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28.09.2009 tarih ve 482 sayılı Genel Mektubumuzla, Kuruluşumuz 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.

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 20 nci 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 üyelerimizce 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.  



e-CAS 2.0 uygulamasına kayıtlı yatırımcıların bilgilerinin üyelerimizce izlenebilmesini sağlamak 

üzere tasarlanan “Rp302 -Yatırımcı Anlık Bildirim Sistemi Kayıt Durum Raporu” rapor formatı ekte 

verilmiş olup, 08.08.2011 tarihi itibariyle üye kullanımına açılacaktır. 

e-CAS 2.0 uygulamasına kayıt yapılmasına ilişkin “e-CAS Bilgilendirme Kılavuzu”, Kuruluşumuz 

Web sitesinde www.mkk.com.tr/Yatırımcı Hizmetleri/Hizmet Kılavuzları/ bölümünde yer almaktadır. 

Gerek Bilgilendirme Aşamasının sağlıklı işleyişi gerekse geçilecek olan Engelleme Aşamalarında 

yatırımcıların söz konusu işlemlerinin herhangi bir aksaklığa uğramaması açısından yatırımcıların

uygulama hakkında ve 03.10.2011 tarihine kadar e-CAS 2.0 uygulamasına kayıt yaptırmaları yönünde 

üyelerimizce bilgilendirilmeleri ve üyelerimizin operasyonel hazırlıklarını tamamlamaları önem arz 

etmektedir. 

 

Bilgilerinizi rica ederiz. 
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