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Borclanma Araclarr islemleri
6zel sektor borElanma araglarr ihraggrsr uyelerin, taksitli itfa iglemlerine iligkin olarak "Odeme
Tarihi", "odeme Oranr" ve "Odeme Kuru" bilgilerini iletebilmeleri igin "TM66/TM68 Bor9lanma
Araglan Bilgl" ekranr'nda geligtirme yaprlacaktrr.

Varir!a ve ipote!e dayalr menkul krymet ihraglarrnda varlrk ve konut finansman fon bilgilerinin
tutulmasr amacryla "TM66 Borglanma Araglart Bilgi Giris/Dtizeltme" ekranlna "Fon Kodu" alanl
eklenecektir.

Transfer islemleri
Ek tanrmr ba!lam igeren (2. hane B) krymetlere iligkin krymet transferlerinde mUlkiyet de0igimi
olmast durumunda ilgili iglemlerin ihraegr kurulugun onayr sonrastnda gerqeklegtirilmesine
ycinelik "KTlg Ba!lamlr Transfer ihraEgr Onay/Red" ekrant haztrlanmtgtlr.
Uygulamaya iligkin iglemler igin ilgili kuruluglara bildirimler e-posta ile iletilecek olup sdz konusu
bildirimlerin iletilecedi e-posta adreslerinin "8S11 l4esaj Tipi Bazrnda Bildirim Mail Adresi
Tanrmlama" ekranrnda "KT" mesaj kodu igin tanrmlanmast gerekmektedir. Tantmlama
yaprlmamasr durumunda ilgili bildirimler iletisim yetkilileri e-posta adresine yon lend irilecektir.
Grlnsonunda onay/iptal iglemi gergeklegtirilmeyen iglemler, sistem tarafrndan otomatik olarak
iptal edilecektir.
Uygulamaya iligkin kullanrcr krlavuzu aynca duyurulacaktrr.

Bilinmeven Pav Diiniisiim islemleri
ihraggr kurulu5 nezdinde kaydi bilinmeyen ortak hesaplannda (KAYDBOH) izlenen hak sahibi
hesabtna aktailmamrg paylarrn yatrnm kurulugu nezdindeki yatrnmcr hesabtna aktartm
iglemlerinin, yattnm kurulugunun onayr sonrasrnda gergekle9tirilmesi igin "BP10-Bilinmeyen Pay
Ddnr,iSi)m Onay/iptal" ekranr hazrrla

n

mrgtrr.

Uygulamaya iligkin iglemler igin ilgili kuruluglara bildirimler e-posta ile iletilecektir.
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Soz konusu bildirimlerin iletilece!i e-posta adreslerinin

"Bsll

Mesaj Tipi Bazrnda Bildirim Mail

Adresi Tanrmlama" ekrantnda "BP" mesaj kodu igin tantmlanmast gerekmektedir. Tanlmlama
yaprlmamast durumunda ilgili bildirimler iletigim yetkilileri e-posta adresine yonlend irilecektir.
Uygulamaya iligkin kullanrcr krlavuzu ayrrca duyurulacakttr.

Raoorlar

.

"RP209 Sabit Getirili Menkul Krymet Detay Bilgi Raporu" Etkttstna "Fon Unvant" alant
eklenecektir. Rapor formatr ekte yer almaktadrr.
"RP290 Haciz Mutabakat Raporu" qrktrsrna "TCKN/VKN" bilgisi eklenecektir. Rapor formatt ekte
yer almaktadrr.
"RP113 Haciz iglem Raporu" grktrsrna "Bildiren Kurum Kodu" alant eklenecektir. Rapor form atr
ekte yer almaktadrr.

"RP155 Kurum Drgr Gergeklegen Krymet Transferleri Rapor" sorgu kriterlerine "Gerqeklegen"
butonu eklenecektir. Sdz konusu buton ile, iglemlerin gergeklegme tarihine gore raporlanmast
mr.]mkun olaca ktrr.
Ek tantmt bafilam iqeren krymetlere iliskin iletilen transferlerde, "RPl5S Transfer Emirleri Sorgu
Raporu"nda "Emir Durumu" alanrnrn alabilece!i de$erler a9a{tdaki gibi olacaktlr;

o
o

IO: ihraggr onayrnda bekleyen iglem
IR: ihragqr tarafrndan reddedilen iglem
"RP197 itfa Ve Kupon odeme Bilgi Raporu", "RP198 itfa Ve Kupon odeme Dalrtrm Raporu",
"RP288 itfa ve Kupon Odeme Tarihleri Raporu" sorgulama kriterlerinde yer alan "i9lem TtirU"
segeneklerine "Taksitli Itfa" eklenecektir.
Bilg

ilerinizi rica ederiz.
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