KAYD SERMAYE P YASASI ARAÇLARINA L K N HAC Z VE TEDB R
LEMLER NDE
UYGULANACAK TEY T (MUTABAKAT) USUL VE ESASLARI

Kaydile tirilen Sermaye Piyasas Araçlar na li kin Kay tlar n Tutulmas n n Usul Ve
Esaslar Hakk nda Tebli ’in 22 nci maddesi uyar nca kaydi sermaye piyasas araçlar n n haczi
ve tedbir i lemleri çerçevesinde yap lacak teyide ili kin ekil usul ve esaslar a a dad r.

1. Hesab!n hareketsizle*tirmesi ve teyit bildirimi
1.1

Adli veya idari merciler taraf ndan, haciz ve tedbir taleplerinin do rudan MKK'ya
bildirilmesi halinde, MKK taraf ndan borçlu yat r mc

hesab

hareketsizle tirilerek

“MKK’da i lem yapamaz” hale getirilir
1.2

Hesab n hareketsizle tirildi i anda borçlunun hesab n n bulundu u ilgili üyere, MKK
daki kay tlar ile kendi kay tlar aras nda mutabakat sa layabilmelerini teminen Merkezi
Kaydi Sistem (MKS) arac l
taraf ndan MKS sistemi arac l
MKS arac l

1.3

yla bildirimde bulunulur. Üye, en geç kendisine MKK
yla yap lan bildirimi izleyen i günü saat 12.00 a kadar

yla MKK ya mutab k oldu unu veya olmad

Üyenin mutab k oldu unu Merkezi Kaydi Sistem arac l
kendisine MKK taraf ndan MKS sistemi arac l

n bildirir.
yla bildirmesi veya en geç

yla yap lan bildirimi izleyen i günü saat

12.00 a kadar bildirimde bulunmamas hallerinde, borca yeter miktarda k ymet üzerine
haciz uygulan r.
1.4

Hesab n hareketsizle mesi ile sistem taraf ndan pasif duruma getirilen ç k

yönlü

talimatlar haczedilen k ymet tutar n n borcu kar lamas durumunda sistem taraf ndan
tekrar aktif hale getirilir.
2. Mutabakats!zl!k bildirimi ve hesaplar!n güncellenmesi
2.1

Üye taraf ndan mutab k olunmad

yönündeki bildirim söz konusu hesab n MKK

taraf ndan hareketsizle tirildi inin bildirildi i günün ertesi günü saat 12:00’dan önce
ancak MKS arac l

yla yap l r. MKS d

nda (faks, telefon, yaz l bildirim) herhangi bir

yöntemle bildirim yap lmaz. Bu tür bildirimler yap lmam

kabul edilir. MKS’ye

1

elektronik

olarak

eri ilememesi

Taraf ndan Kayden

durumunda

“Merkezi

Kay t

Kurulusu

zlenecek Sermaye Piyasas Araçlar na

Kaydi Sistem (MKS) Elektronik

A.S.

li kin Merkezi

lem Esaslar ”nda yer alan “MKS’ye Elektronik

Olarak Eri ilememesi Durumunda Uygulama Esaslar ”na uygun olarak i lem
tesis edilir.
2.2

Mutab k olmad

n MKS arac l

yla MKK ya bildiren üye, kendi kay tlar ile MKK

kay tlar aras nda gerçek hak sahipli ini yans tacak

ekilde güncellemeyi teminen

hesab resen kendisi “normal i lem yapabilir” konumuna getirerek güncelleme i lemini
yapar. Güncelleme en geç söz konusu hesab n MKK taraf ndan hareketsizle tirildi inin
bildirildi i günün ertesi günü saat 14:00 a kadar yap labilir.
2.3

Üyenin güncelleme i lemini tamamlad

anda hesap MKS taraf ndan hareketsiz hale

getirilir. Güncelleme i lemi sonras nda hareketsiz hale gelen bu hesapta

yeniden

güncelleme yap lamaz. Hareketsiz hale getirilen bu hesaba yeni k ymet giri i olmas
durumunda ise bu k ymetlere ili kin olarak üye ile bu düzenleme çerçevesinde
mutabakat yap l r
2.4

Güncelleme

i leminin

üye

taraf ndan

söz

konusu

hesab n

MKK

taraf ndan

hareketsizle tirildi inin bildirildi i günün ertesi günü saat 14:00 a kadar yap lmamas
halinde MKK taraf ndan, mevcut kay tlar esas al narak i lem tesis edilir.
3. Hareketsizle*tirme

bildiriminde

yer

alacak

detaylar

a*a6!da

yer

almaktad!r.
1. Hukuki i lemin türü; ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, haciz,
2. Bildirimi yapan kurum; cra dairesi, Vergi dairesi, Mahkeme
3. Dosya ad /numaras ,
4. Borç tutar ,
5. Hukuki i leme konu yat r mc bilgileri; Ad Soyad /Unvan, Sicil No, di er kimlik bilgileri
6. Hukuki i leme konu yat r mc n n hareketsizle tirilen hesap bilgileri,
7. Süresinde cevap verilmemesi halinde MKK kay tlar n n esas al naca ,

2

4. Haciz ve tedbir karar!n! kald!rma esaslar!na ili*kin ilkeler a*a6!da yer
almaktad!r.
1

Üyeler ancak kendi uygulad klar haciz veya tedbiri, sat

amac d

nda kald rabilir.

2

MKK, üyeler taraf ndan uygulanan haciz veya tedbiri yetkili adli merci (icra dairesi,
mahkeme vs.) karar uyar nca kald r labilir.

3

Haczedilen k ymetlere ait ilgili cra Müdürlü ünce gönderilen sat
için MKB’de düzenlenecek müzayede sat

4

Resmi müzayede sat
HACZ alt

na konu k ymetler,

hesaplar ndan ç kar larak, sat

karar hisse senetleri

eklinde gerçekle tirilir.
MKB taraf ndan iletilen bilgiler dahilinde
yapan üyenin hesab na MKK taraf ndan

aktar l r .
5

MKK taraf ndan haczedilen fon kat lma belgelerinin sat

, haczi uygulayan icra veya

tahsil dairesinin MKK taraf ndan haczedilen fon kat lma belgelerinin sat

n kurucudan

talep etmesi ile gerçekle ir. Bu talebin fon kurucusu taraf ndan üst yaz ekinde MKK’ya
bildirilmesi ile birlikte fon kat lma belgeleri üzerindeki haciz MKK taraf ndan kald r l r.
6

Sat

kar l

al nan YTL tutarlar ilgili cra Dairesince bildirilen hesaplara fon kurucusu

taraf ndan gönderilir.

3

