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MKK e-CAS 2.0 ENGELLEME AŞAMASI BİLGİLENDİRMESİ
İLE e-CAS ABONELİĞİ VE e-YÖNET PORTALI ÜYELİĞİ

1. Uygulamadaki Birinci Aşama (Bilgilendirme Aşaması) Hakkında Hatırlatma
Bilindiği üzere 28.09.2009 tarih ve 482 sayılı Genel Mektupla, MKK tarafından geliştirilen bilgilendirme hizmetleri
kapsamında, Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) yer alan hesaplarında hareket oluşması halinde yatırımcıların anlık
olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi verilerek
yatırımcının tercihine dayalı olarak işleyen 1.0 versiyonunun yerine yatırımcıların bilgilendirildiği, e-CAS uygulamasına
kayıtlı olunmaması durumunda bazı işlemlerinin engellendiği veya yatırımcı onayına tabi tutulacağı e-CAS 2.0
versiyonunun uygulamaya alınacağı belirtilmiş ve e-CAS 2.0 uygulamasının birinci aşaması olan Bilgilendirme
Aşaması devreye alınmıştı.
Bu duyuruda; sisteme kayıt yaptıracak olan yerli gerçek kişiler için; cep telefonu numarası zorunlu, elektronik posta
adresinin seçimlik olduğu, yerli gerçek kişi dışındaki diğerleri için cep telefonu numarası seçimlik, elektronik posta
adresinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.
Amaç: Siteme kaydolan tüm yatırımcılara; çıkış yönlü tüm hisse senedi işlemleri (satış, kıymet transferi, ödünç pay
senedi, şartlı virman), rehin ve teminat işlemleri ile haciz ve tedbir işlemlerinde MKK tarafından mesaj gönderilerek
bilgilendirilmesi, olası hata ve suiistimallerin yatırımcı tarafından anında fark edilmesidir.

2. İkinci Aşama (Engelleme Aşaması)
20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 53 sayılı
Tebliği ile Seri: IV, No:28 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ”in 20nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir:
Yatırımcının bilgilendirilmesi ve yatırımcı onayı
Madde 20/A – MKK tarafından belirlenerek Kurulca onaylanacak yatırımcı bilgilendirme uygulaması esasları
çerçevesinde; yatırımcılar hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçları ve/veya bu araçların konu edildiği
işlemler hakkında MKK tarafından elektronik yöntemler ile bilgilendirilebilir, yatırımcıların MKK’nın yatırımcı
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 elektronik yöntemle verilecek
onaya tabi kılınabilir.”
Bu doğrultuda, 03.10.2011 tarihi itibariyle e-CAS 2.0 uygulamasının Engelleme Aşaması’na rehin tesisi veya teminat
amaçlı olarak hisse senedi çıkış işlemlerinden başlanmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından karar verilmiştir.
Bu durumda, 03.10.2011 tarihi itibariyle e-CAS 2.0 uygulamasına kaydolmamış yerli yatırımcıların kendilerine ait
olmayan başka bir hesaba rehin tesisi veya teminat amaçlı hisse senedi çıkış işlemleri aracı kuruluşlarca MKS’de
yapılamayacaktır. e-CAS 2.0 uygulamasına kaydolmuş yatırımcıların söz konusu işlemlerine MKS tarafından izin
verileceği gibi kayıtlı yatırımcıların hesaplarından hisse senedi çıkışı sonucunu veren her türlü işlem hakkında SMS
ve e-posta ile anlık bilgilendirme de yapılacaktır.
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3. e-CAS (Electronic Customer Alert System) Aboneliği ve e-YÖNET Portalına Üye Olunması
Müşterilerimizin e-CAS sistemini kullanabilmeleri için e-YÖNET portalına üye olmaları gerekmektedir. Aşağıda
belirtilen iki şekilde e-YÖNET portalına üye olunabilmektedir.
a.

MKK sicil numaralı ve şifreleriyle üyelik: Yatırımcı sicil numarası ve şifresini bilmeyen ya da unutan
müşterilerimiz, kurumumuza başvurarak sicil – şifre talebinde bulunabilmektedir. Sicil ve şifre talebi tarafımızca
MKK’ya iletilecektir. MKK tarafından MKS’de kayıtlı irtibat adresine APS (Acele Posta Gönderisi) kanalı
ile gönderilecektir. MKS’deki kayıtlı irtibat adresinin güncelolması talep sırasında mutlaka teyit edilmelidir.
Sicil ve şifre numarasını bilen veya yeni tedarik eden müşterilerimiz. MKK sitesinde ana sayfada bulunan
e-YÖNET portalına bağlanarak “Yatırımcı” sekmesi altında yer alan “Yeni Üye” bağlantısı tıklayarak üyeliklerini
oluşturabilir.

b.

e-Devlet altyapısı kullanarak üyelik: e-Devlet şifrenizi içeren zarfınız PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen
başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranız bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz. Sicil
numarası ve şifresini bilmeyen ancak e-Devlet şifresine sahip olan kullanıcılar e-YÖNET portal > Yatırımcı
Üyelik sayfasından “Yatırımcı sicil numarası ve şifre nasıl alınır?” bağlantısından ulaşacağı sayfada yer alan
bağlantıdan e-Devlet sayfasına yönlendirilir. Müşterimiz, bu sayfadaki kendisine uygun seçeneği seçerek
kimliğini doğrulamalıdır. Kimliği doğrulanan müşterimiz e-YÖNET sayfasına yönlendirerek şifresini oluşturabilir.
Şifresini oluşturan yatırımcı e-YÖNET portal > yatırımcı > yeni üye sayfasına girdikten sonra “T.C.Kimlik No”
seçeneğini işaretleyerek üyeliğini başlatabilmektedir. e-Devlet üzerinden gelerek şifre oluşturmuş yatırımcıların
Parola alanını boş bırakmaları gerekmektedir.

Önemli Not: e-CAS uygulaması için e-YÖNET portalına üyelik yeterli değildir. Üyelik sürecinden sonra e-YÖNET
portalı > Benim Sayfam üzerinden e-CAS sistemine üye olunmalıdır. e-YÖNET ile şirket ve ortakları arasında iletişim
ve bilgi paylaşımına yönelik bazı hizmetler bulunmaktadır. Bu hizmetler MKK web sitesinde (mkk.com.tr) detaylı
olarak açıklanmaktadır. e-CAS 2.0 uygulamasına kayıt yapılmasına ilişkin “e-CAS Bilgilendirme Kılavuzu”, MKK web
sitesinde www.mkk.com.tr / Yatırımcı Hizmetleri/Hizmet Kılavuzları/ bölümünde yer almaktadır. Gerek Bilgilendirme
Aşamasının sağlıklı işleyişi gerekse geçilecek olan Engelleme Aşamalarında müşterilerimizin söz konusu işlemlerinin
herhangi bir aksaklığa uğramaması açısından 03.10.2011 tarihine kadar e-CAS 2.0 uygulamasına kayıt yaptırmaları
gerektiğini önemle hatırlatırız.
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