
YENĐ: 

 

N. 1 -  Haciz Đşlemleri Genel Uygulama Đlkeleri 

 

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına Đlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları 
Hakkında Tebliğ’in 22 nci maddesi uyarınca kaydi sermaye piyasası araçlarının haczi ve tedbir 
işlemleri çerçevesinde yapılacak teyide ilişkin şekil usul ve esaslar  aşağıdadır. 

 

N. 1. 1 - Hesabın hareketsizleştirilmesi ve teyit bildirimi   
 

1. Adli veya idari merciler tarafından, haciz ve tedbir taleplerinin doğrudan MKK'ya  bildirilmesi 
halinde, MKK tarafından borçlu yatırımcı hesabı hareketsizleştirilerek “MKK’da i şlem yapamaz” 
hale getirilir 

 
2. Hesabın hareketsizleştirildi ği anda, borçlunun hesabının bulunduğu ve esas itibariyle  iş bu 

hesaptaki kurucu kayıtları tesis etmiş olan ilgili üyeye, MKK daki kayıtlar ile kendi kayıtları 
arasında mutabakat sağlayabilmelerini teminen Merkezi Kaydi Sistem (MKS) aracılığıyla 
bildirimde bulunulur. Üye, en geç kendisine MKK tarafından MKS sistemi aracılığıyla yapılan 
bildirimi izleyen iş günü saat 12.00 a kadar MKS aracılığıyla MKK ya mutabık olduğunu veya 
olmadığını bildirir. 

 
3. Üyenin mutabık olduğunu Merkezi Kaydi Sistem aracılığıyla bildirmesi veya en geç kendisine 

MKK tarafından MKS sistemi aracılığıyla yapılan bildirimi izleyen iş günü saat 12.00 a kadar 
bildirimde bulunmaması hallerinde, borca yeter miktarda kıymet üzerine haciz uygulanır.  

 
 
4. Hesabın hareketsizleşmesi ile sistem tarafından pasif duruma getirilen çıkış yönlü talimatlar  

haczedilen kıymet tutarının borcu karşılaması durumunda sistem tarafından tekrar aktif hale 
getirilir.  
 

N. 1. 2 - Mutabakatsızlık bildirimi ve hesapların güncellenmesi 
 

1. Üye tarafından mutabık olunmadığı yönündeki bildirim söz konusu hesabın MKK tarafından 
hareketsizleştirildi ğinin bildirildiği günün ertesi günü saat 12:00’dan önce ancak MKS aracılığıyla 
yapılır. MKS dışında (faks, telefon, yazılı bildirim) herhangi bir yöntemle bildirim yapılmaz. Bu 
tür bildirimler yapılmamış kabul edilir. MKS’ye elektronik olarak erişilememesi durumunda 
“Merkezi Kayıt Kurulusu A.S. Tarafından Kayden Đzlenecek Sermaye Piyasası Araçlarına 
Đlişkin Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Elektronik Đşlem Esasları”nda yer alan “MKS’ye 
Elektronik Olarak Erişilememesi Durumunda Uygulama Esasları”na uygun olarak işlem tesis 
edilir. 

 
2. Mutabık olmadığını MKS aracılığıyla MKK ya bildiren üye, kendi kayıtları ile MKK kayıtları 

arasında gerçek hak sahipliğini yansıtacak şekilde güncellemeyi teminen hesabı resen kendisi 
“normal işlem yapabilir” konumuna getirerek güncelleme işlemini yapar. Güncelleme en geç söz 
konusu hesabın MKK tarafından hareketsizleştirildi ğinin bildirildiği günün ertesi günü saat 14:00 
a kadar yapılabilir. 

3. Üyenin güncelleme işlemini tamamladığı anda hesap MKS tarafından hareketsiz hale getirilir. 
Güncelleme işlemi sonrasında hareketsiz hale gelen bu hesapta  yeniden güncelleme yapılamaz. 
Hareketsiz hale getirilen bu hesaba yeni kıymet girişi olması durumunda ise bu kıymetlere ilişkin 
olarak üye ile bu düzenleme çerçevesinde mutabakat yapılır 



4. Güncelleme işleminin üye tarafından söz konusu hesabın MKK tarafından 
hareketsizleştirildi ğinin bildirildiği günün ertesi günü saat 14:00 a kadar yapılmaması halinde 
MKK tarafından, mevcut kayıtlar esas alınarak işlem tesis edilir.  

 

 
N. 1. 3 - Hareketsizleştirme bildiriminde yer alacak detaylar aşağıda yer almaktadır. 

 

1. Hukuki işlemin türü; ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, haciz, 
2. Bildirimi yapan kurum; Đcra dairesi, Vergi dairesi, Mahkeme 
3. Dosya adı/numarası, 
4. Borç tutarı, 
5. Hukuki işleme konu yatırımcı bilgileri; Ad Soyad /Unvan, Sicil No, diğer kimlik bilgileri 
6. Hukuki işleme konu yatırımcının hareketsizleştirilen hesap bilgileri, 
7. Süresinde cevap verilmemesi halinde MKK kayıtlarının esas alınacağı, 

 

N. 1 .4 - Haciz ve tedbir kararını kaldırma esaslarına ilişkin ilkeler aşağıda yer 
almaktadır  

 
1 Üyeler ancak kendi uyguladıkları haciz veya tedbiri, satış amacı dışında kaldırabilir. 
2 MKK, üyeler tarafından uygulanan haciz veya tedbiri yetkili adli merci (icra dairesi, mahkeme 

vs.) kararı uyarınca kaldırılabilir. 
3 Haczedilen kıymetlere ait ilgili Đcra Müdürlüğünce gönderilen satış kararı hisse senetleri    için 

ĐMKB’de düzenlenecek müzayede satışı şeklinde gerçekleştirilir. 
4 Resmi müzayede satışına konu kıymetler, ĐMKB tarafından iletilen bilgiler dahilinde HACZ alt  

hesaplarından çıkarılarak, satışı yapan üyenin hesabına MKK tarafından aktarılır . 
5 MKK tarafından haczedilen fon katılma belgelerinin satışı, haczi uygulayan icra veya tahsil 

dairesinin MKK tarafından haczedilen fon katılma belgelerinin satışını kurucudan talep etmesi ile 
gerçekleşir. Bu talebin fon kurucusu tarafından üst yazı ekinde MKK’ya bildirilmesi ile birlikte 
fon katılma belgeleri üzerindeki haciz MKK tarafından kaldırılır.  

Satış karşılığı alınan YTL tutarları ilgili Đcra Dairesince bildirilen hesaplara fon kurucusu tarafından 
gönderilir. 


