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1. Online Mutabakat Bildirim İşlemleri  

a. Online Mutabakat Bildirim İşlemleri Genel İş Akışı 
MKK’ya gelen haciz bildirilerine istinaden MKK kullanıcıları tarafından ilgili yatırımcının

hesapları hareketsizleştirildiği an itibarı ile ilgili hesapların açık olduğu herbir üyenin ilgili 

kullanıcılarına hesap bazında olmak üzere Duyuru Mesajı iletilir. 

Duyuru Mesajı iletimi gerçekleştiğinde kullanıcıların MKS ekranlarının sağ alt köşesinde saat 

bilgisinin hemen solunda yeralacak şekilde sembolü belirir. Kullanıcılar bu sembolün 

üzerine çift tıkladıklarında Mesaj Ekranı açılır veya  

adımından Duyuru Okuma Ekranına girilerek ilgili mesaj okunabilir. 

Mesajın konusu “TEYİD(MUTABAKAT) BİLDİRİMİ” olacaktır.  

Mesajın metni aşağıdaki gibi olacaktır :

FORTİS BANK A.Ş.

YILDIZPOSTA CD.NO:54 ESENTEPE  ŞİŞLİ İSTANBUL 
 

Borçlu (Hesap sahibi )   : 
 

ABC SAN.VE TİC.LTD. 

Bildirimde bulunan kurum        : Şişli Vergi Dairesi 

Dosya No    : 28713 

Borç Tutarı : 58197.28 YTL 
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İşlemin Türü                           : Haciz 

Hesap No                                : 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No:28 sayılı Kaydileştirme Tebliğinin 22. maddesi uyarınca 

kayıtlarımızda borçluya ait görülen hesap hareketsizleştirilmiştir. Bu çerçevede, anılan madde 

hükmü uyarınca tarafınızca kendi kayıtlarınızda gerekli sorgulamanın yapılarak; 

1. Nihai işlem tesisine esas hak sahipliğinin teyidini sağlamak amacıyla borçlunun MKK 

kayıtlarındaki kıymet ve bakiye bilgileri ile Şirketiniz kayıtlarının uyumlu (mutabık)  olup 

olmadığının bu bildirimin tarafınıza ulaşdığı günün ertesi iş günü saat 12:00'a kadar Kuruluşumuza 

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) aracılığıyla bildirilmesi gerektiği,

2. MKK kayıtları ile mutabık olmadığınızı 1. maddede belirtilen sürede bildirmiş olmanız halinde ; 

2.1 MKK tarafından hareketsiz hale getirilmiş olan hesabın tarafınızca “normal işlem 

yapabilir” konumuna getirilerek güncelleme işleminin yapılmasının gerektiği, 

2.2 Güncelleme işleminin en geç söz konusu hesabın MKK tarafından 

hareketsizleştirildiğinin bildirildiği günün ertesi iş günü saat 14:00 a kadar yapılabileceği, 

2.3 Güncelleme işleminin tamamlandığı anda MKS tarafından otomatik olarak  hesabın

yeniden hareketsiz hale getirileceği ve güncelleme işlemi sonrasında hareketsiz hale gelen 

bu hesapta yeniden güncelleme yapılamasının mümkün olmadığı,

3. Yukarıda belirtilen süreler zarfında yanıt verilmemesi veya işlem tesis edilmemesi durumunda 

MKK kayıtlarının esas alınarak söz konusu kıymetler üzerinde işlem tesis edileceği, 

hususlarını bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

 

Mesaj iletilen üyelerden herbir hesap için mutabakat  bildirimi yapması beklenmektedir. 

Mutabakat bildirimi işlemleri giriş ve onay olarak iki aşamalı olacak şekilde gerçekleşecektir. 

Giriş yapılan kaydın geçerli olabilmesi için onay/iptal ekranından onaylanması gereklidir.  

Duyuru mesajı gönderilecek kullanıcılar, Mutabakat bildirim ekranları mesaj 

fonksiyonlarından en az bir tanesi için ilgili üyede yetkisi bulunan kullanıcılardır. İlgili mesaj 

fonksiyonları aşağıda yer almaktadır. İlgili üyede bu mesaj fonksiyonlarından hiçbirisi için 

yetkisi olan bir kullanıcı bulunamazsa, duyuru mesajı ilgili üyenin ana kullanıcılarına

iletilecektir. 

Kendisine Mutabakat bildirimi yapması için mesaj iletilen üye, kontrollerini yaptıktan sonra 

“Mutabıkım” veya “Mutabık Değilim” şeklinde tercih bildirebilir. Tercih girişi yapan 

üyelerin tercih girişlerini onaylaması halinde peşinden aşağıda detayları bulunan ilgili adımlar 

izlenir.  
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• “Mutabıkım” bildiriminde bulunan üyenin bu bildirimini onaylamasının

ardından,  MKK kullanıcıları tarafından haciz işlemi tesis edilecektir. 

• “Mutabık değilim” bildiriminde bulunan üyenin, bu bildirimini onaylaması

ile beraber hesaplar üzerindeki hareketsizleşme kaldırılır, rehin blokesi 

çözülür. Bu aşamadan sonra üyenin işlemlerini tamamlaması ve ardından 

“Mutabıkım” şeklinde bildirim yapması beklenir. Üye işlemlerini 

tamamladıktan sonra “Mutabıkım” bildiriminde bulunup onay yaparsa, MKK 

kullanıcıları ilgili durumdan sistem tarafından haberdar edilerek haciz işlemini 

tesis ederler. 

Hareketsizleştirme duyuru mesajının iletilmesini takip eden işgünü saat 12:00 a kadar MKS 

üzerinden “Mutabık Değilim” bildiriminde bulunulup,  onaylanmış olan mutabakat bildirileri 

istisna olmak üzere, tüm Mutabakat bildirileri MKK tarafından otomatik olarak saat 12:00 

itibarı ile Mutabık kabul edilecek, bu bildirimlere istinaden haciz işlemi tesis edilebilecektir. 

Hareketsizleştirme duyuru mesajının iletilmesini takip eden işgünü saat 14:00 itibarı ile tüm 

mutabakat bildirimleri Mutabık kabul edilerek, hesap hareketlendirilmiş ise yeniden 

hareketsiz hale getirilecek; haciz işlemi tesis edilebilecektir. 

 

b. Haciz Mutabakat Durumu Bildirim İşlem Adımları

i. Haciz Mutabakat Bildirimi Girişi

1. Girişe Yetkili Kullanıcı Kodu ile MKK sistemine bağlanılır. 
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2. Hukuki Bildirimler menüsünden Haciz İşlemleri ->HC32 Haciz Mutabakat 

Durum Bildirim Giriş adımına girilir. 

3. Ekran ilk açılışında Tercih sekmesindeki Mutabakat Yanıtı Verilmeyenler ve

Mutabık Olunmadığı Bildirilenler butonları pasif olarak gelir; tablo bölümü boş

kalır. Tercih yapılan seçeneğe göre Tablo bölümünde uygun durumdaki kayıtlar 

listelenir. 

4. Ekranda Giriş Bilgileri sekmesinde Üye Kodu bilgisi bağlanılan üye kodu bilgisi 

ile dolu ve pasif olacak şekilde yer alır. Üye Kodu bilgisinin yanında Üye Ünvanı

bilgisi de görüntülenir. 

5. Sorgula butonuna basılarak Tercih bölümünde seçilmiş olan durum kodundaki 

tüm kayıtlar tabloda listelettirilebilir.Listeleme kriterleri olarak Giriş Bilgileri 

sekmesindeki Sicil No ve Hesap No sahalarına girilen bilgiler dikkate alınır. Bu 

sahalar boş geçilirse tüm kayıtlar listenir. 

6. Tabloda herbir kaydın sol başında yer alan kutucuklardan işaretleme yapılarak, 

ilgili kayıtlar için işlem yapılabilir. 
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7. Mutabakat Yanıtı Verilmeyenler durumundaki kayıtlar; MKK tarafından 

hareketsizleştirilmiş ve henüz kurum tarafından mutabakat bildirimi iletilmemiş

kayıtlardır. 

8. Mutabık Olunmadığı Bildirilenler durumundaki kayıtlar; Mutabık Değilim 

bildirimi yapıldıktan sonra onaylanmış olup, hareketli durumdaki hesapları

listeleyen kayıtlardır. 

9. Tablodan bir kayıt seçilerek, Mutabıkım butonuna basılırsa; Mutabakat Evet 

Giriş durumunda bir kayıt yaratılır.  

10. Tablodan bir kayıt seçilerek , Mutabık Değilim butonuna basılırsa; Mutabık

Değilim Giriş durumunda bir kayıt yaratılır. 

11. Bu ekrandan girilen işlemler sonucu yaratılan kayıtlar HC32 Haciz Mutabakat 

Durum Bildirim Onay/İptal ekranından izlenebilir. 
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ii. Haciz Mutabakat Bildirimi Onay/İptal 

1. Girişe Yetkili Kullanıcı Kodu ile MKK sistemine bağlanılır. 

2. Hukuki Bildirimler menüsünden Haciz İşlemleri ->Haciz Mutabakat Durum 

Bildirimi Onay/İptal adımına girilir. 
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3. Ekran ilk açılışında Tercih sekmesindeki Mutabıkım ve Mutabık butonları pasif 

olarak gelir; tablo bölümü boş kalır. Tercih yapılan seçeneğe göre Tablo 

bölümünde uygun durumdaki kayıtlar listelenir. 

4. Ekranda Giriş Bilgileri sekmesinde Üye Kodu bilgisi bağlanılan üye kodu bilgisi 

ile dolu ve pasif olacak şekilde yer alır. Üye Kodu bilgisinin yanında Üye Ünvanı

bilgisi de görüntülenir. 

5. Sorgula butonuna basılarak Tercih bölümünde seçilmiş olan durum kodundaki 

tüm kayıtlar tabloda listelettirilebilir.Listeleme kriterleri olarak Giriş Bilgileri 

sekmesindeki Sicil No ve Hesap No sahalarına girilen bilgiler dikkate alınır. Bu 

sahalar boş geçilirse tüm kayıtlar listenir. 

6. Tabloda herbir kaydın sol başında yer alan kutucuklardan işaretleme yapılarak, 

ilgili kayıtlar için işlem yapılabilir 

7. Mutabıkım tercih edildiğinde listelenen kayıtlar; HC32 Haciz Mutabakat Durumu 

Bildirim Giriş ekranında Mutabıkım butonu ile işlem yapılmış olan kayıtlardır.  

8. Mutabık Değilim  tercih edildiğinde listelenen kayıtlar; HC32 Haciz Mutabakat 

Durumu Bildirim Giriş ekranında Mutabık Değilim butonu ile işlem yapılmış olan 

kayıtlardır.  

9. Mutabıkım durumundaki kayıtlardan seçilerek, Onayla butonuna basılırsa Üye 

hesapla ilgili Mutabakat bildirimini tamamlamış olur. MKK kullanıcıları tarafından bu 

tipteki kayıtlar haciz tesis edilebilir kayıtlardır. 

10. Mutabıkım durumundaki kayıtlardan seçilerek, İptal butonuna basılırsa hesap henüz 

Mutabakat bildirimi yapılmamış durumuna güncellenir. Kayıt HC32 Haciz Mutabakat 

Durumu Bildirim Giriş ekranından izlenir hale gelir.Üyenin bu kayıt için yeniden 

HC32 Haciz Mutabakat Durumu Bildirim Giriş ekranından işlem girmesi beklenir.  

11. Mutabık Değilim durumundaki kayıtlardan seçilerek, Onayla butonuna basılırsa 

Üyenin hesapla ilgili işlem girerek bakiye uyuşmazlığını gidermesi amacı ile hesap 

hareketsizleşmesi ve varsa rehin blokesi çözülür. Bu tipteki bir işlemin ardından 

hesapları hareketli hale gelen üye işlemlerini MKS’de gerçekleştirebilir. Üye 

tarafından ilgili işlemler gerçekleştirildikten sonra, üyenin HC32 Haciz Mutabakat 

Durumu Bildirim Giriş ekranından Mutabakat Red Onay kayıtları arasında ilgili 

kaydı bularak Mutabıkım seçeneğini seçerek işlem yapması , devamında yukarıda

anlatılan akışı takip etmesi beklenir. 

12. Mutabık Değilim durumundaki kayıtlardan seçilerek, İptal butonuna basılırsa henüz 

Mutabakat bildirimi yapılmamış durumuna güncellenir. Kayıt HC32 Haciz Mutabakat 
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Durumu Bildirim Giriş ekranından izlenir hale gelir.Üyenin bu kayıt için yeniden 

HC32 Haciz Mutabakat Durumu Bildirim Giriş ekranından işlem girmesi beklenir. 

13. Yukarıda anlatılan adımlar uygulanarak Online Mutabakat işlemleri gerçekleştirilmiş

olur. 

14. Mevcut durumda üyelere iletilen e-mail bildirimlerinin gönderimine yeni sistemde de 

devam edilecektir. 

 

c. Mesaj İşlevleri  

Şirket Ana Yetkilisi tarafından, işlemi gerçekleştirecek olan kullanıcılara, yetkilendirme 

adımından yetki atamasıyla tanımlanır. 

HC32 Haciz Mutabakat Durumu Bildirim Giriş :
• HC32 Mutabıkım Evet Bildirim Giriş
• HC32 Mutabık Değilim Bildirim Giriş

HC34 Haciz Mutabakat Durumu Bildirim Giriş l :
• HC34 Online Mutabakat Bildirim Onay 
• HC34 Online Mutabakat Bildirim İptal 

 


