
 

Sayın Müşterimiz,    

Yatırımcıların hesaplarında kaydi olarak saklanan tüm sermaye piyasası araçları için olası 

hata ve suistimallerin anında farkedilmesi ve oluşabilecek münferit ya da sistemik risklerin 

azaltılması veya yok edilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından, 

yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçları ve/veya bu 

araçların konu edildiği işlemler hakkında cep telefonu ve/veya elektronik posta adresi 

üzerinden bilgilendirilmelerini sağlamak üzere “e-CAS” (Electronic Customer Alert 

System – Elektronik Müşteri Uyarı Sistemi “Bilgilendirme Aşaması” ile uygulanması 

planlanmaktadır.  

Söz konusu uygulama  bugün itibariyle  yalnızca hisse senetleri için aşağıdaki konularda 

uygulanmaktadır.  

 Çıkış yönlü tüm hisse senedi işlemlerine (satış, kıymet transferi, ödünç pay senedi piyasası 

işlemi, şartlı virman), 

 Hisse senedi rehin ve teminat işlemlerine, 

 Hesabındaki hisse senedi üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine, 

 Rehin aldıkları ve kendi hesaplarında saklanmakta olan hisse senedi üzerinde tesis edilen 

haciz ve tedbir işlemlerine, 

ilişkin kısa mesaj (SMS) ve/veya elektronik posta (e-posta) kanallarından bilgilendirme 

alabilmektedirler. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nın ileriki bir tarihte talep etmesi durumunda, “e-Cas 

Yatırımcı Bilgilendirme ve Uyarı Sistemi-Genişletilmiş Engleleme Aşaması”nın Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun vereceği ikinci bir karar ile  kaydi olarak saklanan tüm sermaye piyasası 

araçları için devreye alınması planlanmaktadır.  

SPK ileri bir tarihte, MKK’nın e-Cas uygulamasının devreye alınmasını talep etmesi 

durumunda  değerlendirme yapıp karar alabileceğini belirtmiştir.   

SPK’nın e-Cas uygulamasının başlamasına karar vermesi durumunda,  MKK ya bağlı 

Merkezi Kaydi  Sistemde (MKS), e-Cas sistemine kaydolmayan yerli yatırımcıların,  kaydi 

olarak saklanan tüm sermaye piyasası araçları için aşağıda belirtilen çıkış yönlü işlemleri 

kısıtlanabilecektir. 

- Borsa içi ve Borsa dışı satış işlemleri 

- Kıymet transferleri (sadece üçüncü kişilere olan virmanları) 

- Şartlı virman işlemleri 

- Rehin/teminat aktarımları 

- Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası’nda ödünç verme işlemleri 

- Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi’ne devir işlemleri 

- Borsa İstanbul A.Ş. VİOP opsiyon kıymet ödeme işlemleri 

Yatırımcılara yukarıda sözü edilen işlemlerle ilgili bildirim gönderileceği “Bilgilendirme 

Aşaması”nı takiben, e-CAS sistemine kaydolmamış yatırımcı hesaplarından işlemlerinin 



 
engelleneceği “Engelleme Aşaması” ve bazı işlemlerin ancak yatırımcıların elektronik olarak 

vereceği onaydan sonra gerçekleştirileceği “Onay Aşaması” sırayla devreye alınacaktır 

SPK’nın , MKK’nın talebiyle e-Cas uygulamasının devreye alınması durumunda,  Yatırım 

işlemlerinizin herhangi bir kısıtlamaya uğramaması için MKS üzerinden “e-Cas Sistemi”ne 

kayıt olmanız gerekmektedir. 

e-CAS Sistemine Kayıt İşlemleri 

Yatırımcıların e-CAS’a kayıt için öncelikle MKS sicil numaralarının ve şifrelerinin olması 

gerekmektedir. 

MKS sicil numarası ve şifresi olmayan ve şifresini unutan yatırımcılar;  

a- Hesaplarının bulunduğu Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Şubeleri ya da TEB Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş.’ye başvuruda bulunarak sicil-şifre talebinde bulunabilirler. Yeni sicil şifre 

gönderim talepleri MKK tarafından açıklanan ücret tarifesine göre ücretlendirilecektir.  

b- e-DEVLET şifresine sahip olan yatırımcılar; www.mkk.com.tr adresinden e- 

YÖNET>Yatırımcı Üyelik sayfasından “Yatırımcı sicil numarası ve şifre nasıl alınır?” 

bağlantısından gerekli talimatları takip ederek kayıt işlemlerini tamamlayabilir  e-DEVLET 

şifresi tüm PTT şubelerinden küçük bir bedel karşılığı temin edilebilmektedir.  

MKS sicil numarası ve şifresi olan yatırımcıların; sicil numaraları ve şifreleri ile 

www.mkk.com.tr adresinden “e-YÖNET/e-CAS” bölümünde “Yeni Üye” bağlantısına 

girerek e-YÖNET Portalına üye olmaları ve e-YÖNET Portalı uygulamasına bağlanmak ve  

geçerli bir cep telefonu numarası (ve elektronik posta adresi) tanımlamak suretiyle e-CAS 

sistemine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

e-YÖNET Portalına üye olabilmek için gerekli bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.mkk.com.tr/MKKPBuilder/ext/pdf/e-CASTR.pdf 

Müşterilerimizin mağduriyet yaşamamaları açısından e-YÖNET Portalı uygulamasına 

üyelik ve giriş yaparak e-CAS kaydı oluşturmaları ve kayıtlı bulunan iletişim bilgilerini 

sürekli olarak güncel tutmaları önem arzetmektedir. 

 

Bilgilerinizi rica ederiz. 

Saygılarımızla, 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş 
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