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Kuruluşumuz tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında, 

yatırımcıların MKS (Merkezi Kaydi Sistem)’de yer alan hesaplarında hareket oluşması

halinde anlık olarak SMS ve elektronik posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS 

(Electronic Customer Alert System) devreye alınmıştır. Böylece yatırımcıların

hesaplarındaki hisse senetlerine ilişkin olası hata ve suistimallerin yatırımcılar tarafından 

işlem anında farkedilmesi amaçlanmış ve oluşabilecek münferit veya sistemik risklerin 

azaltılması veya yok edilmesi hedeflenmiştir. Yatırımcının tercihine dayalı olarak işleyen 

1.0 versiyonun yerine yatırımcıların bilgilendirildiği, kayıtlı olunmaması durumunda bazı

işlemlerinin engellendiği veya yatırımcı onayına tabi tutulacağı e-CAS 2.0 versiyonunun 

uygulamaya alınması kararlaştırılmıştır.  

 İlk aşama olan Bilgilendirme Aşamasında, MKS’de yerli gerçek ve tüzel kimlik tipli 

yatırımcıların SMS ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirilmesi uygulamasına başlanacaktır.

Yatırımcılar, 05.10.2009 tarihinden itibaren sicil numarası ve şifresi ile MKKweb Yatırımcı

uygulamasına bağlanarak geçerli bir cep telefonu numarası ve/veya elektronik posta 

adresi bildirerek e-CAS 2.0 sistemine kayıt olacaklardır. 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. Bildirim mesajları, yatırımcılar tarafından oluşturulmuş

kayıtlarda yer alan cep telefonu numarası veya elektronik posta adresine iletilecektir. e-

CAS 2.0 sistemine kaydolan yatırımcıların,  

i. Çıkış yönlü tüm hisse senedi işlemlerine, (Satış, kıymet transferi, Ödünç Pay 

Senedi Piyasası işlemi, şartlı virman)  

ii. Hisse senedi rehin ve teminat işlemlerine, 

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

işlemlerine, 

iv. Yatırımcının rehin aldığı ve kendi hesabında saklanmakta olan sermaye piyasası

araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine, 

ilişkin bilgilendirme mesajları Kuruluşumuz tarafından gönderilecektir.  
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Bilgilendirme Aşamasının uygulamaya alınmasının ardından, uygulamanın ileriki 

aşamalarında e-CAS 2.0 sistemine kaydolmamış veya kayıt olmasına rağmen 

Kuruluşumuz tarafından gönderilen bildirimlerin ulaşamadığı yatırımcı hesaplarından 

yukarıda yer alan işlemlerden bazılarının yapılmasının engellenmesi (Engelleme Aşaması)

ve bazı işlemlerin ise ancak yatırımcının elektronik olarak vereceği onaydan sonra 

gerçekleştirilebilmesi (Onay Aşaması) uygulamalarına geçilmesi planlanmaktadır. Bu 

çerçevede, ikinci aşama olan Engelleme Aşamasına ilk olarak e-CAS 2.0 sistemine 

kaydolmamış veya bildirim ulaştırılamayan yatırımcıların hesaplarından rehin tesisi veya 

teminat amaçlı olarak hisse senedi çıkış işlemlerinin engellenmesi ile başlanması

değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, Yatırımcıların 05.10.2009 tarihinden itibaren sicil numarası ve şifresi ile 

MKKweb Yatırımcı uygulamasına bağlanarak e-CAS 2.0 sistemine kaydolmaları ve iletişim 

bilgilerinde değişiklik olması durumunda ise mevcut kayıtlarını güncellemeleri önem 

arzetmektedir.  

Bu doğrultuda, gerek bilgilendirme aşamasının sağlıklı işleyişi gerekse daha sonra 

geçilecek olan engelleme ve onay aşamalarında yatımcıların işlemlerinin herhangi bir 

aksaklığa uğramaması açısından; 

1. Yatırımcıların yukarıda açıklanan e-CAS 2.0 uygulaması,

2. MKS Sicil ve şifresi olan yatırımcıların e-CAS 2.0 sistemine kayıt yaptırması

veya unutma, kaybetme vb. nedenlerle sicil ve şifre bilgisine sahip olmayan 

yatırımcıların üyelerimiz aracılığyla MKS üzerinden sicil şifre talebinde 

bulunmaları gerektiği,  

hususlarında üyelerimiz tarafından bilgilendirilmeleri önem arz etmektedir 

Yeni sicil şifre gönderim talepleri Kuruluşumuz ücret tarifesinde açıklandığı şekilde 

ücretlendirilecektir.  

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. 
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