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jKSj MKS Uygulama Düzenlemeleri
Bilgilendirme

No : 7 18

Hakkında

: MKS bakiye bil di r imlerinin SW IFT Entegrasyonu ile ilet ilmesi

İLGİLİ: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ

(YATIRIM

KURULUŞLARı)

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen
mesajlaşma

kuruluşlar

işletilen

ve

sistemlerimizin,
akışının

sistemleri ile entegrasyonunun ve bilgi
iletişim

için

platformu

sağlayan

Society

for

uluslararası

sağlanması

Worldwide

amacıyla

uygulamaların

Gelinen

dahil edilmesi ile

aşamada,

mesajı

tarafından

üyelerimiz

Sistem bakiye bilgilerinin Ek (l)'de
Holdings)

geliştirmelere

formatı

doğrultusunda

devam edilmektedir.

iletilen talep

ile üyelerimize veya üyeler

tarafından

Merkezi Kaydi

yatırımcılara,

bildirilen

olacaktır.

SWIFT ile

Bu hizmetten yararlanacak

tarafından;

•

Ek (2)'de yer alan taahhütnamenin iletilmesi,

•

Bakiye bildiriminin
(BIC)'un

Ek

gönderilecek
•

doğrultusunda

yer alan MT535 Bakiye bildirimi (Statement of

gönderilmesi 22/08/2015 tarihinden itibaren mümkün
üyelerimiz

finansal

Interbank Financial

Telecommunication (SWIFT)'a entegrasyonunda üyelerimizden gelen talepler
yeni

ödeme ve

iletileceği

(3)'de
olması

yer

hesap ve gönderim

alan

form

ile

yapılacak

bildirilmesi,

durumunda üye BIC'inin

yazılı

Business Identifier Code

MT535

mesajının

üyeye

olarak bildirilmesi,

Bildirilen BIC'Iere MKK 1 tarafından mesaj gönderilebilmesi için, alıcı kurumlarca
SWIFT networkünde gerekli izinlerin verilmesi gereğinin yatırımcılara bildirilmesi,

•

KTE26/28 SWIFT Parametre

Tanımlama ekranından

MT535

mesajının

seçilmesi,

gerekmektedir.

Belirtilen

tanımların

yapılması

durumunda , talep iletilen hesaplar için her

iş

gunu

sonunda, MKK tarafından ekte detay formatı yer alan MT535 mesajı gönderilecektir.
Uygulama Kuruluşumuz ta rafından verilen katma değerli bir servis olup, Sermaye Piyasası
Kurulunun onayı ile belirlenecek hizmet ücreti ayrıca duyurulacaktır.

ı

MKK BIC'i MKKCTRIS'dir.

Uygulamalara

ilişkin

talep ve

değerlendirmelerin

mkk .y ard imma sasi@mkk.com.tr e-

posta adresine iletilmesi gerekmektedir .
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımı zi a .

Ek

ı

-

SWIFT MT535 mesaj

formatı

Ek 2 - SWIFT bakiye bildirimi taahhütnamesi
Ek 3 - SWIFT bakiye bildiri mi iletilmesi istenen hesap formu

