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Referans
\ GK\MKK Yat r mc
Hizmetleri

KONU : YATIRIMCILARA YÖNEL K YEN H ZMETLER

LG L : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE P YASALARI YÖNET C LER
(ARACI KURULU+, BANKA VE PORTFÖY YÖNET M + RKETLER , HRAÇCI KURULU+LAR)

Yat r mc lar n bilgilendirilmesi, sermaye piyasas n n etkinli:inin art r lmas ile
piyasa kurumlar na ve üyelere olan güvenin perçinlenmesi amaçl mevcut yat r mc
hizmetlerimize yeni servisler eklenmi@tir.
Yat r mc blokaj , Otomatik Blokaj Talimat
@lemleri, Genel Kurul Blokaj ,
yat r mc hesap bakiye ve hareketleri ile önemli piyasa bilgilerinin sunuldu:u, “Hesap Uyar Tercihleri” ad m ndan tan mlanan i@lem tercihleri ile hesaplar nda herhangi bir
hareket olmas durumunda k sa mesaj ve elektronik posta iletisi olarak an nda
yat r mc lar n bilgilendirildi:i ABS Anl k Bildirim Sistemi uygulamas gibi web sitesi ve
sesli yan t sisteminde sunulan hizmetlere, 19.10.2007 tarihinde eklenen yeni hizmetler
a@a: daki @ekildedir :
A. www.mkk.com.tr/yatirimci web sitesinden verilen yeni hizmetler :
1- Rapor Tercihleri
web sitesinden
www.mkk.com.tr/yatirimci adresinden eri@ilen yat r mc
yap lacak tek bir tan mlama ile yat mc lar n tüm kurumlardaki tüm hesap
hareketleri ve portföy bakiye bilgilerinin ayl k olarak elektronik posta
adreslerine gönderilmesi uygulamas
2- CepBlokaj
Cep telefonundan
uygulamas

k sa

mesajlarla

yat r mc

blokaj

3- CepKurul
Cep telefonundan k sa mesajlarla genel kurul blokaj
uygulamas

i@lemleri

yap lmas

i@lemleri yap lmas

B. 444 0 655 no’lu AloMKK Sesli Yan<t Sisteminden verilen yeni hizmetler :
- AloMKK Sesli Yan t Sistemi’ne eklenen 4 numaral Raporlar ad m nda genel
kurul, hak kullan m, temettü ödemeleri, üye, k ymet, yerli-yabanc saklama
bilgileri gibi pek çok raporun hem faks hem de elektronik posta olarak iletilmesi
hizmeti.
MKK Yat r mc Hizmetlerine ili@kin kullan m k lavuzlar , yard m sayfalar ve
bilgilendirici bilgi ve belgelere kurumsal web sitesi adresimiz olan www.mkk.com.tr
adresinden eri@ilebilmektedir.

Söz konusu mevcut ve yeni hizmetlerimizin yat r mc lar taraf ndan daha yayg n
tan n p, kullan l r olmas n sa:lamak üzere üye kurulu@lar n; web siteleri, ayl k hesap
ekstresi gönderi dipnot bilgileri alan gibi yat r mc larla olan tüm ileti@im kanallar n
kullanarak sermaye piyasas n n etkinlik ve @effafl : na katk da bulunmak üzere
hizmetlerimizin tan t lmas nda desteklerini rica ediyoruz.
Sayg lar m zla,

MERKEZ KAYIT KURULU U A. .

Remzi ÖZBAY

Adem MESUTOMLU

Genel Müdür /

Koordinatör

Yönetim Kurulu Üyesi

Yat r mc Hizmetleri ve
@ Geli@tirme Koordinatörlü:ü

MERKEZ KAYIT KURULU U A. .
Askeroca: Cad. Süzer Plaza,
No:1/15 Kat:2
34367 Elmada: – +i@li / STANBUL
www.mkk.com.tr
Tel
: 0 (212) 334 74 75
Faks
: 0 (212) 334 57 57
E-posta
: kaydisistem@mkk.com.tr

