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e-CAS (Electronic Customer Alert System) 

e-CAS 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. 

 

Yatırımcıların e-CAS sistemini kullanabilmeleri için e-YÖNET Portalına üye olmaları

gerekmektedir.  

e-YÖNET Portal Üyeliği

Yatırımcılar, e-YÖNET portalına sicil numaraları ve şifreleriyle üyelik yapabilmektedir. 

Yatırımcı sicil numarası ve şifresini bilmeyen ya da unutan yatırımcılar, yatırım

hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşa (Banka, Aracı Kurum) başvuruda bulunarak 

sicil-şifre talebinde bulunabilmektedir. Yatırımcılar ayrıca e-Devlet altyapısını

kullanarak da şifrelerini oluşturabilmekte ve T.C. Kimlik numarası ve şifreleriyle e-

YÖNET portalına giriş yapabilmektedir. 

 

Sicil numarası ve şifresini bilen yatırımcılar e-YÖNET portalına bağlanarak “Yatırımcı”

sekmesi altında yer alan “Yeni Üye” bağlantısını tıklayarak üyeliklerini 

oluşturabilmektedir. 

 

Sicil numarasını ve şifresini bilmeyen ancak e-Devlet şifresine sahip olan kullanıcılar 

e-YÖNET Portal > Yatırımcı Üyelik sayfasından “Yatırımcı sicil numarası ve şifre nasıl

alınır?” bağlantısından ulaşacağı sayfada yer alan bağlantıdan e-Devlet sayfasına 

yönlendirilir. Kullanıcı, e-Devlet sayfasında kendisine uygun giriş seçeneğini seçerek 

kimliğini doğrulamalıdır. Kimliği doğrulanan kullanıcı e-YÖNET portalına yönlendirilir 

ve şifresini oluşturur. Şifresini oluşturan yatırımcı e-YÖNET Portal > Yatırımcı > Yeni 

Üye sayfasına girdikten sonra “TC Kimlik No” seçeneğini işaretleyip T.C. Kimlik 

Numarasını girerek üyelik başlatabilmektedir. e-Devlet üzerinden gelerek şifre 

oluşturmuş yatırımcıların Parola alanını boş bırakmaları gerekmektedir. 
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e-CAS Abonelik Süreci 

Yatırımcılar; e-YÖNET Portalı > ‘‘Benim Sayfam’’ üzerinden e-CAS sistemine üye 

olabilmektedirler. 
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e-YÖNET Portalı 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.  
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e-CAS Bilgilendirme  

e-CAS üyesi olan yatırımcılar; 

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

bilgilendirme alabileceklerdir. 

 

e-CAS Engelleme  

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kararıyla, 3 Ekim 2011 tarih itibariyle e-CAS 

sistemine kaydolmayan yatırımcıların hesaplarından rehin tesisi veya teminat amaçlı

olarak hisse senedi çıkış işlemlerinin engellenmesi uygulamasına geçilecektir. 

 

Bu nedenle rehin tesisi veya teminat amaçlı olarak hisse senedi çıkış işlemlerinde 

bulunan ya da bulunma durumu söz konusu olabilecek yatırımcıların e-CAS sistemine 

kaydolmalarında mağduriyet yaşamamaları açısından büyük önem bulunmaktadır. 

 

e-CAS aşamaları

• Bilgilendirme aşaması: Bu aşamada yatırımcılara yukarda sözü edilen işlemlerle ilgili 

bildirim gönderilir. 

• Engelleme aşaması: e-CAS sistemine kaydolmamış yatırımcı hesaplarından rehin 

tesisi veya teminat amaçlı olarak hisse senedi çıkış işlemleri engellenir. 

• Onay aşaması: Bu aşamada, bazı işlemlerin ancak yatırımcıların elektronik olarak 

vereceği onaydan sonra gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 

Yatırımcılarımızın mağduriyet yaşamamaları açısından e-YÖNET Portalı uygulamasına 

üyelik ve giriş yaparak e-CAS kaydı oluşturmaları beklenmektedir. Bununla birlikte 

kayıtlı bulunan iletişim bilgilerini sürekli olarak güncel tutmaları önem arzetmektedir. 


