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1. İHRAÇÇI ŞİRKET PORTAL KATILIM SÜRECİ
Tüm ihraççı üyelerimizin, Portal uygulamasında tanımlanmış kendilerine özel sayfaları bulunmaktadır.
Bu sayfalarda tüm kurumlar için, kayden izlenen menkul kıymetlerinin Merkezi Kaydi Sistemde (MKS)
mevcut olan “Menkul Kıymet Özellik Bilgileri”, “Sermaye Artırım”, “Temettü” ve “Genel Kurul Bilgileri”
otomatik olarak aktarılmaktadır. Yatırımcılarına ait ülke, uyruk, kimlik tipi ve illere göre dağılımlı
istatistiklerini de Portal sayfalarından alabilmektedirler. Duyuru yayınlamak, blog ve anket oluşturmak
dışında Portal üzerinden ihraççı promosyon kampanyası düzenlenebilmektedir. Aşağıda belirtilen
veriler ise İhraççı kurumun Portal yetkilileri tarafından portalda mevcut sayfalardan veri
yüklemek/aktarmak kaydıyla oluşturulmaktadır.
e-YÖNET Portal sistemi, ihraççılar tarafından belirlenen temsilcilerin elektronik sertifika ile üyelik
yaparak ve kayıtlı yatırımcılar ile iletişim kurabilecekleri bir platform oluşturmuştur.
Portala İletilmesi Gereken Kurumsal Bilgiler


Yönetim Kurulu ve İdari Bilgiler (metin ve/veya görsel içerik)



Esas Sözleşme (doküman yükleme)



Kar Dağıtım Politikası (metin ve/veya görsel içerik)



Faaliyet Raporları (Mümkünse son 3 yıl - doküman yükleme)



Genel Kurul Kararları ( En son Genel Kurul - doküman yükleme)



Kurum İletişim Bilgileri (metin ve/veya görsel içerik)



Varsa Kurum Filmi (FLV formatında, her bir film için üst limit: 50 MB)

Portal Üyeliği ve Kullanıcı Tanımlama
1- Şirketiniz Portal Üyelik talebinin yetkili imzaları haiz bir yazı ile Kuruluşumuza iletilmesi
gerekmektedir. Şirketinizin portalda işlem gerçekleştirebilmesi için portal kullanıcısı belirlenmesi
gerekmektedir. Portal kullanıcılarının Kuruluşumuza yazılı bildirimi sonrasında sözkonusu
kullanıcılar Kuruluşumuzca Şirketinizin portal kullanıcısı olarak atanacaktır. Şirketiniz portal
kullanıcıları e-YÖNET - Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı’na (e-YÖNET Portalı) nitelikli
elektronik sertifika ile erişerek e-posta adresleri ile portala kayıt olabilmektedirler.
2- Nitelikli elektronik sertifika edinimi ile ilgili olarak ihtiyaç duyulacak bilgiler 27.11.2007 tarih 258
numaralı Genel Mektupta yer almaktadır.
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3-

Şirketinizin portal kullanıcısı olarak MKS için atanmış olan kullanıcıları arasından belirleme
yapılabileceği gibi, MKS kullanıcısı olmayan kişilerin de portal kullanıcısı olarak atanması
mümkündür.

4- MKS’de tanımlı kullanıcılar dışında Portal kullanıcısı olarak atanmak istenen kişiler için aşağıda
belirtilen evrakın düzenlenerek Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir.
İlgili evrak detayları aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Üyelik İşlemleri Kılavuzunda yer
almaktadır.
http://www.mkk.com.tr/wps/portal/MKK/BilgiMerkezi/Kilavuzlar
a- Yönetim kurulu kararı veya şirket beyan yazısı
b- Beyanname
c- Adli Sicil Belgesi
d- Kullanıcı bilgi formu
5- Üyeler tarafından yazılı olarak bildirilmesi durumunda, e-YÖNET Portalında gerçekleştirilecek
işlemlerinin Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi imzalanmış üye kuruluşlar tarafından da
gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.
Diğer
Portalda

şirket ana sayfasında ve diğer kullanıcı gruplarının şirket ana sayfasına

yönlendirildiği alanlarda, ilgili şirket logosu kullanılacaktır. Şirket logonuzun aşağıda
belirtilen ölçü ve özelliklerde düzenlenerek tarafımıza elektronik ortamda bildirilmesi
gerekmektedir. Tarafınızdan gönderilen logolar şirketinizle ilgili sayfa ve bölümlerde
kurumsal kimliğinizi yansıtmak için kullanılacaktır.
Büyük logo için ihraççı sayfalarında tabanı 145 pixell yüksekliği 145 pixell olan bir kare alan
logolarınızı

yerleştirmek

için

belirlenmiştir.

Kurum

logonuzun

orjinal

şekliyle

(daire,elips,kare veya dikdörtgen) belirlenen bu alana sığacak şekilde küçültülmüş ve PNG
formatında bir örneğini göndermeniz gerekir. Logo örneğinizin belirlenen 145*145 pixell
boyutlarındaki alanı dordurması beklenmemektedir.
Küçük logo içinde 40*40 pixell ölçülerinde bir alan belirlenmiş olup kurum logonuzun orjinal
şekliyle (daire,elips,kare veya dikdörtgen)

belirlenen bu çerçeveye sığacak şekilde

küçültülmüş ve PNG formatında bir örneğini göndermeniz gerekir.
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LOGO görünüm örnekleri:
Portal sayfalarımızda 145*145 pixell ölçülerindeki ince çizgi ile belirlenmiş kare çerçeve
logonuzun portalda yerleştirileceği alanı belirtmektedir. Aşağıdaki örneklerde LOGO
örnekleri koyu renk kenarlı renklendirilmiş şekiller olarak gösterilmiştir. Küçük logo için
40*40 pixell ölçülerinde bir kare alan belirlenmiştir.

LOGO

LOGO
LOGO

LOGO
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2. ŞİRKET KULLANICISI PORTAL KAYIT İŞLEMLERİ
e-YÖNET Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı ihraççı kullanıcısı olarak kayıt ve işlem yapmak
için ana sayfanın sağ tarafındaki e-YÖNET seçilmelidir.

Yatırımcı sekmesi kendiliğinden seçilmiş olarak gelecektir. İhraççı kayıt ekranı için İhraççı sekmesi
seçilerek Kayıt Ol seçeneği ile İhraççı portal üyelik sayfasına geçilmektedir. Üyelik sayfasında nitelikli
elektronik sertifikanızın takılı olduğunu kontrol ediniz.
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Yeni üye kaydınızın yapılabilmesi için akıllı kartınızın takılı olması gerekir. Eğer takılı değilse ekranınıza
aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir.

Akıllı kartınızı taktığınızda

butonuna tıklayarak ilerleyiniz ve akıllı kart şifrenizi giriniz.
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Şifrenizi doğru girdiğiniz taktirde kartınızı tanımlayıcı kart adı ve markası ekrana yansıyacaktır.

butonunu tıklayarak ilerleyiniz. Karşınıza portal kaydınızın tamamlanması için sizden geçerli
bir e-posta adresi girmeniz, parola oluşturmanız ve güvelik kodunu girmeniz gereken alanları içeren
bir ekran gelecektir.
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Gerekli alanları doldurup

butonuna tıklayıp akıllı kart şifrenizi giriniz.
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Tamam tuşuna basınız.

Girmiş olduğunuz e-posta adresinizdeki gelen mesajları kontrol edip aktivasyon linki ile ilgili eposta
mesajındaki talimatları yerine getiriniz.
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Bu aşamadan sonra üyelikportal@mkk.com.tr adresine portal üyeliğinizin tamamlandığına dair portala
kayıt yaptırdığınız şahsi e-postanızdan göndereceğiniz mesaj sonrasında kurumunuza ait portal sayfası
için yetkilendirmeniz sağlanarak tarafınıza e-posta ile bildirilecektir.
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