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Referans
\KS\MKS
Uygulamalar
Düzenleme\

:: MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELER HAKKINDA B LG LEND RME

LG L : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE P YASALARI YÖNET C LER
(ARACI KURULU , BANKA VE HRAÇCI KURULU LAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamalar

ile ilgili olarak baz

düzenlemeler

taraf m zca a-a. da belirtilen -ekilde uygulamalara yans t lacak olup ç kart lacak sürümle
12/07/2010 tarihi itibariyle üye kullan m na sunulacakt r.
Hesap /lemleri
•

TH10 Hesap Aç m CSV i-lemi ile IBAN bilgisi iletilebilmesine yönelik düzenleme
yap lacakt r. Dosya format ekte yer almaktad r.

Hak Kullan4m /lemleri
•

HK28 MKK Bedelli Hak Kullan m ve Sermaye Avans Giri-, Onay/>ptal ekranlar n n
isimleri

HK28

Bedelli

Kullan m

Giri-,

Onay/>ptal

(Nakit

Ödemesiz)

olarak

de.i-tirilecektir.
•

HK28 Bedelli Kullan m Giri- (Nakit Ödemesiz)

ekran ndan arac

kurulu-lar

taraf ndan rüçhan hakk kullan m talebi girilmesi durumunda ilgili ihraçç -irkete
mail bildirimi gönderilecektir. >hraçç -irketler bildirim yap lmas istenen elektronik
posta adreslerini "BS11 - Bildirim Sistemi" ekran ndan “HK28 Bedelli Kullan m
Giri- (Nakit Ödemesiz) Bildirim” fonksiyonu için tan mlayabilecektir.
•

HK28

Bedelli

Kar- l klar n

Kullan m

Onay/>ptal

(Nakit

Ödemesiz)

ekran nda,

Bedelli

Yat ran Yat r mc lar tablosunda “Yat. Hesap No” alan ndan sonra

gelecek -ekilde “Ad Soyad/Unvan” bilgisi eklenecektir.
•

Sermaye azalt m sürecinde Takas Amaçl Virman Blokaj (TAVB) alt hesaplar nda
bulunan bakiyeler azalt lmaktad r. Sermaye azalt m tarihinde azalt lan bakiye
kadar hesaplar n serbest (SERB) alt hesaplar ndan TAVB alt hesaplar na saat
20:45’e

kadar

olu-turulacakt r.

k ymet

aktar m n

sa.layacak

HKTVB

koduyla

talimat

Yetki /lemleri
•

Yeni kullan c tan mlamas yap ld . nda tan mlanan kullan c ya YT14 Kullan c Yetki
Tan mlama Giri- ve YT14 Kullan c Yetki Silme Giri- yetkileri sistem taraf ndan
otomatik olarak verilmeye ba-lanacakt r.

Genel Kurul /lemleri
•

>hraçç -irketler taraf ndan genel kurul bilgilerinin iletilmesi amac yla kullan lan
GK10 Genel Kurul Bildirim Giri-/Onay ekran nda, onay yetkisi olan kullan c

ile

giri- yap ld . nda i-lemin do.rudan onaylanmas sa.lanacakt r.
K4ymet Transfer /lemleri
•

Üyelerimizin AKYTLHES hesaplar nda bulunan özel sektör borçlanma araçlar , arac
kurulu- varant , yat r m fonu ve borsa yat r m fonu k ymet s n flar na ait
k ymetlerinin küsuratl virman yap labilmesi sa.lanacakt r.

Hukuki /lemler
•

>flas erteleme kararlar n n Merkezi Kaydi Sisteme yans t labilmesi amac yla
haz rlanan IF36 >flas Erteleme Karar Giri-/Onay ekran üye kullan m na aç lacak
olup, uygulamaya ili-kin kullan c k lavuzu ayr ca duyurulacakt r.

Raporlama Düzenlemeleri
•

MKS uygulamas nda dosya baz nda maksimum 65.000 sat r olarak üretilen zip
raporlar yeni düzenleme ile 1.000.000 sat ra kadar al nabilecektir.

•

RP037 RT Sonland rma, RP039 RT >-lem ve RP139 RT Emir Durum Raporlar n n
geçmi-e dönük 01.01.2008 tarihine kadar sorgulanabilmeleri do.rultusunda k s t
getirilecektir.

•

RP104 Kullan c

Baz nda >-lem Yetki Raporu ç kt s na “Mesaj >-levi” alan

eklenecektir. Güncel rapor format ek’tedir.
•

Özel sektör borçlanma araçlar na ait k ymet bilgilerinin raporland . RP209 Sabit
Getirili Menkul K ymet Detay Bilgi Raporu kriterinde bulunan “Vadesi” alan tarih
aral . girilebilecek -ekilde de.i-tirilecektir. Güncel rapor format ek’tedir.

•

RP099 K ymet Dönü-üm Raporunun ad RP099 Yeni/Makbuz Dönü-üm Raporu
olarak de.i-tirilecektir. Güncel rapor format ek’tedir.

•

RP278 Varant K ymet Detay Raporu ç kt s
yap lacakt r. Güncel rapor format ek’tedir.

kolon s ralamas nda düzenleme

•

RP165 Geçmi- Tarihli Üye Baz nda Bakiye Raporu’nda geçmi- 1 y ll k bakiyeye
ili-kin sorgulama yap labilecek ve rapor kriterlerindeki hesap aral . ve alt hesap
seçenekleri kald r lacakt r. Güncel rapor format ek’tedir.

•

RP166 Geçmi- Tarihli Hesap Baz nda Bakiye Raporu’nda geçmi- 1 y ll k bakiyeye
ili-kin sorgulama yap labilecektir. Güncel rapor format ek’tedir.

•

RP048 Hak Kullan m >-lem Raporunun alt nda yer alan ve kullan ma aç k olmayan
“Hak Kullan m” seçene.i rapordan kald r lacakt r.

•

>flas erteleme bilgilerinin raporlanabilmesi amac yla haz rlanan RP323 >flas
Erteleme Bilgileri Raporu üye kullan m na aç lacakt r. Rapor format ek’tedir.

Bilgi edinilmesi ve gere.ini rica ederiz.
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