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Referans
KS/e-CAS Uygulamas

GENEL MEKTUP
No:560

Tarih

:: e-CAS 2.0 ENGELLEME A AMASI B LG LEND RMES

LG L : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE P YASALARI YÖNET C LER
( HRAÇÇI KURULU , ARACI KURUM ve BANKALAR)
28.09.2009 tarih ve 482 say-l- Genel Mektubumuzla, Kurulu5umuz taraf-ndan geli5tirilen
bilgilendirme hizmetleri kapsam-nda, Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) yer alan hesaplar-nda hareket
olu5mas- halinde yat-r-mc-lar-n anl-k olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS
uygulamas-

hakk-nda

ayr-nt-l-

bilgi

verilerek

yat-r-mc-n-n

tercihine

dayal-

olarak

i5leyen

1.0

versiyonunun yerine yat-r-mc-lar-n bilgilendirildi?i, e-CAS uygulamas-na kay-tl- olunmamas- durumunda
baz- i5lemlerinin engellendi?i veya yat-r-mc- onay-na tabi tutulaca?- e-CAS 2.0 versiyonunun
uygulamaya al-naca?- belirtilmi5 ve e-CAS 2.0 uygulamas-n-n birinci a5amas- olan Bilgilendirme
A amas devreye al-nm-5t-.
20.07.2011 tarih ve 28000 say-l- Resmi Gazete’de yay-mlanan Sermaye Piyasas- Kurulu’nun
Seri: IV, No: 53 say-l- Tebli?i ile Seri: IV, No:28 say-l- “Kaydile tirilen Sermaye Piyasas Araçlar na
li kin Kay tlar n Tutulmas n n Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli ”in 20 nci maddesinden sonra gelmek
üzere a5a?-daki madde eklenmi5tir:
“Yat r mc n n bilgilendirilmesi ve yat r mc onay
Madde 20/A – MKK taraf ndan belirlenerek Kurulca onaylanacak yat r mc

bilgilendirme

uygulamas esaslar çerçevesinde; yat r mc lar hesaplar nda bulunan sermaye piyasas araçlar ve/veya
bu araçlar n konu edildi i i lemler hakk nda MKK taraf ndan elektronik yöntemler ile bilgilendirilebilir,
yat r mc lar n MKK’n n yat r mc bilgilendirme uygulamas hizmetlerine kay t yapt rmamas
bilgilendirmenin

yat r mc dan

kaynaklanan

nedenlerle

yap lamamas

hallerinde, MKK

ve/veya

taraf ndan

belirlenen ve Kurulca onaylanan i lemlerin, gerçekle tirilmesi engellenebilir ve/veya söz konusu
i lemlerin gerçekle tirilmesi yat r mc taraf ndan elektronik yöntemle verilecek onaya tabi k l nabilir.”

Bu do?rultuda, 03.10.2011 tarihi itibariyle e-CAS 2.0 uygulamas-n-n Engelleme A amas ’na
rehin tesisi veya teminat amaçl- olarak hisse senedi ç-k-5 i5lemlerinden ba5lanmas-na Sermaye PiyasasKurulu taraf-ndan karar verilmi5tir. Bu durumda, 03.10.2011 tarihi itibariyle e-CAS 2.0 uygulamas/na
kaydolmam/2 yerli yat/r/mc/lar/n kendilerine ait olmayan ba2ka bir hesaba rehin tesisi veya
teminat amaçl/ hisse senedi ç/k/2 i2lemleri üyelerimizce MKS’de yap/lamayacakt/r. e-CAS 2.0
uygulamas-na kaydolmu5 yat-r-mc-lar-n söz konusu i5lemlerine MKS taraf-ndan izin verilece?i gibi kay-tlyat-r-mc-lar-n hesaplar-ndan hisse senedi ç-k-5- sonucunu veren her türlü i5lem hakk-nda SMS ve eposta ile anl-k bilgilendirme de yap-lacakt-r.

e-CAS 2.0 uygulamas-na kay-tl- yat-r-mc-lar-n bilgilerinin üyelerimizce izlenebilmesini sa?lamak
üzere tasarlanan “Rp302 -Yat-r-mc- Anl-k Bildirim Sistemi Kay-t Durum Raporu” rapor format- ekte
verilmi5 olup, 08.08.2011 tarihi itibariyle üye kullan-m-na aç-lacakt-r.
e-CAS 2.0 uygulamas-na kay-t yap-lmas-na ili5kin “e-CAS Bilgilendirme K-lavuzu”, Kurulu5umuz
Web sitesinde www.mkk.com.tr/Yat-r-mc- Hizmetleri/Hizmet K-lavuzlar-/ bölümünde yer almaktad-r.
Gerek Bilgilendirme A amas n n sa?l-kl- i5leyi5i gerekse geçilecek olan Engelleme A amalar nda
yat-r-mc-lar-n söz konusu i5lemlerinin herhangi bir aksakl-?a u?ramamas- aç-s-ndan yat-r-mc-lar-n
uygulama hakk-nda ve 03.10.2011 tarihine kadar e-CAS 2.0 uygulamas-na kay-t yapt-rmalar- yönünde
üyelerimizce bilgilendirilmeleri ve üyelerimizin operasyonel haz-rl-klar-n- tamamlamalar- önem arz
etmektedir.
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