MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ
A. GENEL İLKELER
MADDE/ MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME/YENİ

20. MKS, resmi tatil ve hafta sonu (Cumartesi,

Pazar) dışında normal çalışma iş günlerinde,
8:45 – 21:00, yarım zamanlı çalışma iş
günlerinde, 8:45-16:00 saatleri arasında üye
bağlantılarına açıktır. Kurumsal entegrasyon
servisleri ile gerçekleştirilen hareket kaydı
oluşturmayan işlemler için ilgili sistem saatleri,
resmi tatil ve hafta sonu dahil 8:00 - 22:00 dir.
Kurumsal

entegrasyon

servisleri

ile

gerçekleştirilen ELÜS işlemleri için de aynı
süreler

geçerlidir.

Çalışma

saatlerinin

değiştirilmesi halinde üyelere genel duyuru
yapılır.

J. YATIRIMCI İŞLEMLERİ
2. Hesaplarla İlgili İşlemler

20. MKS, resmi tatil ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar)

dışında normal çalışma iş günlerinde, 8:45 – 21:00,
yarım zamanlı çalışma iş günlerinde, 8:45-16:00
saatleri

arasında

üye

bağlantılarına

açıktır.

Kurumsal entegrasyon servisleri ile gerçekleştirilen
hareket kaydı oluşturmayan işlemler için ilgili sistem
saatleri, resmi tatil ve hafta sonu dahil 8:00 - 22:00
dir. Lisanslı depo ve yetkili sınıflandırıcı üyeler için
MKS uygulamasına erişim süreleri tüm bağlantı
yöntemleri için haftanın 7 günü (resmi tatiller dahil)
01:00-23:00 arasındadır. Kurumsal entegrasyon
servisleri ile gerçekleştirilen ELÜS işlemleri için de
aynı

süreler

geçerlidir.

Çalışma

saatlerinin

değiştirilmesi halinde üyelere genel duyuru yapılır.

MADDE/MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME/YENİ

a. Blokaj İşlemleri

a. Blokaj İşlemleri

a.1.1 Blokaj Türleri
Blokaj

işlemi,

MKK

üyeleri

tarafından

MKK’ya bildirilmek suretiyle açılan yatırımcı
hesaplarında bulunan sermaye piyasası
araçlarına

ve

adetlere

kısmen

ya

da

tamamen uygulanabilir. Yatırımcı Blokajı
uygulaması anlık ve ileri valörlü olmak üzere
iki türde gerçekleştirilebilir. Anlık blokaj
uygulaması,

blokaj

uygulama

saatleri

arasında blokajın ilgili alt hesaplara anında
gerçekleşmesi

şeklindedir.

İleri

valörlü

blokaj uygulamasında ise, aynı gün ya da
başlangıç

ve

bitiş

tarihleri

arasında

hesaplarında mevcut ya da ileride oluşacak
bakiyeleri de kapsayacak şekilde blokaj
talimatının yatırımcıdan alınarak, MKK’nın
ilgili günlerde blokaj saatleri arasında verilen
talimatın gerçekleştirilmesi şeklindedir.

a.1.1 Blokaj Türleri
Blokaj işlemi, MKK üyeleri tarafından MKK’ya bildirilmek
suretiyle açılan yatırımcı hesaplarında bulunan sermaye
piyasası araçlarına ve adetlere kısmen ya da tamamen
uygulanabilir. Yatırımcı Blokajı uygulaması anlık ve ileri
valörlü olmak üzere iki türde gerçekleştirilebilir. Anlık blokaj
uygulamasında, blokaj uygulama saatleri arasında blokajın
ilgili alt hesaplara verilen talimatlar anında; bu saatler dışında
verilen talimatlar ise sisteme kaydedilip, blokaj uygulama
saatleri arasında gerçekleştirilir. gerçekleşmesi şeklindedir.
İleri valörlü blokaj uygulamasında ise, aynı gün ya da
belirtilen valör başlangıç ve bitiş tarihleri arasında işleme
konulmak üzere, hesaplarında mevcut ya da ileride oluşacak
bakiyeleri

de

kapsayacak

şekilde

blokaj

talimatının

yatırımcıdan alınarak, MKK’nın ilgili günlerde blokaj uygulama
saatleri

arasında

verilen

şeklindedir gerçekleştirilir.

talimatın

gerçekleştirilmesi

a.1.5 Blokaj Uygulama Gün ve Saatleri

a.1.5 Blokaj Uygulama Gün ve Saatleri

Yatırımcı blokajı hafta içi her gün 22:00 – Yatırımcılar, hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarına
08:00 saatleri arasında hafta sonu ise saat blokaj konulmasına ilişkin olarak günün her anında talimat
sınırlaması olmaksızın konulabilir. Konulan verebilirler.Yatırımcı blokajı

İletilen talimat çerçevesinde,

blokajlar, her gün ve her an çözülebilir. hafta içi her gün 22 23:00 – 08:00 saatleri arasında hafta
Blokaj saatleri, MKK tarafından önceden sonu ise saat sınırlaması olmaksızın konulabilir. blokaj
bildirilmeksizin

ve

duyurulmaksızın konulması işlemi gerçekleştirilir. Blokaj uygulama başlangıç

değiştirilebilir.

saati teknik nedenlerle geçici olarak daha ileri bir saate
alınabilir. Konulan blokajlar, .her gün ve her an çözülebilir.
Blokaj saatleri, MKK tarafından önceden bildirilmeksizin ve
duyurulmaksızın değiştirilebilir.

a.1.7. Blokaj Uygulama Kanalları

a.1.7. Blokaj Uygulama Kanalları

Yatırımcılar kendi hesaplarında, bilgileri Yatırımcılar kendi hesaplarında, bilgileri dışında işlemleri
dışında işlemleri kısıtlamak amacıyla web kısıtlamak amacıyla web sitesi ve AloMKK Sesli Yanıt Sistemi
sitesi ve AloMKK Sesli Yanıt Sistemi ve ve MKK tarafından sunulacak diğer kanal seçeneklerinden
MKK tarafından sunulacak diğer kanal biri ile blokaj koyma ve çözme işlemlerini doğrudan

seçeneklerinden biri ile blokaj koyma ve yapabilecekleri gibi,
çözme işlemlerini doğrudan yapabilecekleri Virmana

İlişkin

Yönerge’nin ‘‘F.Kıymet Virmanları ve

İlkeler’’

bölümünde

belirtildiği

şekilde

gibi, hesaplarının bulunduğu üyeler aracılığı hesaplarının bulunduğu üyeler aracılığı ile de MKK’ya ulaşıp
ile de MKK’ya ulaşıp sadece blokaj koyma sadece blokaj koyma işlemi yapabilirler.
işlemi yapabilirler.

