Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-Cas Bilgilendirme Sistemi Uygulaması
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 08 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanan 560 numaralı Genel Mektup’a
göre esaslar aşağıda belirtilmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri IV,No 53 sayılı tebliği ile Seri: IV, No 28 sayılı Kaydileştirilen
Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kayıtların tutulmasının Usul ve Esasları hakkında Tebliğin 20/A
maddesine göre; Yatırımcıyı bilgilendirme uygulaması esasları çerçevesinde, Yatırımcılar hesaplarında bulunan
sermaye piyasası araçları ve/veya bu araçların konu edildiği işlemler hakkında MKK tarafından elektronik
yöntemler ile bilgilendirilebilir. Yatırımcının Mkk’nın bilgilendirme uygulaması hizmetlerine kayıt yaptırmaması
ve/veya bilgilendirmenin yatırımcıdan kaynaklanan nedenlerle yapılamaması hallerinde, MKK tarafından
belirlenen ve kurulca onaylanan işlemlerin, gerçekleştirilmesi engellenebilir ve/veya söz konusu işlemlerin
gerçekleştirilmesi yatırımcı tarafından elketronik yöntemle verilecek onaya tabi kılınabilir.
Bu doğrultuda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında devreye aldığı e-CAS
(Electronic Customer Alert System) sistemine üye olmayan yatırımcıların 03.10.2011 tarihi itibariyle Rehin tesisi
veya teminat amaçlı olarak hisse senedi çıkış işlemlerinden başlayarak engellenmesi uygulamasına geçilmesine
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından karar verilmiştir.

SPK, bu uygulama kapsamına giren işlemleri

genişletilebilecektir.
03.10.2011 tarihinden itibaren, e-Cas uygulamasına kaydolmamış yerli yarırımcıların kendilerine ait
olmayan başka bir hesaba rehin tesisi veya teminat amaçlı hisse senedi çıkış işlemleri yapılamayacaktır.
Bu nedenle kredi kullanmak veya kredili işlem yapmak isteyen müşterilerimizin, mağduriyet yaşamamaları
açısından 03.10.2011 tarihine kadar e-CAS sistemine kaydolmaları büyük önem arzetmektedir.
e-CAS (Electronic Customer Alert System) nedir?
e-CAS, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında devreye aldığı sistemdir.
Yatırımcıların e-CAS sistemini kullanabilmeleri için e-YÖNET Portalına üye olmaları gerekmektedir.
Üyelik işlemleri, aşağıdaki linkten, Yatırımcı adımından e-CAS sistemine bağlanarak geçerli bir cep telefonu
numarası ve/veya elektronik posta adresi girilerek tamamlanmalıdır.

Kayıt yapacak yerli gerçek kişiler için cep

telefonu numarası zorunlu alan olup, elektronik posta adresi seçimlik olacak, yerli gerçek kişi dışındaki diğerleri
için ise elektronik posta adresi zorunlu, cep telefonu numarası seçimlik olacaktır.
https://www.mkk.com.tr/wps/portal/
e-YÖNET Portal’ a nasıl üye olunur?
·

Yatırımcılar, e-Devlet altyapısını kullanarak aşağıdaki linkten şifrelerini oluşturabilmekte ve T.C. Kimlik
numarası ve şifreleriyle e-YÖNET portalına giriş yapabilmektedir.
Şifre oluşturmuş yatırımcıların sisteme ilk girişte parola alanını boş bırakmaları gerekmektedir.
https://giris.turkiye.gov.tr/Giris3/sifreGiris?actionName=sifreGiris

·

Yatırımcılar, e-YÖNET portalına sicil numaraları ve şifreleriyle de üyelik yapabilmektedir. şifresini
bilmeyen yatırımcılar, Şubesine yazılı talimat vererek sicil-şifre talebinde bulunabilirler, Sicil şifresi Mkk
tarafından müşteri adresine posta yolu ile gönderilir.

Üyelik işlemlerini tamamlamış yatırımcıların hesaplarından hertürlü hisse senedi çıkış işlemleri yapılabilecek ve
aynı anda yatırımcıların sistemde kayıtlı olan SMS ve/veya e-posta adreslerine Mkk tarafından anlık bilgilendirme
yapılacaktır. Yatırımcılarımızın, kayıtlı bulunan iletişim bilgilerini güncel tutmaları önem arzetmektedir.

