MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
MERtCEZi tCAYIT

fSTANBUL

Referans
Tarih

GENEL MEKTUP VDRM\ Veri

No :ago

22/06/2020

KONU

Depolama Ku ru l uşu

: e-VEDO: BORÇLANMA ARAÇLARI RAPORLAMALARI Hk.

İLGİLİLER:-SAYIN GENEL MÜDÜR ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
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Bilindiği

2008 küresel ekonomik kri zi sonrasında , finansal piyasaların
şeffaflığının artırılmasına yönelik olarak, tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin
öncelikle düzenlenmiş piyasalara yönlendirilmesi ve bu işlemlerin uluslararası kabul görm ü ş
formatlarda veri depolama kuruluşlarına raporlanması yaklaşımı, Ülkemizin de üyesi olduğu
G20 ülkeleri tarafından benimsenmiştir . Bu kapsamda, uluslarara sı standart ve
taahhütlerimize uyum konusunda Ülkemizde de bu konuda gerekli çalışmalar yürütülmekte
olup, Kuruluşumuz veri depolama kuruluşu olarak belirlenmiştir. Türev işlemlerle ilgili olarak,
30.11.2018 tarihinden itibaren borsa ve tezgah üstü türev işlem bilgileri K uruluşumuza
raporlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu 'nun (Kurul ) 15.05.2020 tarihli toplantısında, türev
verilerine ilave olarak, borsa dışında yapılan borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymet alım
satım işlemleri ile repo işlemlerinin de raporlama kapsamına al ı nmasına karar verilmiştir.
üzere,

Kurul 'un 18.06.2020 tarihli toplantısında; borçlanma araçlarına ilişkin tezgah üstü
piyasalarda gerçekleşen işlemlerin yanı sıra, organize piyasalarda g e rçekleşen i şlemler, aracı
kurumların müşterileri arasında gerçekleşen işlemler (kıymet transferleri, rehin tem inat
işlemleri, ödünç işlemleri vb.) ile menkul kıymetlerin ilk ihraç ve itfa işlemlerinin de
29.06.2020 tarihinden başlamak üzere işlem gününde K uruluşumuz tarafı n dan belirlen ecek
format, yöntem, süre ve esaslar dahilinde aracı kurumlar tarafından K urulu ş umuza
raporlanmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede, Kurul'un 18.06.2020 tarihli kararında belirtilen işlemleri n 29.06.2020
tarihinden başlamak üzere işlem tarihinde ekli formata (Ek) uygun olarak Merkezi Kaydi
Sistem uygulamasına CSV Dosya Aktarım İşleml erinden "TH195-Borçlanma Araçları
Raporlaması " mesaj işlevi seçilerek dosya aktarımı şeklinde iletilmesi gerekmektedir.
Raporlama alanlarına ilişkin açıklamalar ayrıca duyurulacaktır.
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