
Değerli Yatırımcılarımız,

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından geliştirilen bilgilendirme hizmetleri kapsamında,
yatırımcıların Merkezi Kaydi Sistemde ( MKS ) yer alan hesaplarında hareket oluşması
halinde anlık olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmeyi amaçlayan e-CAS ( Electronic
Customer Alert System ) uygulaması devreye alınmıştır.

Bu uygulama ile yatırımcıların hesaplarında bulunan kaydi hisse senetlerine ilişkin olası hata
ve suistimallerin, yatırımcılar tarafından anında farkedilmesi amaçlanmış ve oluşabilecek
münferit ya da sistematik risklerin azaltılması ve  yok edilmesi amaçlanmıştır.

Yatırımcıların e-CAS uygulamasını kullanabilmeleri için e-YÖNET portalına üye olmaları
gerekmektedir.

e-Yönet portalının sunduğu hizmetler;

- Ortağı olduğunuz ya da ilgilendiğiniz menkul kıymetleri tanımlayarak, ihraççı
şirketlerle kendinize özel sayfanızdan, sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı içerisinde
olabilirsiniz

- Şirket duyuruları doğrultusunda elektronik iletişim uygulamaları (SMS, e-posta)
üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz.

- Herhangi bir fiziksel sınırlama olmaksızın doğru, güvenilir bilgiye hızlı bir şekilde tek
bir noktadan ulaşabilirsiniz.

- Tüm portföyünüze ilişkin özet raporlamalara ulaşabilir, mevcut sermaye piyasası
araçları ve mali haklarına ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz.

- İhraççı Şirketlerin; Genel Kurul Bilgileri ve Kararları, Faaliyet Raporları, Kar Dağıtım
Politikaları, Şirket Yönetim Kurulu ve İdari Organları gibi kurumsal bilgilerine elektronik
ortamda tek bir noktadan ulaşabilirsiniz.

e-Yönet portalına www.mkk.com.tr  adresinden MKK sicil numaranız ve şifreniz ile üye
olabilirsiniz.Şifrenizi bilmiyorsanız müşteri temsilciniz aracılığıyla talep edebilir ya da
e-Devlet Kapısı uygulamasını ( www.turkiye.gov.tr ) kullanarak şifrenizi oluşturabilir ve T.C.
kimlik numaranız ile portala giriş yapabilirsiniz.

3 Ekim 2011 tarihinden itibaren e-CAS 2.0 uygulamasının Engelleme Aşamasının devreye
alınmasına SPK tarafından karar verilmiştir.Bu uygulamanın devreye girmesiyle beraber
e-CAS 2.0 uygulamasına kaydolmamış yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir
hesaba rehin tesisi veya teminat amaçlı hisse senedi çıkış işlemleri yapılamayacaktır.

e-CAS 2.0 uygulamasına kaydolmuş yatırımcıların söz konusu işlemlerine MKS tarafından
izin verileceği gibi kayıtlı yatırımcıların hesaplarından hisse senedi çıkış sonucunu veren her
türlü işlem hakkında SMS ve e-posta ile anlık bilgilendirme de yapılacaktır.

e-CAS 2.0 uygulamasına kayıt yapılmasına ilişkin “ e-CAS Bilgilendirme Kılavuzu ” MKK
web sitesinde www.mkk.com.tr/wps/portal/MKK/YatirimciHizmetleri/HizmetKilavuzlari/
bölümünde yer almaktadır.

Saygılarımızla,


