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BENİM SAYFAM  

Kullanıcıların, sahip oldukları ya da ilgilendikleri menkul kıymetler için 

ihraççı şirketlerin portal duyurularını, KAP duyurularını, gelen mesajlarını, e-CAS 

tercihlerini, ilgilendiği menkul kıymetler ve ihraççı şirketlerin etkinliklerini takip 

edebildiği, ajanda gibi birçok bilgiyi tek noktadan izlediği kendi ekranıdır. 

Kullanıcılar; sahip olmasalar dahi ilgilendikleri menkul kıymetleri tanımlayarak 

ilgili menkul kıymet ihraççısının yayınladığı duyuru, anket vb. bilgi ve haberleri 

takip etme imkanına da sahiptir.   
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İHRAÇÇI SAYFALARI 
 ‘‘Benim Sayfam’’ üzerinde bulunan ‘‘Tüm İhraççı Sayfaları’’ bölümünden      

e-MKK Bilgi Portalı'ndaki tüm şirketlerin portal sayfalarına da ulaşılabilir. 

Sahibi olduğunuz ya da İlgilendiğim Menkul Kıymetler Listenizde yer alan 

şirketlerin; Genel Kurul Bilgileri ve Kararları, Faaliyet Raporları, Kar Dağıtım 

Politikaları, Şirket Yönetim Kurulu ve İdari Organları gibi kurumsal bilgilerine ve 

yayınlarına ‘‘Tüm İhraççı Sayfaları’’ bölümünde yer alan şirket unvanına 

tıklayarak ilgili şirket sayfasından ulaşabilirsiniz. Sıralama, öncelikle sahibi olunan 

menkul kıymetlerden başlamak üzere alfabetik düzende olacaktır. 

 Ziyaret edilen ihraççı sayfalarında bulunan içerikler sayfanın ait olduğu 

ihraççı şirket tarafından sağlanmaktadır. 
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YATIRIMCI BİLGİLENDİRME VE UYARI SİSTEMİ 

 

PORTFÖY/BAKİYE  

Yatırımcıların hesaplarında bulunan tüm kıymetleri Menkul Kıymet veya 

Aracı Kuruluş kırılımında ve Adet/Piyasa Değeri detayında raporladıkları menü 

sayfasıdır.  

Portföy/Bakiye sayfasında kıymet türü ve aracı kurum detayında grafik 

raporlama ile portföyde bulunan kıymetlerin dağılımı gösterilmektedir.  
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Ayrıca, Yatırımcılar hesaplarında bulunan menkul kıymetlere ilişkin raporları pdf 

ve excel formatlarında da çıktı alabilir. 

 

HESAP HAREKETLERİ 

Yatırımcılar, menkul kıymet hesap hareketlerini üye, hesap ve alt hesap 

bazında sınıflandırarak izleyebilir. Raporlamada tarih, saat, işlem türü gibi 

sütunlara göre sıralama yapılabilmektedir. 

Bir aylık dönemler halinde geriye dönük olarak hesap ekstresi 

raporlanabilmekte ve yapılan raporlamalar pdf ve excel formatında çıktı 

alınabilmektedir. 
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HESAP BİLGİLERİM 

Yatırımcılar MKK üyelerinde (Banka, Aracı Kuruluş) açtıkları yatırım 

hesaplarına ait özellik bilgilerini raporlayabilir. 

Yatırımcının tüm yatırım hesaplarının açılış tarihi, ortaklık tipi ve hesap 

durumu bilgileri görüntülenebilmektedir. 
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ÖDÜNÇ PAY SENEDİ 

Yatırımcılar hesaplarındaki Takasbank Ödünç Pay Senetleri (Pay  Senedi) 

Piyasasındaki ödünç kıymet bakiyelerini raporlayabilir. 

Ekrana gelen bilgiler pdf ve excel formatlarında çıktı olarak 

alınabilmektedir. 
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REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ 

Yatırımcılar, hesaplarındaki teminat verilen ve alınan kıymet bakiyelerini 

raporlayabilir. 

Yapılan raporlama sonucu gelen veriler için pdf ve excel formatlarında çıktı 

alınabilmektedir. 
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YATIRIMCI BLOKAJI 

Yatırımcıların MKK’daki serbest  alt hesaplarında bulunan pay  senetlerini 

bloke ederek, hesabının kendi iradesi dışında kullanılmasını önleyebilecekleri bir 

blokaj sisteminin uygulamaya konmasına olanak sağlar. Bloke işlemine konu olan 

alt hesaptaki kıymetler söz konusu blokaj çözülmeden hesabın bulunduğu üye 

tarafından hesaptan çıkartılamaz. Blokaj işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından Yatırımcı blokajı uygulaması dışında tutulanlar hariç tüm kıymetler 

üzerine uygulanabileceği gibi, seçilen kıymetler üzerine ve adet bazında da 
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yapılabilmektedir. Yatırımcının, blokeli hesabındaki kıymetleri satmak istemesi 

durumunda; Aracı Kuruluşa satış emri vermeden önce blokajı çözmesi 

gerekmektedir. Sermaye artırımına konu kıymetler tarafınızca bloke edilmişse, 

hesabınıza eklenen yeni paylarda blokajlı olarak geçmektedir.  

Blokaj işlemi 21:00 – 08:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Ancak 

yapılan düzenleme ile birlikte; gün içerisinde herhangi bir saatte Yatırımcı Blokajı 

emri veren yatırımcının işlemi 21:00 - 08:00 saatleri arasında gerçekleştirilmek 

üzere sisteme kaydedilmektedir.   

Blokaj çözme işlemi ise günün herhangi bir anında yapılabilmektedir. 

 

Yatırımcı Blokajı Uygulama Alanı Açıklamaları 

 Yatırımcı Blokajı sayfasında bulunan Blokaj Koyma/Çözme işlemi 

adımlarının (Mevcut Yatırımcı Blokajlarım - Blokaj Konulabilecek Kıymetlerim) sağ 

üst tarafındaki kutucuklar kullanılarak tüm kıymetlere aynı anda blokaj koyma ya 

da blokaj çözme talimatı verilebilir.  

İstediğiniz herhangi bir ya da birkaç kıymetin yanlarındaki kutucuklar 

işaretlenerek sadece o kıymetin/kıymetlerin blokaj koyma ya da blokaj çözme 

işlemi gerçekleştirilebilir.  

Ayrıca adet sahaları kullanılarak istenilen kıymetten istenilen miktarlarda 

blokaj koyma ya da blokaj çözme işlemi gerçekleştirilebilir. 
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OTOMATİK BLOKAJ 

Otomatik blokaj ile yatırımcı blokajı sisteminin daha etkin kullanımı 

amaçlanmıştır. Otomatik  blokaj sistemi yatırımcıların günün herhangi bir 

saatinde gerek mevcut kıymetlerine gerekse gelecekte hesabında bulunacak 

kıymetlere yönelik kıymet ve adet bazında bloke altına alma talimatı vermelerine 

imkan sağlamaktadır. 

Blokaj koyma işlemi hafta içi 21:00 - 08:00 saatleri arasında hafta sonu 

ise saat sınırlaması olmaksızın uygulanmaktadır. Otomatik blokajın farkı; 

yatırımcının blokaj koymak üzere sisteme belirtilen zaman diliminde girme 

zorunluluğunu ortadan kaldırmak ve yalnızca hesabında bulunan değil, hesabına 

gelecek kıymetleri de kapsayacak şekilde işlem yapacak olmasıdır. Böylece 

Otomatik Blokaj Sistemi sayesinde günün herhangi bir saatinde; belirtilen tarih 

aralığında gerçekleşmek üzere talimat iletilmesi mümkündür. 

Otomatik Blokaj Ekranı, çok yönlü işlevleri birarada gerçekleştirmeye 

yönelik bir sayfadır. 

Başlangıç tarihini bulunduğunuz günü baz alarak istediğiniz zamana kadar 

otomatik blokaj bitiş tarihini seçebilirsiniz. Gün içinde blokajınızı iptal etseniz bile 

akşam 21:00’den sonra kıymetleriniz tekrar otomatik blokaja alınacaktır ve 

belirttiğiniz bitiş tarihine kadar talimatınız devam edecektir. 

 

Otomatik Blokaj Uygulama Alanı Açıklamaları 

Başlangıç/Bitiş Tarihi : Otomatik Blokaj işleminin gerçekleştirilmesi istenilen 

tarih aralığı (başlangıç ve bitiş tarihleri) girilmesi istenilen alanlar. Başlangıç ve 

bitiş tarihlerine istediğiniz zaman aralığını belirterek otomatik blokaj talimatı 

girebilirsiniz. Böylelikle gün içinde blokajınızı iptal etseniz bile akşam 21:00’den 

sonra kıymetleriniz tekrar otomatik blokaja alınacaktır ve belirttiğiniz bitiş 

tarihine kadar talimatınız devam edecektir. 

Blokaj Türü: Dört seçenekli Kurum - Kıymet tercihlerinden herhangi birini 

seçerek ya da adet belirterek otomatik blokaj talimatı verme işlemi 

gerçekleştirilir. 
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Kıymet Türü: Kıymet ayrımına göre otomatik blokaj talimatı verme işlemi 

gerçekleştirilir. 

 

Otomatik Blokaj Talimatı İptal ve Talimatlarım Görüntüleme Tablosu 

Açıklamaları 

Tablonun sol üst köşesinde bulunan kutucuk işaretlenerek tanımlı olan tüm 

otomatik blokaj talimatları “Talimat İptal” butonu tıklanarak iptal edilebilir. Ayrıca 

tanımlanmış olan talimatların sol tarafında bulunan kutucuklar tek tek 

işaretlenerek istenilen talimatlar yine “Talimat İptal” butonu tıklanarak iptal 

edilebilir.  
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MOBİL HİZMETLER 

Yatırımcı, sistemde tanımlamış olduğu cep telefonu numarası ve Mobil 

Hizmetler menüsünden seçmiş olduğu Mobil Hizmet tanımlaması ile cep telefonu 

numarası üzerinden kısa mesaj (SMS) göndermek yoluyla hesabında bulunan 

menkul kıymetleri yatırımcı blokajı altına alabilmesi sağlanmaktadır.  
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er@gon - ELEKTRONIK RAPOR GÖNDERİ SİSTEMİ 

Yatırımcı, sistemde tanımlamış olduğu e-posta adresi ve er@gon 

menüsünden yapmış olduğu Portföy Hesap Durumu, Hesap Ekstresi ve Komisyon 

Raporu tercih tanımlamaları neticesinde her ay düzenli bir şekilde hesapları 

hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. 
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e-CAS UYARI ABONELİĞİ 

e-CAS, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yatırımcı bilgilendirme hizmetleri 

kapsamında devreye aldığı sistemdir. Bu sistem ile yatırımcıların hesaplarında 

bulunan pay  senetlerine ilişkin olası hata ve suistimallerin yatırımcılar tarafından 

anında farkedilmesi amaçlanmış ve oluşabilecek münferit ya da sistemik risklerin 

azaltılması veya yok edilmesi hedeflenmiştir. Yatırımcıların, e-MKK Bilgi Portalı’na 

üye olarak geçerli bir iletişim bilgisi vermesi ile e-CAS sisteminden bildirim alma 

hizmeti otomatik olarak başlatılmaktadır. 

 

e-CAS üyesi olan yatırımcılar; 

 

1. Çıkış yönlü tüm pay  senedi işlemlerine (satış, kıymet transferi, ödünç pay 

senedi piyasası işlemi, şartlı virman), 

2. Pay  senedi rehin ve teminat işlemlerine, 

3. Hesabındaki sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir 

işlemlerine, 

4. Rehin aldıkları ve kendi hesaplarında saklanmakta olan sermaye piyasası 

araçları üzerinde tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine, 

 

ilişkin kısa mesaj (SMS) ve/veya elektronik posta (e-posta) kanallarından 

bilgilendirme alabileceklerdir. Ayrıca pay  senedi çıkışlarına yönelik zorunlu 

bildirime ek olarak girişler de dahil olmak üzere diğer menkul kıymet 

hareketlerinin raporlanması ve e-CAS sistemi tarafından gönderilen bildirimlerin 

Günlük ya da Haftalık olarakta alınması da mümkündür. 
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KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI 

 

KAP (Kamu Aydınlatma Platformu) DUYURULARI 

Şirketlerin KAP sisteminde yapmış oldukları duyurular hesaplarınızda ya da 

ilgilendiğiniz menkul kıymet listenizde yer alan menkul kıymetlere göre 

görüntülenmektedir. Bu kıymetleri ihraç eden şirketler tarafından yayınlanan tüm 

duyurular da bilgilenmeniz için sizlere ulaştırılmaktadır. 

Ayrıca ilgili sayfada; Duyuru Tipleri (DG, DUY, MT ve ÖDA), İhraççı Şirket ve 

Tarih Aralığı kırılımda filtreleme yapılmakla birlikte Detaylı Duyuru Arama özelliği 

ile de geçmiş duyurulara erişim sağlanabilinmektedir. 
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ŞİRKET DUYURULARI 

Hesaplarınızda bulunan ya da ilgilendiğiniz menkul kıymet listenizde yer alan 

menkul kıymetler için ihraç eden şirketler ya da ilgili kuruluşlar tarafından 

yayınlanan duyuruları görüntüleyebilir, duyuru başlıklarına tıklayarak duyuru 

içeriğine ulaşabilirsiniz. Duyurularınızı menkul kıymet bazlı filtreleyebilir, geçmiş 

duyurulara ulaşabilirsiniz. 
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ŞİRKET MESAJLARI 

Hesaplarınızda bulunan ya da ilgilendiğiniz menkul kıymet listenizde yer alan 

menkul kıymetler için ihraç eden şirketler ya da ilgili kuruluşlar tarafından portal 

alt yapısı kullanılarak kullanıcılara gönderilen mesajları görüntüleyebilir, mesaj 

konu başlıklarına tıklayarak duyuru içeriğine ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı mesaj 

tipine göre filtreleyebilir, tarih aralığında geçmiş mesajlara ulaşabilirsiniz. 
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MENKUL KIYMET BİLGİLERİ 

Kullanıcıların, kaydileşen sermaye piyası araçlarını kıymet türü kırılımında 

raporladığı menü sayfasıdır. 
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HALKA ARZ BİLGİLERİ 

Pay  senetlerinin halka arz bilgilerine ait detay veriler raporlanabilir. 

Borsa Kodu ve Kıymet Türü ile arama yapılabilir ya da “Tümünü Göster” 

butonu kullanılarak bütün bilgiler raporlanabilir. Raporlanan verilerin pdf ve excel 

formatlarında çıktısı alınabilir. 
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GENEL KURUL BİLGİLERİ 

İhraççı şirketler tarafından düzenlenen/düzenlenecek genel kurullara ait 

detay bilgilerin sunulduğu rapordur. 

Borsa Kodu ile arama yapılabilir ya da “Tümünü Göster” butonu 

kullanılarak bütün bilgiler raporlanabilir. Raporlanan verilerin pdf ve excel 

formatlarında çıktısı alınabilir. 
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SERMAYE ARTIRIMI 

Pay  senetleriyle ilgili bedelli, bedelsiz sermaye arttırımları, tarihleri, 

sermaye oranları, rüçhan hakkı son kullanım tarihleri ve toplam oran bilgileri 

raporlanabilir. 

İhraççı şirket adı veya tarih bilgisi ile arama yapılabilir ya da “Tümünü 

Göster” butonu kullanılarak bütün bilgiler raporlanabilir. Raporlanan verilerin pdf 

ve excel formatlarında çıktısı alınabilir. 
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SERMAYE AZALTIMI 

Pay  senetleriyle ilgili sermaye azaltım tarihleri, azaltım oranı ve azaltım 

miktarı bilgileri raporlanabilir. 

İhraççı şirket adı veya tarih bilgisi ile arama yapılabilir ya da “Tümünü 

Göster” butonu kullanılarak bütün bilgiler raporlanabilir. Raporlanan verilerin pdf 

ve excel formatlarında çıktısı alınabilir. 
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TEMETTÜ DAĞITIM 

Pay  senetlerinin temettü dağıtım bilgisi, dağıtım başlangıç tarihleri ve 

oranlarıyla birlikte nakit ve bedelisiz oranları belirtilerek tercih doğrultusunda 

belirli tarih aralıkları da girilerek ulaşılabilmektedir. 

İhraççı şirket adı veya tarih bilgisi ile arama yapılabilir ya da “Tümünü 

Göster” butonu kullanılarak bütün bilgiler raporlanabilir. Raporlanan verilerin pdf 

ve excel formatlarında çıktısı alınabilir. 
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ŞİRKET ANKETLERİ 

Portal üyesi şirketlerin ortakları ya da menkul kıymetleri ile ilgilenenlere 

yapacakları anketlere katılım sağlabileceği menü sayfasıdır.  
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İLGİLENDİĞİM MENKUL KIYMETLER 

İhraççı şirketlerin duyuruları, mesajları, anketleri, etkinlikleri ve KAP 

duyuruları gibi bilgilerin Yatırımcı ve Gezgin Üye tarafından takip edilebilmesi için 

menkul kıymet ekleme/çıkarma yapılan menü sayfasıdır. 

Ayrıca kullanıcılar, menkul kıymet alanında bulunan link üzerinden ilgili 

kurumun sayfasına bağlanabilir, ilgilendiğim menkul kıymetler listesini çeşitli 

kriterlere (Borsa Kodu, Grup Kodu, Kıymet Adı, Kıymet Türü) göre sıralayabilirler. 
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ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ 

 

e-GENEL KURUL BİLGİ 

Hesabınızda bulunan ve ilgilendiğiz menkul kıymetler listesinde bulunan 

şirketlerin Genel Kurul bilgileri raporlanmaktadır. 

“Tümü” butonu kullanılarak bütün bilgiler raporlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 



     e-YÖNET Portalı Kullanım Kılavuzu 
   

02.12.2014 

 

  
                       32 / 65 

 

 

EGKS TEMSİLCİLİK İZNİ 

Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde temsilci olma durumunun belirlendiği 

sayfadır.  
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SERMAYE PİYASALARI VERİ BANKASI 

 

YERLİ YABANCI RAPORU 

Pay  senetlerinin yatırımcı uyruğu bazında Nomina Değer (TL), Pay  Değeri 

(TL), Nominal Değer Oranı (%) ve Pay  Değer Oranı (%) dağılımına ilişkin 

rapordur. Raporlanan verilerin excel formatında çıktısı alınabilir. 
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FİİLİ DOLAŞIM RAPORU 

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan pay 

oranları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 sayılı kararı 

çerçevesinde günlük olarak hesaplanıp kamuoyuna duyurulmaktadır. Şirketlerin 

fiili dolaşımda bulunan pay oranlarına ilişkin bilgiler, bir önceki güne ait bakiyeler 

üzerinden hesaplanarak her gün e-MKK Bilgi Portalı’nda yayımlanmaktadır. 
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TARİH ARALIKLI FİİLİ DOLAŞIM RAPORU 

Belirli bir şirkete ait fiili dolaşımda bulunan pay oranlarını tarih aralığında 

almak için kullanılan fiili dolaşım pay raporudur.  
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AYLIK İSTATİSTİKİ VERİLER 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülen esaslar çerçevesinde aylık 

olarak çeşitli kriterlere göre hazırlanan istatistiklere ilişkin rapordur. Raporlanan 

verilerin excel formatında çıktısı alınabilir. 
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YILLIK İSTATİSTİKİ VERİLER 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülen esaslar çerçevesinde yıllık 

olarak çeşitli kriterlere göre hazırlanan istatistiklere ilişkin rapordur. Raporlanan 

verilerin excel formatında çıktısı alınabilir. 
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FON YÖNETİM ÜCRETLERİ 

Fon kurucusu üyenin, ihraç ettiği yatırım fonlarına ait uygulanan günlük ve 

yıllık yönetim ücretleri ile giriş ve çıkış komisyonlarına ilişkin bilgilerin 

yayımlandığı rapordur. Raporlanan verilerin excel formatında çıktısı alınabilir. 
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ORTAK PROMOSYONU 

e-MKK Bilgi Portalı’nda hayata geçirilen teknik altyapı ve uygulamalar 

çerçevesinde Türkiye’de ilk defa pay  senetleri borsada işlem gören şirketler için 

‘Müşteriniz Ortağınız, Ortağınız Müşteriniz Olacak’ sloganı ile yurtdışında 

“Shareholder Benefit” olarak bilinen Ortak Promosyonu uygulaması hizmete 

sunulmuştur. 

 Portalda Ortak Promosyonu uygulaması ile Borsa İstanbul’da işlem gören 

şirketlere belirledikleri kriterler (örneğin belirli bir süre pay  senedini elinde 

tutmuş olmak) çerçevesinde ortakları için ürün ve hizmetlerinde indirim sağlama, 

çekilişlerle hediye verme ve benzeri kampanyalar düzenleme imkanı sağlanmıştır. 

Şirketlerimizin Sermaye Piyasası Kurulu onayı almalarının ardından Kuruluşumuz 

tarafından Ortak Promosyonu uygulaması kapsamında ortak ve şirket arasında 

iletişim köprüsü oluşturmak, yatırımcıların başvurularını elektronik ortamda 

toplamak ve tüm hesaplamaları şirket adına yaparak gerekli bilgilendirmeleri ilgili 

taraflara aktarmak gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır. 

BAŞVURU ve KAYIT 

Ortak promosyonu uygulamasına başvurmak için  pay  senedi yatırımcısı 

ve portal üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Portal üyesi yatırımcılar Ortak 

Promosyonu uygulamasına aşağıda ekran görüntüleri verilen alanlara tıklayarak 

ulaşılabilirler. 

MKK ana sayfada yer alan promosyon tanıtımına tıklayarak Portalda devam 

eden tüm ortak promosyonlarının listesine, 
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Portal giriş sayfasında sol menüde bulunan Ortak Promosyonu ifadesi 

üzerine tıklayarak, 

 

İhraççı kurum sayfasında menüdeki Ortak Promosyonu ifadesi veya sayfa 

üzerindeki tanıtım görüntüsü üzerine tıklayarak, 

 

Portalda tanımlı tüm promosyonların listesine veya ihraççı kurumun 

düzenlediği promosyonlar listesine ulaşılabilir. 
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Aşağıda yer alan görüntüde Portal girişi yapmamış bir yatırımcının Merkezi 

Kayıt Kuruluşu  sitesi ana sayfasındaki tanıtım görüntüsüne tıklayarak yönlendiği 

portalda tanımlı tüm promosyonların listelendiği sayfa yer almaktadır. 

Yatırımcı henüz portal girişi yapmadığından başvuru yapmak istemesi durumunda 

sağ üst köşedeki “Başvuru İçin e-YÖNET girişi yapınız” yazan kısıma tıklayarak 

yatırımcı giriş sayfasına yönlendirilir. 
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Yatırımcı girişini gerçekleştirdikten sonra aşağıdaki görüntüde belirtilen ana 

sayfada soldaki menüdeki Ortak Promosyonu ifadesine tıklayarak promosyon 

listeleme sayfasına ulaşabilir. 
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 Yatırımcı bu sayfada cep telefonu ve e-posta adresini zorunlu olarak 

bildirmelidir. Bunun yanında isterse başka bir irtibat numarası ve posta adresi de 

girebilir. Yatırımcı, kimlik bilgilerinin promosyon uygulamasını yapan ihraççı 

kuruluşa bildirilmesini kabul ediyorsa altta yer alan kutuyu işaretleyip 

başvurusunu gerçekleştirebilir. Başvuruyu gerçekleştirmek promosyon 

uygulamasından yararlanmanın kesinleşmesi anlamına gelmemektedir. Başvuru 

sonrası yatırımcı bilgileri incelenerek düzenlenen promosyon için yatırımcının 

uygunluğu kontrol edilir ve yatırımcı uygunluk sağlıyorsa promosyon 

uygulamasından faydalanabilir. 
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SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU 

 

KAP üyesi olmayan sermaye piyasası aracı sahiplerinin bildirimlerinin KAP’a 

gönderiminde e-Yönet portalında yer alan “Sürekli Bilgi KAP Bildirim Formu” 

kullanılır. İlgili form sistem tarafından pdf dosya olarak üretilir ve otomatik olarak 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne e-posta yoluyla gönderilir. Merkezi Kayıt Kuruluşu 

A.Ş.’ye ulaşan dosya MKK Yatırımcı Hizmetleri ve KAP Müdürlüğü personeli 

tarafından KAP’ta yayınlanır.  

Bu bölümde “Pay Senetlerine İlişkin  Bildirimler”,  “Pay Dışındaki 

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bildirimler” ve “Vekalet 

Verme/İptal Etme” olmak üzere 3 şablon yer almaktadır.  

E-Yönet Portalı’na e-Devlet entegrasyonu (e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik 

imza gibi) kullanılarak giriş yapıldığı takdirde, ilgili şablonlara ulaşabilmek için 

sistemde kayıtlı olan cep telefonlarına sms yolu ile gelen onay kodunun da 

sisteme girilmesi gerekmektedir. 

 

1. Pay Senetlerine İlişkin Bildirimler 

Pay alım satımlarına yönelik bildirimler bu şablon altından “Şablon Kullanmak 

İstiyorum” ve “Kendim Doldurmak İstiyorum” seçenekleri kullanılarak 

oluşturulacak formlar vasıtasıyla sisteme gönderilir.  

 

a) Şablon Kullanmak İstiyorum: 

İlgili şablonun ekran görüntüsü aşağıdaki şekildedir. Formda yer alan hücreler, 

yapılan işleme uygun olarak doldurulmalıdır. İşlem tarihi aralığı, bildirime konu 

Borsa şirketi, fiyat aralığı, alış/satış adedi, pay/oy hakkının ilgili sınıra 

ulaşma/aşma/altına düşme tarihi, ulaşılan pay/oy yüzdesi ve tablo doldurulması 

zorunlu olan alanlardır. 
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Tablo kısmını doldurmak için “Tabloya Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” seçilir ve 

aşağıda ekran görüntüsü yer alan form doldurulur. Tabloda yer alan bilgiler, 

formun üst kısmında yer alan bilgilerle tutarlı olmalıdır. Örneğin formun üst 

kısmında işlemin niteliği “Alım” olarak işaretlenmişse, tabloda da “Alım” seçeneği 

işaretlenmelidir. Tabloda yer alan tüm alanlar eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. 
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İlgili tüm hücreler doldurulduktan sonra “Ekle” butonuna basılarak tablo 

oluşturulur. Eğer tabloda herhangi bir güncelleme ya da silme işlemi yapılacaksa, 

tablonun sağında yer alan “Güncelle” ve “Sil” seçenekleri kullanılabilir. 
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Tabloda yer alan bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek “Gönder” butonuna basılır. 

Bildirim sisteme gönderilmeden önce son kez kullanıcının onayına sunulur, bilgiler 

son kez kontrol edildiktan sonra “Onayla” seçeneği ile sisteme gönderilir. 

Ekranın sol alt köşesinde yer alan “Bildiriminiz yukarıda gösterildiği şekilde 

iletilecektir” kutucuğu işaretlenmeden onay işlemi tamamlanmaz. 

 



     e-YÖNET Portalı Kullanım Kılavuzu 
   

02.12.2014 

 

  
                       48 / 65 

 

 

 

Onaylama seçildikten sonra ekranda aşağıdaki uyarı görüntülenir. 0212 334 57 

00/ 6059 no’lu telefondan teyit alındıktan sonra işlem tamamlanır. “İndir” 

butonu ile de bildirim kaydedilmelidir.  
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b) Kendim Doldurmak İstiyorum: 

“a) Şablon kullanmak istiyorum” bölümündeki bildirim formatına uymayan 

pay alım satım bildirimleri bu şablon ile gönderilir. Bu bildirimde alım-satım ile 

ilgili bildirimlere “Bildirim Metni”nde yer verilir. Bildirim Metni’nde yer alan 

paragraflardan uygun olan seçilerek, noktalı alanlara giriş yapılır, uygun olmayan 

alanlar silinebilir. Bu seçenekte Tablo doldurulması zorunlu değildir. Tablo 

kısmına yapılacak girişler ve bildirimin gönderimi “a) Şablon Kullanmak 

İstiyorum” kısmında belirtildiği şekildedir. 

 

 

 

2. Pay Dışındaki Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bildirimler  

Özel sektör tahvili, banka bonosu gibi pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının 

alım satımlarına yönelik bildirimler bu şablon kullanılarak sisteme gönderilir. 

Gerekli bilgilere, “Bildirim Metni” ve “Tablo”da yer verilir. Bu seçenekte Tablo 
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doldurulması zorunlu değildir. Tablo kısmına yapılacak girişler ve bildirimin 

gönderimi “a) Şablon Kullanmak İstiyorum” kısmında belirtildiği şekildedir. 

 

 

 

3. Vekalet Verme/İptal Etme 

 

“Pay Senetlerine İlişkin Bildirimler” veya “Pay Dışında Sermaye Piyasası 

Araçlarına İlişkin Bildirimler” portal üyesi adına gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından portal üyesinin elektronik imzası ile portal üzerinden vekalet verilmek 

suretiyle vekaleten yapılabilmektedir.  

Vekalet verme işleminde; portal üyesi tarafından aşağıda ekran görüntüsü 

bulunan ve “Vekalet Verme/İptal Etme” başlığı tıklanarak ulaşılan ekranda, 

gerçek kişi için vekalet verilecek kişinin TC kimlik numarası, tüzel kişi için 

vekalet verilecek tüzel kişinin vergi kimlik numarası ilgili alana girilir ve 
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“Vekalet Vermek İstiyorum” butonuna basılır. Vekalet verme işleminin 

gerçekleştirilebilmesi için; taahhütnamenin okunarak kabul edildiğinin 

“Taahhütnameyi okudum ve kabul ediyorum” kutucuğu işaretlenmek 

suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.  

Vekaleti kaldırma işlemi ise aynı ekranda yer alan ve daha önce vekalet verilen 

kişilerin listesinin bulunduğu tabloda ilgili kişinin satırındaki “Sil” hücresi 

tıklanarak gerçekleştirilir. 

Vekalet verme ve iptal etme işlemleri sadece vekalet vermek isteyen portal 

üyesine ait olan elektronik imza ile imzalanarak gerçekleştirilebilir. Bu nedenle 

vekalet verme/iptal etme işlemi sadece gerçek kişiler tarafından yapılabilir. 

Vekalet, yatırımcı e-portal üyesi olan tüm gerçek veya tüzel kişilere verilebilir. 

Vekalet, birden fazla gerçek/tüzel kişiye verilebilir, bir gerçek/tüzel kişi birden 

fazla gerçek kişiden vekalet alabilir.  
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ÜYELİK 

BİLDİRİM TERCİHLERİ 

e-CAS - YATIRIMCI BİLGİLENDİRME ve UYARI SİSTEMİ 

e-CAS uygulamasında; elektronik posta (e-posta) kanalı ile bildirim 

gönderilmesi zorunlu olup, kısa mesaj (sms) kanalı ile bildirim alma seçimlik 

olarak sunulmaktadır. 

Ayrıca pay  senedi çıkışlarına yönelik zorunlu bildirime ek olarak girişler de 

dahil olmak üzere diğer menkul kıymet hareketlerinin raporlanması ve e-CAS 

uygulaması tarafından gönderilen bildirimlerin Günlük ya da Haftalık olarakta 

alınması da mümkündür. Bu kapsamda; e-CAS menü sayfasından yatırımcı 

talebine uygun olarak bildirim tercihlerinin kanal ve dönem seçenekleri 

belirlenebilir.  

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kararıyla, 3 Ekim 2011 tarih itibariyle e-

CAS uygulamasına kaydolmayan yatırımcıların hesaplarından rehin tesisi veya 

teminat amaçlı olarak pay  senedi çıkış işlemlerinin engellenmesi uygulamasına 

geçilmiştir. Bu doğrultuda rehin tesisi veya teminat amaçlı olarak pay  senedi 

çıkış işlemlerinde, engellenme yaşanmaması için e-MKK Bilgi Portalı’na yatırımcı 

olarak üyelik yapılması ve e-CAS bildirimlerinin gönderileceği cep telefonu 

ve/veya e-posta adresi bilgisinin sisteme iletilmesi gerekmektedir. 
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DUYURU ABONELİĞİ 

Duyuru Aboneliği ile portal kullanıcılarının sahip oldukları veya ilgilendikleri 

menkul kıymetlerle ilgili kamuya açıklanan bilgiler ve ihraççı şirketler tarafından 

yayınlanan özel duyuruların e-posta ve/veya SMS mesajı gönderilmesine ilişkin 

ayarlar yapılmaktadır. Bu tip mesajları alabilmeniz için ilgili menkul kıymete 

önceki gün sonunda sahip olmanız veya İlgilendiğim Menkul Kıymetler Listesine 

eklemiş olmanız gerekmektedir. İhraççı şirketlerin özel duyurularla ilgili alıcı 

grubu belirleme hakkı saklıdır. 
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er@gon - ELEKTRONİK RAPOR GÖNDERİ SİSTEMİ 

e-MKK Bilgi Portalı’ndan yapılacak tercihler doğrultusunda, Portföy Hesap 

Durumu, Ekstre ve Komisyon Raporları’nın düzenli olarak her ay e-posta 

kanalından gönderimini sağlayan hizmettir. 

Ayrıca er@gon tercihleri ile yatırımcılar, MKK sisteminde yatırımcı adına 

açılmış tüm yatırım hesaplarında bulunan menkul kıymet bilgileri, hesaplarında 

gerçekleşen işlemlere ilişkin hareketleri ve hesaplarında gereçkleşen işlemlere 

yönelik komisyon raporlarının e-posta kanalından gönderilmesine yönelik 

tanımlamaları yapabilmektedirler. er@gon hizmeti kapsamındaki raporlar servis 

tanımlaması yapılan tarihi izleyen ayın 8'ine kadar gönderilmektedir. 
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MOBİL HİZMET TANIMLAMALARIM 

e-MKK Bilgi Portalından yapılacak tercihler doğrultusunda, tüm GSM 

operatörlerinde kullanılan 2655 sms servis numarasına gönderilecek SMS ile 

yatırımcı blokaj işlemlerinin yapılmasını sağlayan hizmettir. Bu hizmetten 

yararlanmak için aşağıda bulunan tablodan tercihinizi işaretleyerek ‘‘Kaydet’’ 

butonuna basabilir, tercih iptali için seçili alanı kaldırarak ‘‘Kaydet’’ butonu ile 

güncelleme yapabilirsiniz. 
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Kullanımı 

MKK Cep Yatırımcı Blokajı hizmeti, yatırımcıların sistemde kayıtlı olan GSM 

numaraları üzerinden alınabilecek olup farklı GSM numaralarından gönderilen 

SMS’ler ile işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır. 

 

Örnek SMS talimatları aşağıda bulunmakta olup mesaj gönderirken parametreler 

arası 1’er karakter boşluk bırakılmaldır. 

 

 

EMİR KURUM HESAP BIST KODU GRUP ADET 

YBLKAL XXX 123456 XXXXX E TUM/BELİRTİLEN ADET 

YBLKCOZ XXX 123456 XXXXX E TUM/BELİRTİLEN ADET 

 

Emir Tipi: Pay senedinin, Yatırımcı Blokajı alt hesabına alınabilmesi için YBLKAL, 

Serbest alt hesaba alınabilmesi için YBLKCOZ emir gönderilmelidir. 
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Kurum Kodu: Yatırım hesabının bulunduğu yatırım kuruluşunun kısa kodudur.  

 

Hesap No: Yatırım kuruluşunda kayıtlı hesap numarasıdır. 

 

BIST Kodu: Pay senedinin BIST kodudur. 

 

Grup Bilgisi: Kıymete ait grup bilgisidir; ‘‘E:Eski’’ ve ‘‘Y:Yeni’’ değerleri kullanılır. 

 

Adet Bilgisi: Yatırımcı Blokajı alt hesabına alınacak kıymet adetidir. Tümü için 

‘‘TUM’’ ya da belirtilen adet için istenilen adet bilgisi gönderilmelidir. 
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GÜVENLIK İŞLEMLERI 

PAROLA GÜNCELLEME 

Parola e-MKK Bilgi Portalı sitesine giriş yapılırken kullanılan, kullanıcıların 

en az 8 en fazla 16 karakter olarak belirleyeceği ikinci bir güvenlik önlemidir. 

Parolanız şifrenizden farklıdır; harf, rakam ve özel karakterleri içerebilir. Parola, 

büyük-küçük harfe duyarlıdır. Parola, yatırımcının kendi belirleyeceği bir güvenlik 

önlemi olduğu için unutulmamalıdır. Unutulması durumunda; yeni şifre talep 

edilerek parola bilgisi sıfırlanabilir ya da portal üyeliği bulunan kullanıcıların portal 

üzerinden MKK Sicil Numarası/Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik Numarası 

bilgisi ve MKK Mobil Onay Kodunu kullanarak yeni parola belirleme hakkı 

bulunmaktadır. 

Yatırımcının güvenliği için parolanın kolay tahmin edilecek metin ya da 

sayılardan (doğum tarihi, ad, soyad vb.) seçilmemesi önemlidir. Bunun yanı sıra 

parola oluşturulurken rakam, harf ve özel karakterlerden her üçünün de en az bir 

kez kullanılması güvenliği arttıracaktır. 
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ŞİFRE GÜNCELLEME 

MKK tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmeleri için her 

yatırımcıya has tek bir sicil numarası ile şifre gönderilmektedir.  

Yeni belirlenecek şifre 6 haneli olmalı ve rakamlardan oluşmalıdır. Kolay 

tahmin edilebilecek (Ör: 123456, doğum tarihi vb.) sıralı ya da tekrar eden 

sayıların kullanılmaması gerekmektedir.  

MKK tarafından gönderilen şifreler kullanıcıya özeldir ve başkasıyla 

paylaşılmaması gerekmektedir. Şifrenin unutulması ya da kaybolması durumunda 

yatırımcı, aracı kuruluşuna başvurarak yeni şifre talep edebilir ya da e-DEVLET 

şifresi ile e-MKK Bilgi Portalı üzerinden yeni bir MKK Sicil Şifresi belirleyebilir. 
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KARŞILAMA MESAJI 

Karşılama mesajı, yatırımcıların e-MKK Bilgi Portalı girişlerinde kullanılan 

ilave bir güvenlik önlemidir. Yatırımcı, e-MKK Bilgi Portalı sitesine ilk girişi sonrası 

bir karşılama mesajı belirlemelidir. Karşılama mesajı en az 1 en fazla 50 karakter 

olmak üzere harf, rakam ve özel karakterlerden oluşabilir. Bu mesaj, daha 

sonraki girişlerde parola girişi sonrası ekranda görüntülenecektir. Yatırımcı, kendi 

belirlediği dışında bir mesaj görmesi ya da kendi belirlediği mesajı görmemesi 

durumunda hiçbir işlem yapmadan sayfayı kapatmalı ve durum hakkında MKK’yı 

bilgilendirmelidir. 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Kullanıcılar, MKK’da kayıtlı son güncel adres bilgilerini görüntüleyebilir 

ayrıca kendilerine ait GSM No ve e-Posta bilgilerini güncelleyebilirler. Yatırımcılar, 

irtibat adreslerinin (posta adresi) güncellenmesi için yatırım hesaplarının 

bulunduğu aracı kuruluşa (Banka ya da Aracı Kurum) başvuruda bulunarak 

düzenlenmesini sağlamalıdır.  
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PROFİL BİLGİLERİ 

Kullanıcılar; doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, öğrenim durumu ve 

meslek gibi bilgileri doldurarak e-MKK Bilgi Portalı üzerinde profil bilgilerini 

oluşturabilmektedir.  
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PORTAL YARDIM 

e-MKK Bilgi Portal’ı üzerinden sunulan hizmet, rapor ve işlemlere ilişkin 

kullanıcılar için hazırlanan kullanım kılavuzu yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     e-YÖNET Portalı Kullanım Kılavuzu 
   

02.12.2014 

 

  
                       65 / 65 

 

 

 

DUYURU ARAMA 

 MKK tarafından yayınlanan geçmiş tarihli Genel Mektup ve Duyurular ile 

Borsa İstanbul tarafından yayınlanmış KAP duyurularının; tarih, doküman tipi, 

içerik vb. kriterler ile raporlanmasına yönelik menü sayfasıdır.  

 

 

 

 

 


