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1. Online Mutabakat Bildirim

lemleri

a. Online Mutabakat Bildirim lemleri Genel Ak
MKK’ya gelen haciz bildirilerine istinaden MKK kullan c lar taraf ndan ilgili yat r mc n n
hesaplar hareketsizle tirildi-i an itibar ile ilgili hesaplar n aç k oldu-u herbir üyenin ilgili
kullan c lar na hesap baz nda olmak üzere Duyuru Mesaj iletilir.
Duyuru Mesaj iletimi gerçekle ti-inde kullan c lar n MKS ekranlar n n sa- alt kö esinde saat
bilgisinin hemen solunda yeralacak ekilde

sembolü belirir. Kullan c lar bu sembolün

üzerine çift t klad klar nda Mesaj Ekran aç l r veya

ad m ndan Duyuru Okuma Ekran na girilerek ilgili mesaj okunabilir.
Mesaj n konusu “TEY D(MUTABAKAT) B LD R M ” olacakt r.
Mesaj n metni a a daki gibi olacakt r :

FORT S BANK A. .
YILDIZPOSTA CD.NO:54 ESENTEPE

Borçlu (Hesap sahibi )

:

Bildirimde bulunan kurum

:

Dosya No

:

28713

Borç Tutar%

:

58197.28 YTL

L

STANBUL

ABC SAN.VE T C.LTD.
i li Vergi Dairesi
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+ lemin Türü

:

Hesap No

:

Haciz

Sermaye Piyasas% Kurulu’nun Seri IV, No:28 say%l% Kaydile tirme Tebli5inin 22. maddesi uyar%nca
kay%tlar%m%zda borçluya ait görülen hesap hareketsizle tirilmi tir. Bu çerçevede, an%lan madde
hükmü uyar%nca taraf%n%zca kendi kay%tlar%n%zda gerekli sorgulaman%n yap%larak;
1. Nihai i lem tesisine esas hak sahipli5inin teyidini sa5lamak amac%yla borçlunun MKK
kay%tlar%ndaki k%ymet ve bakiye bilgileri ile

irketiniz kay%tlar%n%n uyumlu (mutab%k)

olup

olmad%5%n%n bu bildirimin taraf%n%za ula d%5% günün ertesi i günü saat 12:00'a kadar Kurulu umuza
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) arac%l%5%yla bildirilmesi gerekti5i,
2. MKK kay%tlar% ile mutab%k olmad%5%n%z% 1. maddede belirtilen sürede bildirmi olman%z halinde ;
2.1 MKK taraf%ndan hareketsiz hale getirilmi

olan hesab%n taraf%n%zca “normal i lem

yapabilir” konumuna getirilerek güncelleme i leminin yap%lmas%n%n gerekti5i,
2.2

Güncelleme

i leminin

en

geç

söz

hareketsizle tirildi5inin bildirildi5i günün ertesi i

konusu

hesab%n

MKK

taraf%ndan

günü saat 14:00 a kadar yap%labilece5i,

2.3 Güncelleme i leminin tamamland%5% anda MKS taraf%ndan otomatik olarak

hesab%n

yeniden hareketsiz hale getirilece5i ve güncelleme i lemi sonras%nda hareketsiz hale gelen
bu hesapta yeniden güncelleme yap%lamas%n%n mümkün olmad%5%,
3. Yukar%da belirtilen süreler zarf%nda yan%t verilmemesi veya i lem tesis edilmemesi durumunda
MKK kay%tlar%n%n esas al%narak söz konusu k%ymetler üzerinde i lem tesis edilece5i,
hususlar%n% bilgilerinize sunar%z.
Sayg%lar%m%zla,

Mesaj iletilen üyelerden herbir hesap için mutabakat bildirimi yapmas beklenmektedir.
Mutabakat bildirimi i lemleri giri ve onay olarak iki a amal olacak ekilde gerçekle ecektir.
Giri yap lan kayd n geçerli olabilmesi için onay/iptal ekran ndan onaylanmas gereklidir.
Duyuru mesaj gönderilecek kullan c lar, Mutabakat bildirim ekranlar mesaj
fonksiyonlar ndan en az bir tanesi için ilgili üyede yetkisi bulunan kullan c lard r. lgili mesaj
fonksiyonlar a a- da yer almaktad r. lgili üyede bu mesaj fonksiyonlar ndan hiçbirisi için
yetkisi olan bir kullan c bulunamazsa, duyuru mesaj ilgili üyenin ana kullan c lar na
iletilecektir.
Kendisine Mutabakat bildirimi yapmas için mesaj iletilen üye, kontrollerini yapt ktan sonra
“Mutab k m” veya “Mutab k De ilim” eklinde tercih bildirebilir. Tercih giri i yapan
üyelerin tercih giri lerini onaylamas halinde pe inden a a- da detaylar bulunan ilgili ad mlar
izlenir.
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•

“Mutab k m” bildiriminde bulunan üyenin bu bildirimini onaylamas n n
ard ndan, MKK kullan c lar taraf ndan haciz i lemi tesis edilecektir.

•

“Mutab k de ilim” bildiriminde bulunan üyenin, bu bildirimini onaylamas
ile beraber hesaplar üzerindeki hareketsizle me kald r l r, rehin blokesi
çözülür. Bu a amadan sonra üyenin i lemlerini tamamlamas ve ard ndan
“Mutab k m” eklinde bildirim yapmas beklenir. Üye i lemlerini
tamamlad ktan sonra “Mutab k m” bildiriminde bulunup onay yaparsa, MKK
kullan c lar ilgili durumdan sistem taraf ndan haberdar edilerek haciz i lemini
tesis ederler.

Hareketsizle tirme duyuru mesaj n n iletilmesini takip eden i günü saat 12:00 a kadar MKS
üzerinden “Mutab k De ilim” bildiriminde bulunulup, onaylanm olan mutabakat bildirileri
istisna olmak üzere, tüm Mutabakat bildirileri MKK taraf ndan otomatik olarak saat 12:00
itibar ile Mutab k kabul edilecek, bu bildirimlere istinaden haciz i lemi tesis edilebilecektir.
Hareketsizle tirme duyuru mesaj n n iletilmesini takip eden i günü saat 14:00 itibar ile tüm
mutabakat bildirimleri Mutab k kabul edilerek, hesap hareketlendirilmi ise yeniden
hareketsiz hale getirilecek; haciz i lemi tesis edilebilecektir.

b. Haciz Mutabakat Durumu Bildirim

lem Ad mlar

i. Haciz Mutabakat Bildirimi Giri i

1. Giri%e Yetkili Kullan c Kodu ile MKK sistemine ba-lan l r.
5

2. Hukuki Bildirimler menüsünden Haciz %lemleri ->HC32 Haciz Mutabakat
Durum Bildirim Giri% ad m na girilir.

3. Ekran ilk aç l nda Tercih sekmesindeki Mutabakat Yan t Verilmeyenler ve
Mutab k Olunmad

Bildirilenler butonlar pasif olarak gelir; tablo bölümü bo

kal r. Tercih yap lan seçene-e göre Tablo bölümünde uygun durumdaki kay tlar
listelenir.
4. Ekranda Giri% Bilgileri sekmesinde Üye Kodu bilgisi ba-lan lan üye kodu bilgisi
ile dolu ve pasif olacak ekilde yer al r. Üye Kodu bilgisinin yan nda Üye Ünvan
bilgisi de görüntülenir.
5. Sorgula butonuna bas larak Tercih bölümünde seçilmi olan durum kodundaki
tüm kay tlar tabloda listelettirilebilir.Listeleme kriterleri olarak Giri% Bilgileri
sekmesindeki Sicil No ve Hesap No sahalar na girilen bilgiler dikkate al n r. Bu
sahalar bo geçilirse tüm kay tlar listenir.
6. Tabloda herbir kayd n sol ba nda yer alan kutucuklardan i aretleme yap larak,
ilgili kay tlar için i lem yap labilir.
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7. Mutabakat Yan t Verilmeyenler durumundaki kay tlar; MKK taraf ndan
hareketsizle tirilmi ve henüz kurum taraf ndan mutabakat bildirimi iletilmemi
kay tlard r.
8. Mutab k Olunmad

Bildirilenler durumundaki kay tlar; Mutab k De-ilim

bildirimi yap ld ktan sonra onaylanm olup, hareketli durumdaki hesaplar
listeleyen kay tlard r.
9. Tablodan bir kay t seçilerek, Mutab k m butonuna bas l rsa; Mutabakat Evet
Giri durumunda bir kay t yarat l r.
10. Tablodan bir kay t seçilerek , Mutab k De ilim butonuna bas l rsa; Mutab k
De-ilim Giri durumunda bir kay t yarat l r.

11. Bu ekrandan girilen i lemler sonucu yarat lan kay tlar HC32 Haciz Mutabakat
Durum Bildirim Onay/ ptal ekran ndan izlenebilir.
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ii. Haciz Mutabakat Bildirimi Onay/ ptal

1. Giri%e Yetkili Kullan c Kodu ile MKK sistemine ba-lan l r.
2. Hukuki Bildirimler menüsünden Haciz %lemleri ->Haciz Mutabakat Durum
Bildirimi Onay/ ptal ad m na girilir.
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3. Ekran ilk aç l nda Tercih sekmesindeki Mutab k m ve Mutab k butonlar pasif
olarak gelir; tablo bölümü bo kal r. Tercih yap lan seçene-e göre Tablo
bölümünde uygun durumdaki kay tlar listelenir.
4. Ekranda Giri% Bilgileri sekmesinde Üye Kodu bilgisi ba-lan lan üye kodu bilgisi
ile dolu ve pasif olacak ekilde yer al r. Üye Kodu bilgisinin yan nda Üye Ünvan
bilgisi de görüntülenir.
5. Sorgula butonuna bas larak Tercih bölümünde seçilmi olan durum kodundaki
tüm kay tlar tabloda listelettirilebilir.Listeleme kriterleri olarak Giri% Bilgileri
sekmesindeki Sicil No ve Hesap No sahalar na girilen bilgiler dikkate al n r. Bu
sahalar bo geçilirse tüm kay tlar listenir.
6. Tabloda herbir kayd n sol ba nda yer alan kutucuklardan i aretleme yap larak,
ilgili kay tlar için i lem yap labilir
7. Mutab k m tercih edildi-inde listelenen kay tlar; HC32 Haciz Mutabakat Durumu
Bildirim Giri ekran nda Mutab k m butonu ile i lem yap lm olan kay tlard r.
8. Mutab k De ilim tercih edildi-inde listelenen kay tlar; HC32 Haciz Mutabakat
Durumu Bildirim Giri ekran nda Mutab k De ilim butonu ile i lem yap lm olan
kay tlard r.
9. Mutab k m durumundaki kay tlardan seçilerek, Onayla butonuna bas l rsa Üye
hesapla ilgili Mutabakat bildirimini tamamlam olur. MKK kullan c lar taraf ndan bu
tipteki kay tlar haciz tesis edilebilir kay tlard r.
10. Mutab k m durumundaki kay tlardan seçilerek, ptal butonuna bas l rsa hesap henüz
Mutabakat bildirimi yap lmam durumuna güncellenir. Kay t HC32 Haciz Mutabakat
Durumu Bildirim Giri ekran ndan izlenir hale gelir.Üyenin bu kay t için yeniden
HC32 Haciz Mutabakat Durumu Bildirim Giri ekran ndan i lem girmesi beklenir.
11. Mutab k De ilim durumundaki kay tlardan seçilerek, Onayla butonuna bas l rsa
Üyenin hesapla ilgili i lem girerek bakiye uyu mazl - n gidermesi amac ile hesap
hareketsizle mesi ve varsa rehin blokesi çözülür. Bu tipteki bir i lemin ard ndan
hesaplar hareketli hale gelen üye i lemlerini MKS’de gerçekle tirebilir. Üye
taraf ndan ilgili i lemler gerçekle tirildikten sonra, üyenin HC32 Haciz Mutabakat
Durumu Bildirim Giri ekran ndan Mutabakat Red Onay kay tlar aras nda ilgili
kayd bularak Mutab k m seçene-ini seçerek i lem yapmas , devam nda yukar da
anlat lan ak

takip etmesi beklenir.

12. Mutab k De ilim durumundaki kay tlardan seçilerek, ptal butonuna bas l rsa henüz
Mutabakat bildirimi yap lmam durumuna güncellenir. Kay t HC32 Haciz Mutabakat
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Durumu Bildirim Giri ekran ndan izlenir hale gelir.Üyenin bu kay t için yeniden
HC32 Haciz Mutabakat Durumu Bildirim Giri ekran ndan i lem girmesi beklenir.

13. Yukar da anlat lan ad mlar uygulanarak Online Mutabakat i lemleri gerçekle tirilmi
olur.
14. Mevcut durumda üyelere iletilen e-mail bildirimlerinin gönderimine yeni sistemde de
devam edilecektir.

c. Mesaj

levleri

Airket Ana Yetkilisi taraf ndan, i lemi gerçekle tirecek olan kullan c lara, yetkilendirme
ad m ndan yetki atamas yla tan mlan r.
HC32 Haciz Mutabakat Durumu Bildirim Giri :
• HC32 Mutab k m Evet Bildirim Giri
• HC32 Mutab k De-ilim Bildirim Giri
HC34 Haciz Mutabakat Durumu Bildirim Giri l :
• HC34 Online Mutabakat Bildirim Onay
• HC34 Online Mutabakat Bildirim ptal
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