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Bilindiği üzere son dönemde yatırımcının yoğun ilgisi kapsamında halka arz işlem

sayılarında önceki yıllara oranla artış yaşanmakta olup, aynı tarihlerde birden fazla şirketin

işlemlerinin sonuçlandırılması ve veya aynı zamanda taleplerdeki rekor artışlar nedeniyle,ilgili

pay senetlerinin transferinde de yoğun transfer işlemleri oluşabilmektedir.

Söz konusu süreçte, işlem hacimleri nedeniyle oluşabilecek yoğun bildirimler kapsamında

MKS de performans kaybı yaşanmaması adına üyelerimizin de üstlendiği sorumluluklar

kapsamında işlemlerin bir bütün olarak zamanında sonuçlandırılabilmesi adına aşağıda yer alan

hususlara dikkat edilmesi süreci rahatlatacaktır.

i. MKS'dekitransfer işlemlerinin mümkün olan en erken tarihte sağlanabilecek şekilde

planlamaların yapılması: Listelerin netleşmesi sonrasında örneğin üç güne yayılan bir planda

nakit transferlere bağlı olarak işlemlerin farklı tarihlerde yapılması sağlanabilecektir.

2. Halka arz havuz hesaplarının çoklanması ve virmanların eşit parçalar halinde bu

hesaplardan yapılması: Aynı havuz hesabından dağıtım nedeniyle bloke/yavaşlama

yaşamamakiçin birden fazla havuz hesabının kullanılması performansartışı sağlayacaktır.

3. İşlemlere mümkün olan en erken saatlerde başlanması: MKS Mayıs ayı sonuna kadar

08.00 saatinde açılacak olup işlemlerin mümkün olan en erken saatlerde sisteme aktarımı

sağlanmalıdır.

4. Virmanların anlık olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması: Halka arz virman işlem

dosyalarının anlık emir şeklinde okutulmasının performans artırıcı etkisi olacaktır. Ancak bu

şekilde oluşturulan işlemlerde hata alan kayıtlar sistem tarafından tekrar okutulmaya

çalışılmadığından bir dosyanın okutulması sonuçlanmadan diğer dosyaların sisteme

aktarılmaması gerekmekte olup takipli bir şekilde süreç yürütülerek hata alan kayıtlar için

kontrollü bir şekilde yeniden bildirim iletilmelidir. Bunun için CSV de kayıt bazında bulunan

32.kolon parametresi (Anlık Emir), “Y” şeklinde iletilmelidir. Dosyada yer alan kayıt sayısı

maksimum 10.000 olmalıdır.
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5. Anlık virman olarak tanımlanmayan kurum içi halka arz nedeniyle virman işlemleri

için geçerlilik tarihinin bir sonraki gün olarak tanımlanması: Böylece iletilen tarihte

tamamlanmayan talimatlar, gün sonu da dahil olmak üzere çalışmaya devam edecektir. Bunun

için CSV de kayıt bazında bulunan 28. kolon parametresi (Geçerlilik Tarihi) kullanılacaktır. Bu

şekilde oluşturulan dosyaların maksimum kayıt sayısı 50.000 olabilecektir.

6. Dosyaya ilişkin kontrollerin önceden sağlanarak bu işlemin giriş ve onay yetkisi

olan bir kullanıcı tarafından sisteme aktarılması: Fazla sayıda işlemin ekranlardan onay

sürecine gerek kalmayacağından sürece katkı sağlayacaktır.

7. Halka arza konu kıymetler için talimat önceliği gözetilmeyecektir: Talimatların öncelik

kontrolü yapılmayacağından performansartışı olacaktır.

8. Halka arz amaçlı yoğun işlem bildirimlerinde Saklama Operasyonları Direktörlüğü

spo&mkk.com.trjmail adresi üzerinden ilgili ekiple iletişim sağlanması: Sürecin takibi

açısından faydalı görülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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