10.06.2016
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ
E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER
MADDE/ MEVCUT İÇERİK
GÜNCELLEME/YENİ
İletilecek Bilgi

Açıklama

İletilecek Bilgi

Açıklama

Türev

Hayır/Evet

Türev

Hayır/Evet

NCM

Türev “Evet” olarak seçildiğinde
NCM kodu bildirimi için kullanılır.

8.İletilen kimlik bilgileri içerisinde T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası
yer alıyorsa;

8.İletilen kimlik bilgileri içerisinde T.C. Kimlik Numarası/Yabancı
Kimlik Numarası yer alıyorsa;
c) İletilen T.C. Kimlik/Yabancı Kimlik numarasının MKS veritabanında olması
durumunda, iletilen numara, Ad/Soyad ve doğum tarihi bilgisi uyuşuyorsa “Kabul”
uyuşmuyorsa “Red” kaydı ile Mernis Statüsü güncellenir.

İletilen kimlik bilgileri içerisinde Vergi Kimlik Numarası yer
alıyorsa;

İletilen kimlik bilgileri içerisinde Vergi Kimlik Numarası yer alıyorsa;

a) Kimlik iletilmesi işlemi onaylandığında MKS veritabanında bu
vergi numarasının olup olmadığını sistem kendisi kontrol eder.
Olmaması durumunda “Sorulacak” kaydı ile maliye statüsü
güncellenir.

a) Kimlik iletilmesi işlemi onaylandığında, iletilen (Vergi Kimlik Numarası/Ad
Soyad/Ünvan) bilgilerin Maliye Bakanlığı veritabanından on-line olarak kontrolü
gerçekleştirilir ve bilgilerin doğru olması durumunda “Kabul”, hatalı olması
durumunda “Red” statüsünü alır. MKS veritabanında bu vergi numarasının olup
olmadığını sistem kendisi kontrol eder. Olmaması durumunda “Sorulacak” kaydı
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ile maliye statüsü güncellenir.
İHRAÇCI İŞLEMLERİ
I.1 - Kaydileştirme İşlemleri
I. 1. 4 - Yatırım Fonları Katılma Payı İhraç İşlemleri
MADDE/ MEVCUT İÇERİK
GÜNCELLEME / YENİ
. Fon kaydi pay miktarları, SPK’dan alınan izni müteakip kurucu 4. Fon kaydi pay miktarları, SPK’dan alınan izni müteakip kurucu tarafından
tarafından MKK’ya iletilen belgeler doğrultusunda, şemsiye
MKK’ya iletilen belgeler doğrultusunda, şemsiye fonlara bağlı olmayan alt
fonlara bağlı alt fonlar dışındaki fonlar için MKK, şemsiye fonlara
fonlar dışındaki fonlar için MKK, şemsiye fonlara bağlı alt fonlar için ise
bağlı alt fonlar için ise kurucu üye tarafından MKK tarafından
kurucu üye tarafından MKK tarafından Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı üye
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı üye olarak tanımlanmış olan
olarak tanımlanmış olan yatırım fonu kurucusunun altında bulunan
yatırım fonu kurucusunun altında bulunan IHRACSAT (Satılabilir
IHRACSAT (Satılabilir Paylar Havuz Hesabı) hesabında Fon Tutarı ArtırımPaylar Havuz Hesabı) hesabında Fon Tutarı Artırım- Azaltım
Azaltım ekranları kullanılarak fon kaydi pay miktarı “ihraç edilen paylar”
ekranları kullanılarak fon kaydi pay miktarı “ihraç edilen paylar”
olarak oluşturulur.
olarak oluşturulur.

I.2 - Hak Kullanımları ve Nakit Ödeme İşlemleri
I. 2. 1 - Pay – Genel Esaslar
MADDE/ MEVCUT İÇERİK
1. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kaydi Sistem
(MKS) ile sağlanan entegrasyon doğrultusunda KAP’a nakit
temettü ödeme, bedelli sermaye artırım, iç kaynaklardan bedelsiz
sermaye artırım, temettüden bedelsiz sermaye artırım ve
sermaye azaltım süreçlerinde “Hak Kullanım Tarihi Bildirimi”
şablonu kullanılarak, nakit temettü ödeme işleminde “Genel Kurul
sonuç bildirim” şablonunda hak kullanım tarihi bildirilerek iletilen
bildirimler MKS’ye alınarak işlemler gerçekleştirilir. KAP’a

GÜNCELLEME / YENİ
1. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kaydi Sistem (MKS) ile
sağlanan entegrasyon doğrultusunda KAP’a nakit temettü ödeme bildirimi,
“Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi” bilgilerinin bedelli sermaye
artırım bildirimi “Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi” bilgilerinin iç
kaynaklardan ve temettüden bedelsiz sermaye artırım bildirimleri, “Bedelsiz
Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi” bilgilerinin, sermaye azaltım
bildirimleri “Sermaye Azaltım Tarihi” bilgilerinin iletilmesi ile süreçlerinde “Hak
Kullanım Tarihi Bildirimi” şablonu kullanılarak, nakit temettü ödeme işleminde
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bildirimini yapan ihraççı şirketin, KAP’ta yayınlanmayan verilere “Genel Kurul sonuç bildirim” şablonunda hak kullanım tarihi bildirilerek iletilen
ait değişiklik yapma ihtiyacı dışında MKS’ye ayrıca bildirim bildirimler MKS’ye alınarak işlemler gerçekleştirilir. KAP’a bildirimini yapan
yapmamalıdır.
ihraççı şirket, KAP’ta yayınlanmayan verilere ait değişiklik yapma ihtiyacı
dışında MKS’ye ayrıca bildirim yapmamalıdır.
3. MKS’de yer alıp KAP
“Hak Kullanım Tarihi Bildirimi”
şablonunda yer almayan veriler, ihraççı şirket tarafından MKK’ya
talep iletilmediği sürece aşağıdaki şekilde oluşturulur.



Nevi bilgisi şirketin MKS’de kayıtlı nevi bilgisi kabul edilir.
Nevi bilgisi karışık olan şirketler için Nevi bilgisi iletilmemiş
kabul edilir.
Fiziki pay bulunan şirketler için nakit temettü
ödemelerinde temettü kuponu, bedelli – bedelsiz sermaye
artırım işlemlerinde sırasıyla rüçhan hakkı kuponu
kullanılır.

3. MKS’de yer alıp KAP’ta Hak Kullanım Tarihi Bildirimi” şablonunda yer
almayan veriler, ihraççı şirket tarafından MKK’ya talep iletilmediği sürece
aşağıdaki şekilde oluşturulur.



Nevi bilgisi şirketin MKS’de kayıtlı nevi bilgisi kabul edilir. Nevi bilgisi
karışık olan şirketler için Nevi bilgisi iletilmemiş kabul edilir.
Fiziki pay bulunan şirketler için nakit temettü ödemelerinde temettü
kuponu, bedelli – bedelsiz sermaye artırım işlemlerinde sırasıyla rüçhan
hakkı kuponu kullanılır.


5. İşlem MKK tarafından onaylanmış, Hak Kullanım Bilgi
raporundan izlenir duruma geldiyse, Şirket tarafından KAP “Hak
Kullanım Tarihi Bildirimi” şablonundan bildirim iptal veya süreç
iptali iletilmesi veya MKS raporlarında izlenen alanın KAP’ta
yayınlanan düzeltme bildirimi ile güncellenmesi durumunda
MKS’de onaylanan hak kullanım kaydı iptal edilir, yatırım
kuruluşu, ihraççı şirket ve portal üyesi yatırımcılara bilgi maili
gönderilir. İşlem MKK tarafından yeniden onaylanana kadar MKS
raporlarından kaldırılır.

5. İşlem MKK tarafından onaylanmış, Hak Kullanım Bilgi raporundan izlenir
duruma geldiyse, Şirket tarafından KAP’ta “Hak Kullanım Tarihi Bildirimi”
şablonundan bildirim iptal veya süreç iptali iletilmesi veya MKS raporlarında
izlenen alanın KAP’ta yayınlanan düzeltme bildirimi ile güncellenmesi
durumunda MKS’de onaylanan hak kullanım kaydı iptal edilerek, yatırım
kuruluşu, ihraççı şirket ve portal üyesi yatırımcılara bilgi maili gönderilir. İşlem
MKK tarafından yeniden onaylanana kadar MKS raporlarından kaldırılır.

6. Şirketin hak kullanım tarihinden sonra KAP’ta Hak Kullanım
Tarihi Bildirimi şablonu ile iletilen bilgilerin MKS tarafından
kullanılan alanlarında değişiklik yapması veya bildirim iptali /süreç
iptali yapılması durumunda MKK tarafından yapılacak işlem ve
düzeltilecek kayıtlar için Borsa ve gerekirse SPK ile görüşülerek
MKK tarafından üye ve yatırımcılara duyurulur.

6. Şirketin hak kullanım tarihinden sonra KAP’ta Hak Kullanım Tarihi Bildirimi
şablonu ile iletilen bilgilerin MKS tarafından kullanılan alanlarında değişiklik
yapması veya bildirim iptali /süreç iptali yapılması durumunda MKK tarafından
yapılacak işlem ve düzeltilecek kayıtlar için Borsa ve gerekirse SPK ile
görüşülerek MKK tarafından üye ve yatırımcılara duyurulur.

14. Sermaye artırım ve temettü işlemleri; (bilinmeyen ortak 14. Sermaye artırım/azaltım ve temettü işlemleri; (bilinmeyen ortak hesabı
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hesabı dahil) Borsada işlem görmeyen kıymetler için işlem
başlangıç tarihinde (BİAŞ işlem başlangıç günü), Borsada işlem
gören kıymetlere ilişkin işlemler ise; artırımın BİAŞ başlangıç
tarihini izleyen günün akşamında (Takas süreci nedeniyle),
oluşan bakiyeler üzerinden gerçekleştirilir.

dahil) Borsada işlem görmeyen kıymetler için işlem başlangıç tarihinde (BİAŞ
işlem başlangıç günü), Borsada işlem gören kıymetlere ilişkin işlemler ise;
artırımın BİAŞ başlangıç tarihini izleyen günün akşamında (Takas süreci
nedeniyle), oluşan bakiyeler üzerinden gerçekleştirilir.

I. 2. 2 - Bedelsiz Sermaye Artırım İşlemleri
MADDE/ MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME / YENİ

1. İhraçcı kuruluş tarafından KAP’ta Hak Kullanım Tarihi Bildirimi
şablonu ile ilettiği bildirimile MKK sistemine artırım bilgileri kaydı
yapılır. (Kıymet tanım kodu, artırım tarihi, MKK işlem tarihi, artırım
oranı, artırım karşılığı verilen kıymet, iç kaynaklardan gerçekleşen
artırımlarda ayrıntı bilgi)

1. İhraççı kuruluş tarafından KAP’ta Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç
Tarihi Hak Kullanım Tarihi Bildirimi şablonu ile ilettiği bildirimiyle MKK sistemine
artırım bilgileri kaydı yapılır. (Kıymet tanım kodu, artırım tarihi, MKK işlem tarihi,
nevi’ artırım oranı, artırım karşılığı verilen kıymet, iç kaynaklardan gerçekleşen
artırımlarda ayrıntı bilgi)

I. 2. 3 - Bedelli Sermaye Artırım İşlemleri
MADDE/ MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME / YENİ

2. İhraçcı kuruluş tarafından KAP’ta Hak Kullanım Tarihi Bildirimi
şablonu ile ilettiği bildirim ile MKK sistemine artırım bilgileri kaydı
yapılır. (Kıymet tanım kodu, artırım tarihi, MKK işlem tarihi, artırım
oranı, artırım karşılığı verilen kıymet, rüçhan ISIN’ı, kullanım
bedeli, rüçhan hakkı kullanım süresi, sermaye artırım nakit
hesabının banka ve hesap numarası bilgileri)

2. İhraççı kuruluş tarafından KAP’ta Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi” ile
ilettiği bildirimle ile MKK sistemine artırım bilgileri kaydı yapılır. (Kıymet tanım
kodu, artırım tarihi, MKK işlem tarihi, nev’i artırım oranı, artırım karşılığı verilen
kıymet, rüçhan ISIN’ı, kullanım bedeli, rüçhan hakkı kullanım süresi, sermaye
artırım nakit hesabının banka ve hesap numarası bilgileri)
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I. 2. 4 - Temettü Ödemesi Dağıtım İşlemleri
MADDE/ MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME / YENİ

2. İhraçcı kuruluş tarafından KAP’ta Hak Kullanım Tarihi Bildirimi
şablonu ve/veya Genel Kurul sonuç bildirim” şablonunda hak
kullanım tarihi bildirilerek iletilen bildirim ile MKK sistemine
temettü bilgi kaydı yapılır. (Kıymet Tanım Kodu, Temettü İşlem
Tarihi, MKK İşlem Tarihi, Temettü Brüt ve Net Oranı)

2. İhraççı kuruluş tarafından KAP’ta Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım
Tarihi” ile ilettiği Hak Kullanım Tarihi Bildirimi şablonu ve/veya Genel Kurul
sonuç bildirim” şablonunda hak kullanım tarihi bildirilerek iletilen bildirimle ile
MKK sistemine temettü bilgi kaydı yapılır. (Kıymet Tanım Kodu, Temettü İşlem
Tarihi, MKK İşlem Tarihi, Temettü Brüt ve Net Oranı)

3. Borsada işlem görmeyen paylar için T-1, Borsada işlem gören
paylar için T+1 akşamındaki yatırımcı bakiyeleri üzerinden
temettü oranı dahilinde yatırımcıların temettü alacak tutarları
listesi ihraççı tarafından açıklanan brüt ve net temettü tutarları
detayında oluşturulur. (Listenin oluşturulması sırasında
24.06.2003 tarih 25148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:81) ve 06/01/2006
tarih KVK-20/2006-1 sayılı sirküler’de belirtilen hususlar dikkate
alınır. Üye kuruluşlar tarafından MKK sisteminde Brüt Temettü
Talebi yapılan hesaplar için brüt temettü hesaplaması
yapılacaktır. İletilen taleplere ilişkin vergi mevzuatı açısından
MKK tarafından herhangi bir kontrol yapılmamaktadır.

3. Borsada işlem görmeyen paylar için T-1, Borsada işlem gören
paylar için T+1 akşamındaki yatırımcı bakiyeleri üzerinden temettü oranı
dahilinde yatırımcıların temettü alacak tutarları listesi ihraççı tarafından
açıklanan brüt ve net temettü tutarları detayında oluşturulur. Listenin
oluşturulması sırasında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:1)
24.06.2003 tarih 25148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi
Genel Tebliği’nde (Seri No:81) ve 06/01/2006 tarih KVK-20/2006-1 sayılı
sirküler’de belirtilen hususlar dikkate alınır. Üye kuruluşlar tarafından MKK
sisteminde Brüt Temettü Talebi yapılan hesaplar için brüt temettü hesaplaması
yapılacaktır. İletilen taleplere ilişkin vergi mevzuatı açısından MKK tarafından
herhangi bir kontrol yapılmamaktadır.

I.3 - Sermaye Azaltılması İşlemleri
MADDE/ MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME / YENİ

1. İhraçcı şirketin, sermaye azaltılması kararının tescilinden
sonra, KAP’ta Hak Kullanım Tarihi Bildirimi şablonu ilettiği bildirim
ile MKK sisteminde azaltım kaydı oluşur.( azaltılacak sermaye
miktarı oran bilgisi)

1. İhraççı şirketin, sermaye azaltılması kararının tescilinden sonra, KAP’ta
“Sermaye Azaltım Tarihi”
Hak Kullanım Tarihi Bildirimi şablonu ilettiği
bildirimiyle ile MKK sisteminde azaltım kaydı oluşur.( azaltılacak sermaye
miktarı oran bilgisi)
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I.13 - Hak Kullanım İşlemleri Bilgi İletimi
MADDE/ MEVCUT İÇERİK
1. Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Pay Senetleri (HS)
için yayınlanan nakit temettü ödeme, bedelli sermaye artırım, iç
kaynaklardan/ temettüden bedelsiz sermaye artırım, sermaye
azaltım, genel kurul toplantısı duyuruları ve makbuz dönüşüm
duyuruları, MKS’de oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları(OST)
ve Diğer Menkul Kıymetler (VDK) itfa ve kupon ödeme bilgileri
MKK tarafından SWIFT formatında isteyen üyelere gönderilir.

GÜNCELLEME / YENİ
1. Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Pay Senetleri (HS) için yayınlanan
nakit temettü ödeme, bedelli sermaye artırım, iç kaynaklardan/ temettüden
bedelsiz sermaye artırım, sermaye azaltım, genel kurul toplantısı duyuruları ve
makbuz dönüşüm duyuruları, KAP tarafından MKS’de oluşan Özel Sektör
Borçlanma Araçları(OST) ve Diğer Menkul Kıymetler (VDK) itfa ve kupon ödeme
bilgileri ve pay senetleri hak kullanım işlemleri için MKS’de yapılan veri
değişiklikleri MKK tarafından SWIFT formatında isteyen üyelere gönderilir.

3. KAP’ta yayınlanan bildirim veya MKS’de oluşan bilgi daha
önceden iletilen SWIFT mesajına konu alanlarda değişiklik
içeriyorsa güncelleme olduğuna ilişkin SWIFT bildirimi gönderilir.
KAP’ın SWIFT mesajı alanlarını ilgilendirmeyen adımları için
SWIFT bildirimi gönderilmez.
Bildirilen mesajın iptali
gerçekleşirse, bir önceki SWIFT bildirimi güncelleme mesaj
fonksiyonu ile gönderilir.

3. KAP’ta yayınlanan bildirim veya MKS’de oluşan bilgi daha önceden iletilen
SWIFT mesajına konu alanlarda değişiklik içeriyorsa güncelleme olduğuna
ilişkin SWIFT bildirimi gönderilir. KAP’ın SWIFT mesajı alanlarını ilgilendirmeyen
adımları için SWIFT bildirimi gönderilmez. Bildirilen mesajın iptali gerçekleşirse,
bir önceki SWIFT bildirimi güncelleme mesaj fonksiyonu ile gönderilir.

4. ISIN kodunun iletilmediği durumlarda TREUNKNOWN00 kodu 4. ISIN kodunun iletilmediği durumlarda TREUNKNOWN00 kodu kullanılacaktır.
kullanılacaktır. Genel kurul işlemlerinde KAP’ın ISIN kodu Genel kurul işlemlerinde KAP’ın ISIN kodu bildirmediği mesajlarda MKK KAP,
bildirmediği mesajlarda MKK, ilgili şirkete ait geçerli tüm pay ISIN ilgili şirkete ait geçerli tüm pay ISIN kodları için SWIFT mesajıbildirim gönderir.
kodları için bildirim gönderir.
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I.4 - Genel Kurul İşlemleri
I.4.1 - Genel Kurul Tarihlerinin Bildirimi
MADDE/ MEVCUT İÇERİK
İhraççılar genel kurul toplantısının tarihini, düzenleme gereği
genel kuruldan 21 gün önce MKK'ya bildirirler. Bu bildirim
elektronik genel kurul sistemini uygulayan şirketlerde
Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden, ilgili özel
mevzuatına uygun olarak, diğer şirketlerde ise MKS
üzerinden yapılır.

GÜNCELLEME / YENİ
İhraççılar genel kurul toplantısının tarihini, düzenleme gereği genel kuruldan 21
gün önce MKK'ya bildirirler. Borsa İstanbul A.Ş.’nin Piyasa Öncesi İşlem
Platformu’nda işlem gören şirketler hariç tüm diğer pazarlarında işlem gören
şirketler, genel kurullarını elektronik ortamda yapma ve oy kullanma sistemini (eGKS) ilgili özel mevzuatına uygun olarak kullanmak zorundadır. Bu kapsamda
olan şirketler için genel kurul bilgileri bildirim elektronik genel kurul sistemini
uygulayan şirketlerde KAP’a iletilen bilgiler kapsamında Elektronik Genel Kurul
Sistemi (e-GKS’ye) üzerinden, ilgili özel mevzuatına uygun olarak aktarılır. diğer
şirketlerde ise e-GKS’yi kullanmayan Piyasa Öncesi İşlem Platfomu şirketleri,
borsa pazarlarından sürekli men edilen şirketler ve diğer şirketler ise bildirimlerini
MKS'deki üzerinden yapılır ilgili uygulama üzerinden yaparlar.

L. 5 - Külli Halefiyet İşlemleri
L. 5. 3 - Yatırım Fonları Devir Birleşme Tasfiye İşlemleri
MADDE/ MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME/YENİ

2. Yatırım fonları devir, birleşme ve tasfiye işlemleri için 2. Yatırım fonları devir, birleşme ve tasfiye işlemleri için aşağıdaki belgelerin
aşağıdaki belgelerin MKK‘ya iletilmesi gereklidir:
MKK‘ya iletilmesi gereklidir:
 Fon ihraççısı üye tarafından hazırlanan yatırım
 Fon ihraççısı üye tarafından hazırlanan yatırım fonu devir/birleşme işlemi talep
fonu devir/birleşme işlemi talep yazısı
yazısı
 Devir alan yatırım fonuna ait Yatırım Aracı Bilgi
 Devir alan yatırım fonuna ait Yatırım Aracı
leri Formu
Bilgileri Formu
 SPK tarafından ihraççıya yazılan izin yazısı (fo SPK tarafından ihraççıya yazılan izin yazısı
tokopi)
(fotokopi)
 Yönetim kurulu kararı (birleşme sonucu pay art
 Yönetim kurulu kararı (birleşme sonucu pay
tırımı yapılmış ise)
artırımı yapılmış isefotokopi)
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7. Koruma ve garantili fonlarda kurucu tarafından fon türü
değişikliği yapılması (garantili veya korumalı fondan şemsiye
fona a dönüştürülmesi) durumunda ilgili fonun tasfiye işlemi
için ayrıca belge talep edilmez, fon türü değişikliği bilgi ve
belgeleri tasfiye de esas alınabilir.

7. Koruma ve garantili fonlarda kurucu tarafından fon türü deği
Şikliği yapılması (garantili veya koru malı fondan şemsiye fona
dönüştürülmesi) durumunda ilgili fonun tasfiye işlemi için ayrıca
cbelge talep edilmez, fon türü değişikliği bilgi ve belgeleri tasfi
yede esas alınabilir.

K. İŞLEM YASAKLARI, ÜYE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR, KIYMET BAZINDA İŞLEM DURDURULMASI VE SATIŞ KISITI
UYGULAMA İŞLEMLERİ
K. 1 - Yatırımcı İşlem Yasağı
MADDE/ MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME / YENİ
19. Kurul’un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği çerçevesinde aldığı
karar doğrultusunda belirli bir yatırımcıya ait payların Borsa’da satışının
kısıtlanması durumunda K.4 Satış Kısıtı Uygulama işlemleri başlığında anlatılan
süreçle işlemler sonuçlandırılır.

R. ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ (ELÜS) İŞLEMLERİ
MADDE/ MEVCUT İÇERİK
6. ELÜS'lere ilişkin, ürün tipi, çesidi, bölgesi, grubu, çırçırlama
yöntemi, boyu, sınıfı, alt grubu , teslim yeri (şube), son depolama
tarihi (ay/yıl), ve hasat tarihi(ay/yıl) bilgileri lisanslı depo işletmesi
tarafından yapılan bildirimler doğrultusunda MKS'de tanımlanır.

GÜNCELLEME / YENİ
6. ELÜS'lere ilişkin, ürün tipi, çesidi, bölgesi, grubu, çırçırlama yöntemi, boyu,
sınıfı, alt grubu , teslim yeri (şube), son depolama tarihi (ay/yıl), ve hasat
tarihi(ay/yıl) bilgileri lisanslı depo işletmesi tarafından MKS’ye tanımlanır,
MKK’nın onayı ile yapılan bildirimler doğrultusunda MKS'de tanımlanır. kayıt
oluşur. Ancak son depolama tarihi (ay/yıl), ve hasat tarihi(ay/yıl) bilgileri
güncelleme işlemleri, gerekli görülen durumlarda alınabilecek Bakanlık
görüşüyle, MKK tarafından güncellenebilir. Şube kapasite bilgisi, kullanıcı ve
iletişim bilgileri lisanslı depo işletmesi tarafından MKS’ye tanımlanarak kayıt
oluşur.
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