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~ MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
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İLGİLİLER: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ

(YATIRIM KURULUŞLARI VE İHRAÇÇI KURULUŞLAR)

Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'de 29.04.2019 tarihi
düzenleme ve

değişiklikler

uygulamalara

itibarıyla

aşağıda

belirtilen

yansıtılacaktır.

MKS Bağlantı İşlemleri
•

MKS uygulamasına bağlanan ku l lanıcının "İşlem Yapılacak Kurum Bilgisi" seçmesi ile
seçilen üyede gerçekleştirdiği son 5 işleminin listeleneceği "Gerçekleşen Son İşlemler"
tablosu, ekran ilk

açılışında

görüntülenecektir.

İtfa İşlemleri

•

Uygulamalarımıza

yönelik

sadeleştirme çalışmaları kapsamında,

onaylanmış işlemin iptali süreci kaldırılacak olup, bu bağlamda

erken itfa

uygulamasında

"IK40 Erken İtfa Talep

Giriş/Onay/İptal" ve "IK42 Erken İtfa İhraççı İşlemleri" ekranlarından "İşlem Türü"
butonları kaldırılacaktır.

•

Uygulama alanı kalmayan "IK32 Hacizli Satopaj Ödeme Giriş" ve " IK33 Hacizli Satopaj
Ödeme Onay İptal" ekranları kullanımdan kaldırılacaktır.

Yetkilendirme İşlemleri
•

Yapılan MKK duyurularında etkinlik sağlamak amacıyla , üyelerimizin iletişim yetkililerine

gönderilen MKS ekran duyuruları aynı zamanda MKS kullanıcılarına da gönderilecek olup,
MKS

kullanıcılarının

tutulması

•

e-mail bilgilerinin " YT12

Kullanıcı

Güncelleme "

ekranında

güncel

gerekmektedir.

" YT12 Kullanıcı Güncelleme" ekranında yer alan " Kullanıcı Sertifika Bilgileri " tablosu
kullanımdan kaldırılacaktır.
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•

"YT12

Kullanıcı

"TCKN "

alanı

Güncelleme "

ekranında

yer alan " Ad" ve " Soyad " bilgileri güncellenebilir,

ise güncellenemez duruma getirilecektir.

"YTl ı Üye Kullanıcı Tanımlama " , " YT12 Kullanıcı Güncelleme" ve " YT13 Kullanıcı Onay"
ekranlarına

zorunlu alan olarak " Telefon" bilg isinin girilebileceği alan eklenecek olup, aynı

ekranlarda yer alan e-mail bilgisi
•

MKS

uygulamasındaki

iş

alanı

zorunlu hale getirilecektir.

işlemleri

ve

belirlenen Gözetim Yetkilisi temsilci türü
"Yetkili" olarak belirlenecektir. Bu
süreçlerinin
•

detayı

Üyelerimizin

ve

uygulamasında

operasyonel

temsilci türleri

kapsamında ,

"Şirket

kullanıcı

gerçekleştireceği

süreçlerin

sağlıklı

iş

tarafından

Yetkilisi" ve

yetkilendirme

ve işlemlerde

ilerleyebilmesi

halinde ve bu t emsilcisinin ilgili yetkisi silinmek

bildirim

yaşamamaları

geliştirme

üyelerimiz

iş

aksaklıkların

amacıyla;

MKS

"YT15 Yetki Atama Onay" yetkisine sahip aktif durumda sadece bir

bulunması

yetkililerine

kaldırılarak ,

üzere

ayrıca duyurulacaktır .

uygulamasında

MKS

yaşanmaması

temsilcisi

üyelerimize

gerçekleştirmek

ve

mesajı

gerektiğinde

yetkilendirme yetkilerinin

gönderilecektir.
uygulamalarını

tanımlanması

Diğer

yandan

istendiğinde, iletişim

üyelerimizin

sorun

yönlendirebilmeleri için gerekli

sayıda

konusuna özen göstermeleri gerekmektedir.

Raporlar

•

"RP199 Hacizli ve Opozeli Hesaplar İçin İtfa ve Kupon Ödemeleri Dağıtım Raporu "
kullanımdan kaldırılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

•

MERKEZi KAYIT

KURULUŞU A.Ş.

I

I'
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