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İLGİLİLER: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASASI YÖNETİCİLERİ 

(YATIRIM KURULUŞLARI) 

Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) izlenmesinde 

ELÜS depo gün sayısının hesaplanması ve çeşitli uygulamalar için raporlanması 

sağlanmaktadır. Gerek uygulama performansının arttırılması, gerekse depo gün sayısı 

hesaplanmasının daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşturulması amacıyla kurumumuzda 

uygulama geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. 

Bu kapsamda, ELÜS'lerin rehin/teminat işlemine konu olması durumunda, MKS'de 

oluşturulacak rehin işlemlerinde her rehin/teminat işlemi için ayrı bir rehin referans numarası 

iletilmesi ve rehin/teminat çıkışlarında ilgili referans kullanılarak çıkış yapılması gereği 

bulunmaktadır. 

Bu çerçevede tüm kanallarda (Ekran, CSV ve Online ) kıymet sınıfı ELÜS ise "Rehin 

Referans" bilgisi zorunlu alan olacak şekilde düzenleme yapılacak ve üyelerimizce 

rehin/teminat giriş işlemlerinde, "Rehin Referans" numarasının alfa numerik 22 haneye 

kadar verilmek kaydıyla her işlem için ayrı bir tekil numara olarak girilmesi gerekecektir. 

Rehin referansının tekilliği MKS sisteminde "referans, gönderen üye, gönderen hesap, alan 

üye, rehin alan hesap, alan alt hesap, ISIN ve ek tanım" bazında kontrol edilecek olup, daha 

önce kullanılan rehin referansının yeniden iletimi mümkün olmayacaktır. CSV ve Online 

kanal için format değişikliği olmayacaktır. Rehin/Teminat ekranlarında üyelerimizin referans 

takibi ve girişi için gerekli düzenlemeler yapılıyor olacaktır. ELÜS kıymet sınıfı haricindeki 

rehin teminat işlemleri için bu kontrol uygulanmayacaktır. 

Uygulama değişikliği, 24 Eylül 2022 tarihinde çıkarılacak MKS sürümü ile devreye 

alınacaktır. Bu kapsamda, üyelerimizin hazırlıklarını yapmaları önemlidir. 

Uygulamanın devreye alındığı tarihte MKS sisteminde var olan rehin/teminat 

kayıtlarıyla ilgili olarak aşağıda yer alan güncellemeler Kuruluşumuz tarafından yapılacaktır. 

1) Mevcut kayıtlarda Rehin Referans No alanı boş olan ve O (sıfır) olarak atanmış 

olan rehin kayıtları ile "referans, gönderen üye, gönderen hesap, alan üye, rehin 

alan hesap, alan alt hesap, ISIN ve ek tanım" bazında birden fazla kez işlem 

gerçekleştirilmiş rehin teminat işlemine ilişkin olarak, sistemde var olan ve 
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tekrarlayan referans numaraları için Kuruluşumuz tarafından rehin referansları 

tanımlanacaktır. 

2) Tanımlanan Referans numaraları kullanılarak Rehin Teminat Sona Erme ve 

Rehin Teminat Alacak Karşılama işlemleri gerçekleştirilebilecektir. 

3) Rehin Referans Numaraları RP036 Rehin Değer Raporundan 

raporlanabilecektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla, 

MERKEZİ KAYIT KURULU 

Piyas 


