e-CAS Hakkında Bilgilendirme
e-CAS
•

e-CAS (Electronic Customer Alert System) Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yatırımcı bilgilendirme hizmetleri
kapsamında devreye aldığı sistemdir. Bu sistem ile yatırımcıların hesaplarında bulunan hisse senetlerine
ilişkin olası hata ve suistimallerin yatırımcılar tarafından anında farkedilmesi amaçlanmış ve oluşabilecek
münferit ya da sistemik risklerin azaltılması veya yok edilmesi hedeflenmiştir. Yatırımcılar; 05/10/2009
tarihinden itibaren MKKweb Yatırımcı üzerinden e-CAS sistemine üye olabileceklerdir.

e-CAS üyeliği
•

MKKweb Yatırımcı uygulamasına bağlanarak geçerli bir cep telefonu numarası ve/veya elektronik posta
adresi girilerek e-CAS sistemine kayıt olunabilir. 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. MKKweb Yatırımcı
uygulamasına giriş yapabilmek için gerekli olan sicil numarası ve şifreye sahip olmayan ya da sahip
oldukları sicil numarası ve şifreyi hatırlamayan ya da kaybeden yatırımcılar aracı kuruluşları vasıtasıyla
yeniden şifre talebinde bulunabilir.

e-CAS bildirimleri
•

e-CAS üyesi olan yatırımcılar;
o
o
o
o

Çıkış yönlü tüm hisse senedi işlemlerine, (satış, kıymet transferi, Ödünç Pay Senedi Piyasası
işlemi, şartlı virman)
Hisse senedi rehin ve teminat işlemlerine,
Hesabındaki sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine,
Rehin aldıkları ve kendi hesaplarında saklanmakta olan sermaye piyasası araçları üzerinde tesis
edilen haciz ve tedbir işlemlerine,

ilişkin bilgilendirme alabileceklerdir.
e-CAS aşamaları
•
•

•

Bilgilendirme aşaması: Bu aşamada yatırımcılara yukarda sözü edilen işlemlerle ilgili bildirim gönderilir.
Engelleme aşaması: Bilgilendirme aşamasının uygulamaya alınmasının ardından e-CAS sistemine
kaydolmamış ya da kaydolduğu halde gönderilen bildirimlerin ulaşamadığı (telefon numarası/e-posta
adresinin hatalı olması, telefonun kapalı olması vb. sebeplerle) yatırımcı hesaplarından yukarıda yer alan
işlemlerden bazılarının yapılmasının engellenmesi planlanmaktadır. Engelleme aşamasında ilk olarak eCAS sistemine kaydolmamış ya da bildirim ulaştırılamayan yatırımcıların hesaplarından rehin tesisi veya
teminat amaçlı olarak hisse senedi çıkış işlemlerinin engellenmesi ile başlanması değerlendirilmektedir.
Onay aşaması: Bu aşamada ise bazı işlemlerin ancak yatırımcının elektronik olarak vereceği onaydan
sonra gerçekleştirilebilmesi sağlanacaktır.

Uygulamanın sonraki aşamalarında bir aksaklığa uğramamaları adına yatırımcılarımızın 05/10/2009 tarihinden
itibaren MKKweb Yatırımcı uygulamasına giriş yaparak e-CAS kaydı oluşturmaları beklenmektedir. Bununla
birlikte kayıtlı bulunan iletişim bilgilerini sürekli olarak güncel tutmaları önem arzetmektedir.
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Şifre talepleri MKK tarafından işslem başına 5TL bedelle ücretlendirilmektedir. Şifre talebiniz
halinde MKK'na ödenecek bu tutar hesabınıza yansıtılacaktır.

