ESKĐ:
N. 1- Haciz Đşlemleri Genel Uygulama Đlkeleri
Kaydileştirme Tebliği doğrultusunda gerçekleştirilecek haciz ve her türlü tedbire ilişkin KSM
uygulama esasları aşağıdadır.

N. 1. 1 - Hareketsizleştirmeye, söz konusu teyide ve uygulamaya ilişkin şekil, usul ve
esaslar;
1. Adli veya idari merciler tarafından, haciz ve tedbir taleplerinin doğrudan MKK'ya
bildirilmesi halinde, MKK tarafından yatırımcı hesabının durumu, “MKK’da işlem yapamaz”
statüsü kullanılarak hareketsizleştirilir, bu şekilde hesaba kıymet giriş ve çıkışları engellenir.
Hareketsizleştirme anından önce sisteme girilmiş olan giriş yönlü talimatlar iptal edilmez,
sonuçlanır. Çıkış yönlü talimatlar ise işlem sonuçlandırılana kadar pasif hale getirilir. Đşlem
sonuçlandırıldıktan sonra MKK tarafından tekrar aktif hale getirilir.
2. Đşlem tesisine esas teşkil edecek hak sahipliği durumunu teyit etmek için yatırımcının
kıymetlerinin bulunduğu ilgili üyelere, yatırımcının hesaplarının haciz sebebiyle
hareketsizleştirildiği bildirimi yapılır ve müteakip olarak derhal, MKK tarafından söz konusu
kayıtların MKK kayıtlarıyla mutabık olup olmadığını soran bir yazı gönderilir. Kayıtlar
mutabık ise teyit yazısının, kayıtlar mutabık değil ise bu durumu gösterir detayların ve
mevcut hak sahipliğine ilişkin kıymet ve bakiye bilgilerinin yer aldığı yazının, en kısa sürede
MKK’ya gönderilmesinin gerektiği, yazılı olarak ve ayrıca elektronik mail yolu ile şirket
yetkililerine ve kullanıcılarına ihtar edilir.
3. Yazının alınması ile birlikte Üye kullanıcıları tarafından, hareketsizleştirilen hesaplara ilişkin
MKK kayıtlarının son durumu raporlanır, üyenin kendi kayıtları ile mutabık olunması
durumunda, söz konusu teyit yazısı vakit kaybetmeden MKK’ya faks ve e-posta yolu ile
iletilir. Teyit ve mutabakat amacıyla gönderilen her türlü faks ve e-posta bildirimlerinde asıl
olan faks yoluyla yapılan bildirim olup, e-posta sadece bilgilendirme amacıyla gönderilir.
4. Borçlunun rehin vermiş olduğu ve rehin lehdarının hesabında saklanan kıymetleri de
hareketsizleştirilerek mutabakat süreci işletilir. Rehni gönderen üye ile rehni saklayan üyenin
ayrı üyeler olması durumunda mutabakat bildirimi her iki üyeye de yapılır. Mutabakat
sonucunun her iki üyeden de iletilmesi beklenir. Üyelerden biri tarafından mutabakat
bildirilmesi halinde diğer üye mutabakatsızlık bildirse dahi, bu durum dikkate alınmaz.
5. Đlgili üyeden/üyelerden hak sahipliğinin son durumunu gösterir teyit alınmasını müteakip, bu
doğrultuda MKK kayıtları üzerinde haciz işlemi tesis edilir.
6. Haciz uygulamasıyla hacze konu kıymetler, yatırımcının Hacizli Kıymetler Alt Hesabına
(HACZ) aktarılır. HACZ alt hesabına aktarılan kayıtlar için detay bilgiler ayrıca izlenir.
Đhtiyati tedbir kararının bildirilmesi halinde de aynı alt hesaba aktarım yapılarak kayıtlar,
tedbir kodu ile ayrıntılandırılır.
Dosyaya ilişkin bilgiler;
• Đcra dairesi (dosya adı)
• Dosya no
• Bildirim Tarihi ve saati
• Alacak tutarı (nakit)
Hacze konu yatırımcı bilgileri;
• Yatırımcı sicil numarası
• Aracı kurum (HACZ hesabına aktarılan kıymetlerin bulunduğu üye )
• Hesap no (HACZ hesabına aktarılan kıymetlerin bulunduğu üye hesabı)
• Bakiye ((HACZ hesabına aktarılan kıymet miktarı)

Yapılan işlem bilgileri;
• Đşlem kodu (Haciz ya da tedbir olduğu bilgisi gibi)
• Đşlem yapan (MKK ya da üye bilgisi)
• Đşlemin uygulanma tarihi ve saati
7. Hacze ilişkin bildirimin aracı kuruluşa iletilmiş olması durumunda, MKK sistemindeki
kayıtların tesisi aracı kurum tarafından sağlanır.
8. MKK tarafından uygulanan haciz, sadece MKK tarafından kaldırılabilir. Üyenin uyguladığı
haciz işlemi ise iptale ilişkin icra müdürlüğü kararının MKK’ya iletilmesi durumunda (ıslak
imza) MKK tarafından kaldırılabilir. Üyeye/üyelere, işleme ilişkin bilgi mesajı gönderilir.
9. Haczedilen kıymetlere ait müzayede satış işlemleri, takas işlemleri prosedürüne uygun olarak
sonuçlandırılır. ĐMKB tarafından iletilen bilgiler dahilinde satılan kıymetler, HACZ
hesaplarından çıkılarak satışı yapan üyenin hesabına aktarılarak üyenin işlem borcunu
kapatması sağlanır.
10. Haciz işlemlerinde hacze konu tutarın karşılanması sırasında yatırımcı hesaplarının
durumu (müşterek – tekil gibi), alt hesaplarının durumu (serbest, satış blokaj, rehin alt
hesabı gibi), hesaptaki kıymetlerin durumu (en likit – en az likit) değerlendirilir.
11. Haczedilecek tutarın belirlenmesinde ĐMKB’de işlem gören kıymetler için değerleme fiyatı
olarak bir önceki gün kapanış fiyatı kullanılır.
12. Müşterek hesap sahiplerinden birine haciz uygulanması durumunda hesap müştereklik
oranları gözetilerek oran dahilinde aktarım gerçekleştirilir. Müteselsil müştereklik
durumunda, haksahipliği açısından hesap sahiplerine hesabın tamamı üzerinde tasarruf hakkı
tanımakta olup, hesap sahiplerinden biri için uygulanacak olan hukuki işlemler müteselsil
hesabın tamamı üzerinde etkili olur.
13. Hacze konu kıymetler üzerindeki haklara ilişkin işlem sonuçları (sermaye artırım ve temettü
tutarları ) HACZ alt hesabına yansıtılır. MKK tarafından uygulanmış hacizli bakiyelerin
temettü dağıtım işlemleri sırasında hacze konu kıymetlerin temettü alacaklarının, üye
hesabına dağıtımı engellenirerek icra dosyası için bildirilen hesaba aktarılması sağlanır.
14. MKK sisteminde daha önceden uygulanmış bir haciz kaydına iştirak etmek mümkündür.
15. MKS’de hacze konu hisse senetleri;
Teminata verilemez,
Ödünç işlemine konu edilemez,
Hacizli kıymetlere intifa hakkı tesis edilemez,
16. Hacze konu hisse senetleri ile genel kurul blokajı yapılmak istenmesi durumunda; ilgili
paylar, GKRL althesabına aktarılır. Genel kurul blokajı kaldırıldığında kayıtlar tekrar HACZ
althesabına aktarılır.
17. Üyeler

kendi

nezdindeki hesaplara
raporlayabilirler.

konulan

haciz

kayıtlarını

kaynağı

itibariyle

18. Mevzuatta belirtilmiş kişi ve kurumlara hacizli hesaplara ilişkin bilgi verilebilir.

N. 1. 2 - MKK kayıtları ile Üye kayıtları arasında mutabakat bulunmaması durumunda;
1. MKK kayıtları ile Üyenin kendi kayıtları arasında farklılıkların bulunması durumunda, Üye
sözkonusu farklı işlem detaylarını da içeren yazıyı MKK’ya faks ve e-posta yoluyla iletir.

2. Üyenin söz konusu kayıtları MKK sistemine yansıtabilmesini sağlamak amacıyla, güncelleme
işlemine münhasır olmak üzere, hesap hareketsizleştirme sonucunu veren “MKK’da işlem
yapamaz” statüsü geçici olarak “Normal işlem yapabilir” konumuna getirilir. Bu şekilde
Üyeye işlem kayıtlarını güncellemesi için belirli bir süre tanınır. Güncelleme işlemi sonunda
hesaplar tekrar hareketsiz hale getirlir.

3. Rehin verilen kıymetlerin saklandığı üyenin, borçlunun rehin verdiği hesabının bulunduğu
üyeden farklı bir üye olması durumunda, güncelleme yapılabilmesi için her iki üyenin de aynı
mutabakatsızlığı bildirmesi gerekir.Üyelerden sadece birinin mutabakatsızlık bildirmesi
halinde güncellemeye izin verilmez.
4. Đşlemlere ilişkin raporlamalar yapılarak karşılaştırma yapılır. Yapılan kayıt güncelleme
işleminin ardından kayıtlar uyumlu ise, hesabın hareketsizlik durumunda bir değişiklik
olmaksızın haciz işlemi MKK tarafından gerçekleştirilir. Haciz işleminin ardından hesapların
işlem durumu normal hallerine getirilerek işlem sonlandırılır.
5. Sözkonusu teyit veya hesaplarda mutabık olunmadığına ilişkin cevap ile güncelleme
işleminin yapılacağı saat bilgilerinin yer aldığı yazı; Kullanıcılar ve Şirket yetkilisi tarafından
imzalanarak şirket kaşesini de içerir şekilde MKK’ya derhal iletilir.
6. MKK tarafından üyeden talep edilen hak sahipliği durumu teyidinin, izleyen iş günü saat
12:00'ye kadar üye tarafından MKK'ya bildirilmemesi durumunda MKK kendi kayıtlarında
görünen kıymetler üzerinde haciz işlemi tesis eder.

N. 1. 3 - Hareketsizleştirme bildirimi ve hak sahipliği bilgisi mutabakat sorgusunda yer
alacak detaylar
•
•
•
•
•
•

Hukuki işlemin türü; muhafaza tedbiri, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, haciz,
Bildirimi yapan kurum; Đcra dairesi, Vergi dairesi, Mahkeme
Dosya adı/numarası
Hukuki işleme konu yatırımcı bilgileri; ad soyad/unvan, sicil no, diğer kimlik bilgileri
Hukuki işleme konu yatırımcının hareketsizleştirilen hesap bilgileri
Rehin lehdarında saklanan ve hareketsizleştirilen kıymetler için ise rehin bilgileri (rehin
gönderen üye, hesap, alan üye, hesap, kıymet ve bakiye)

N. 1 .4 - Hak sahipliği bilgisi teyit ve mutabakat kayıtlarına ilişkin bildirimde yer alacak
detaylar
•
•
•
•
•
•

Yatırımcının mevcut kıymet ve bakiye bilgilerinin MKK kayıtları ile mutabık olduğuna
ilişkin açıklama
Yatırımcı hak sahipliğine ilişkin mutabakatı gösterir üye kayıtları/ müşteri bakiye raporu
Hukuki işleme konu yatırımcının üyede MKK’dan farklı olarak yer alan mevcut kıymet
ve bakiye detayları
Yatırımcı hak sahipliğine ilişkin farklı kayıtları gösterir üye kayıtları/müşteri bakiye
raporu
Üye kayıtlarının MKK’da güncelleneceği zaman dilimi; (11:00-12:00 gibi)
Kullanıcıların ve Şirket Yetkilisinin imzaları, Şirket Kaşesi

