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MKK e-CAS Hakkında Bilgilendirme Kılavuzu
e-CAS (Electronic Customer Alert System)
e-CAS Merkezi Kay t Kurulu u’nun yat r mc

bilgilendirme hizmetleri kapsam nda

devreye ald & sistemdir. Bu sistem ile yat r mc lar n hesaplar nda bulunan hisse
senetlerine

ili kin

olas

farkedilmesi amaçlanm

hata

ve

suistimallerin

yat r mc lar

taraf ndan

an nda

ve olu abilecek münferit ya da sistemik risklerin azalt lmas

veya yok edilmesi hedeflenmi tir.
Yat r mc lar n e-CAS sistemini kullanabilmeleri için e-YÖNET Portal na üye olmalar
gerekmektedir.
e-YÖNET Portal Üyeli i
Yat r mc lar, e-YÖNET portal na sicil numaralar ve ifreleriyle üyelik yapabilmektedir.
Yat r mc sicil numaras ve

ifresini bilmeyen ya da unutan yat r mc lar, yat r m

hesaplar n n bulundu&u arac kurulu a (Banka, Arac Kurum) ba vuruda bulunarak
sicil- ifre

talebinde

kullanarak da

bulunabilmektedir.

Yat r mc lar

ayr ca

e-Devlet

ifrelerini olu turabilmekte ve T.C. Kimlik numaras ve

altyap s n

ifreleriyle e-

YÖNET portal na giri yapabilmektedir.
Sicil numaras ve ifresini bilen yat r mc lar e-YÖNET portal na ba&lanarak “Yat r mc ”
sekmesi

alt nda

yer

alan

“Yeni

Üye”

ba&lant s n

t klayarak

üyeliklerini

olu turabilmektedir.
Sicil numaras n ve ifresini bilmeyen ancak e-Devlet ifresine sahip olan kullan c lar
e-YÖNET Portal > Yat r mc Üyelik sayfas ndan “Yat r mc sicil numaras ve ifre nas l
al n r?” ba&lant s ndan ula aca& sayfada yer alan ba&lant dan e-Devlet sayfas na
yönlendirilir. Kullan c , e-Devlet sayfas nda kendisine uygun giri seçene&ini seçerek
kimli&ini do&rulamal d r. Kimli&i do&rulanan kullan c e-YÖNET portal na yönlendirilir
ve ifresini olu turur. <ifresini olu turan yat r mc e-YÖNET Portal > Yat r mc > Yeni
Üye sayfas na girdikten sonra “TC Kimlik No” seçene&ini i aretleyip T.C. Kimlik
Numaras n

girerek üyelik ba latabilmektedir. e-Devlet üzerinden gelerek

ifre

olu turmu yat r mc lar n Parola alan n bo b rakmalar gerekmektedir.
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e-CAS Abonelik Süreci
Yat r mc lar; e-YÖNET Portal > ‘‘Benim Sayfam’’ üzerinden e-CAS sistemine üye
olabilmektedirler.
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e-YÖNET Portal uygulamas na ba&lanarak geçerli bir cep telefonu numaras ve/veya
elektronik posta adresi girilerek e-CAS sistemine kay t olunabilir. Kay t yapacak yerli
gerçek ki iler için cep telefonu numaras zorunlu alan olup, elektronik posta adresi
seçimlik olacak, yerli gerçek ki i d

ndaki di&erleri için ise elektronik posta adresi

zorunlu, cep telefonu numaras seçimlik olacakt r.
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e-CAS Bilgilendirme
e-CAS üyesi olan yat r mc lar;
•

Çk

yönlü tüm hisse senedi i lemlerine (sat , k ymet transferi, ödünç pay senedi

piyasas i lemi, artl virman),
•

Hisse senedi rehin ve teminat i lemlerine,

•

Hesab ndaki sermaye piyasas

araçlar

üzerine tesis edilen haciz ve tedbir

i lemlerine,
•

Rehin ald klar ve kendi hesaplar nda saklanmakta olan sermaye piyasas araçlar
üzerinde tesis edilen haciz ve tedbir i lemlerine,
ili kin k sa mesaj (SMS) ve/veya elektronik posta (e-posta) kanallar ndan
bilgilendirme alabileceklerdir.

e-CAS Engelleme
Sermaye Piyasas

Kurulu (Kurul) karar yla, 3 Ekim 2011 tarih itibariyle e-CAS

sistemine kaydolmayan yat r mc lar n hesaplar ndan rehin tesisi veya teminat amaçl
olarak hisse senedi ç k

i lemlerinin engellenmesi uygulamas na geçilecektir.

Bu nedenle rehin tesisi veya teminat amaçl olarak hisse senedi ç k

i lemlerinde

bulunan ya da bulunma durumu söz konusu olabilecek yat r mc lar n e-CAS sistemine
kaydolmalar nda ma&duriyet ya amamalar aç s ndan büyük önem bulunmaktad r.
e-CAS a'amalar(
•

Bilgilendirme a amas : Bu a amada yat r mc lara yukarda sözü edilen i lemlerle ilgili
bildirim gönderilir.

•

Engelleme a amas : e-CAS sistemine kaydolmam
tesisi veya teminat amaçl olarak hisse senedi ç k

•

yat r mc hesaplar ndan rehin

i lemleri engellenir.

Onay a amas : Bu a amada, baz i lemlerin ancak yat r mc lar n elektronik olarak
verece&i onaydan sonra gerçekle tirilmesi planlanmaktad r.

Yat r mc lar m z n ma duriyet ya amamalar aç s ndan e-YÖNET Portal uygulamas na
üyelik ve giri

yaparak e-CAS kayd olu turmalar beklenmektedir. Bununla birlikte

kay tl bulunan ileti im bilgilerini sürekli olarak güncel tutmalar önem arzetmektedir.
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