
 

Ek: 08.11.2021 tarihli ve 1919 No’lu Duyuru Eki 

 

e-VEDO Raporlamalarına İlişkin Yapılan Geliştirmeler Hk. 

 

 

1. Karşı Taraf Kimlik Kodu Güncellemelerinin Uygulama Üzerinden 

Gerçekleştirilebilmesi 

 

Bilindiği üzere, ”Sözleşmenin karşı tarafının kimlik kodu alanı (otherCounterpartyId)” 

güncellenemeyen alanlar arasında yer aldığından dolayı farklı kimlik kodu (VKN, MKK Sicil 

No vb.) ile yapılan bildirimler sonrası ilgili karşı tarafın kimlik kodu bilgisi mevcut süreçte 

üyelerin e-mail ile tarafımıza talepte bulunarak başlatmış oldukları süreç ile yapılmaktadır. 

Söz konusu taleplerin uygulama içerisinde üyelerimizce ekran üzerinden LEI ile 

güncellenmesine ilişkin geliştirme tamamlanmıştır.  

 

İlgili işlemler için tasarlanan ekranlar “Sözleşme Taraf Bilgileri Güncelleme” ve “Sözleşme 

Taraf Bilgileri Onay” ekranları olup e-VEDO Platformu içerisinde “Yönetim” sekmesi altında 

yer almaktadır. 

 

Sözleşme karşı tarafının kimlik kodu değişimi taleplerine ilişkin olarak yeni ekranlar 

üzerinden izlenmesi gereken adımlar aşağıda yer almaktadır; 

- “Yönetim” sekmesi altında yer alan “Sözleşme Taraf Bilgileri Güncelleme” ekranı 

kullanılarak eski kimlik kodu ile iletilen tüm sözleşmelerin raporu edinilir. Ekran 

görüntüsü aşağıda yer almaktadır: 

 

- “Sözleşme Karşı Tarafının Kimlik Kodu” ve “Sözleşme Karşı Tarafının Kimlik Kodu” 

alanları doldurulup “Güncellenecek Kayıtları Gör” butonuna tıklanarak bildirim ve 

sözleşme tablolarındaki kayıtların excel çıktılarına ekran üzerinden ulaşılabilmektedir. 



 

Exceller içerisinde yer alan kayıt sayılarının kontrolü sağlanarak işleme devam edilir. 

Örnek ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır: 

 

- İlgili ekranın alt kısmında yer alan “Sözleşme Karşı Tarafının Yeni Kimlik Kodu”, 

“Sözleşmenin Karşı Tarafının Yeni Kimlik Kodunun Türü” ve “Sözleşme Karşı Tarafının 

Yeni Ünvanı” alanları sözleşmenin yeni karşı taraf kimlik koduna göre doldurularak 

“Güncellemek için Onaya Gönder” butonuna tıklanır ve işlem MKK yetkililerinin onayına 

gönderilir.  

 

 

- Sözleşmenin karşı tarafının kimlik kodu güncelleme işleminin durumu “Yönetim” 

sekmesi altında yer alan “Sözleşme Taraf Bilgileri Onay” ekranından 

sağlanabilmektedir. Örnek ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır:   

 

 



 

 

2. Tarih Kilit Kontrollerinin Pasif Hale Getirilmesine İlişkin Taleplerin Uygulama 

İçerisine Alınması 

 

Bilindiği üzere e-VEDO Platformu’nda geçmişe yönelik bildirim yapılabilmesi adına 

üyelerimizin öncelikle mevcut durumda yer alan tarih kontrollerini tarafımıza kaldırılması 

yönünde evedo@mkk.com.tr adresine iletilen e-posta üzerinden talep ileterek pasif hale 

getirmesi gerekmektedir. İlgili taleplerin uygulama içerisinden yönetilmesine karar 

verilmiş olup, söz konusu talepler sürüm sonrasında Platform üzerinden 

gerçekleştirilebilecektir.  

 

İlgili işlemler için tasarlanan “Tarih Kilit Kontrolleri Açma” sayfası e-VEDO Platformu 

içerisinde “Yönetim” sekmesi altında yer almaktadır. 

Tarih Kilit Kontrolleri taleplerine ilişkin olarak izlenmesi gereken adımlar aşağıda yer 

almaktadır; 

- “Yönetim” sekmesi altında yer alan “Tarih Kilit Kontrolleri Açma” ekranı kullanılarak 

geçmişe yönelik bildirim yapılmak istenen eylem tipine göre seçim yapılır ve talep 

açıklama ile beraber kilit pasif hale getirme işlemi MKK onayına iletilir. Eylem tiplerine 

karşılık gelen kilit kaldırma parametreleri ve ilgili sayfaya ilişkin örnek ekran görüntüsü 

aşağıda yer almaktadır: 

o Raporlama Tarihi Kontrolünü Kapat: Yeni Bildirim (ActionType: N) 

o Sonlandırma Tarihi Kontrolünü Kapat: Sonlandırma (ActionType: C) 

o Değerleme Tarihi Kontrolünü Kapat: Değerleme (ActionType: V) 

o Geçmiş Bildirim Tarih Kontrollerini Kapat: Geçmişe Yönelik Bildirim 

(ActionType: Nback) 

o Günlük Raporlama Tarihi Kontrolünü Kapat: Günlük İşlem Bildirimi (T0 

İşlemleri) 

 

 



 

- MKK tarafından talebin onaylanması durumunda üyeye bilgilendirme maili iletilir. 

Otomatik mail iletimlerinde, Uygulama içerisindeki “İletişim Adresi Tanımlama” 

ekranına üye tarafından tanımlanan “Raporlama Grup e-Mail Adresi” 

kullanılmakta olup, ilgili alanın güncelliği önem arz etmektedir. Bu konuda 

mail adreslerinin güncel tutulma sorumluluğu üyelerimize aittir. 

- Kontroller kaldırıldıktan sonra ilgili işlemler tamamlandığında, üye tarafından 

Uygulama üzerinde “Yönetim” sekmesi altında yer alan “Tarih Kilit Kontrolleri Açma” 

sayfasındaki ilgili tarih kısıt seçeneğinin kapatılarak kontrollerin aktif hale getirilmesi 

beklenmektedir. 

 

3. Yeni Bildirim İçerisinde Yer Alan Değerleme Tarihi (ValuationDate) Alanına 

Kontrol Eklenmesi 

 

Geliştirme ile, “Yeni Bildirim” içerisinde yer alan “Değerleme Tarihi (ValuationDate)” 

alanına sistem tarihine göre t veya t-1 gününe kadar giriş sağlanabilecektir. İlgili alanın 

geçmişe yönelik olarak girilmesi gerektiği durumlarda yukarıdaki maddede yer alan 

adımlar takip edilerek, Uygulama üzerinde “Yönetim” sekmesi altında yer alan “Tarih Kilit 

Kontrolleri Açma” sayfasındaki “Raporlama Tarih Kilit Kontrolleri Kapat” seçeneği ile tarih 

kısıt seçeneğinin kapatılması gerekmektedir. 

 

4. Unvan Alanlarında Eğik Çizgi (/) İşaretinin Kullanılmasına İlişkin Regex 

Düzenlenmesi Yapılması 

 

e-VEDO Platformu’na dosya yükleme ile yapılan bildirimlerde “Sözleşme Tarafının Ticaret 

Unvanı" ya da Adı (nameOfTheCounterparty)”, “Sözleşme Karşı Tarafının Ticaret Unvanı 

ya da Adı (nameOfTheOtherCounterparty)”, “Nihai Faydalanıcının Unvanı 

(beneficiaryName)” vb. Unvan içeren alanlara eğil çizgi (/) işaretinin kullanılmasına izin 

verilmesine ilişkin olarak geliştirme yapılmıştır. 

 


