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2014/947

GENEL MEKTUP
No: 713

Konu : Üzerinde Haciz ve Tedbir Bulunan Hesapların Zamanaşımı Süresi Hk.
İlgi

: Birliğimizin 17.02.2014 tarih ve 708 No’lu Genel Mektubu.

SAYIN ÜYEMİZ,

On yıllık zamanaşımı süresi dolmadan haciz veya tedbir uygulanmış hesaplara
ilişkin olarak, haciz veya tedbir uygulamasının bloke kapsamında
değerlendirilmesine ve üzerinde tedbir veya haciz bulunan hesaplar bakımından
zamanaşımı süresinin blokenin konulduğu tarihte duracağı ve zamanaşımının
blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam edeceği yönünde
açıklamalar içeren Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin (YTM) 24.09.2014 tarih ve
85880057-0716 sayılı yazısı, Genel Mektbumuz ekinde iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: YTM’nin 24.09.2014 tarih ve 85880057-0716 sayılı yazısı.
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TURKIYE SERMAYE PiYASALARi BIRLIGINE
Biiyukdere Caddesi No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4
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Bilindini uzere, Merkezimiz Yonetim Kurulunun 14.022014 tarih ve 4/13 sayih
toplanttsmda alinan karar uyarinca, zamanasimina konu emunet ve alacaklarla ilgili haciz ve tedhir
talepleri konusunda yapilntasi gereken isleinlcre iliskin Duyurunun 6 nci maddesinin birinci ve
ikinci fikralannda,
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Bununlei birlikte, zainanapim diresi doldukton sonru da haciz veya tedbir devain edivorsa
alrrcaklarin hak
emunet ve alacoklar Merkeziniize devredilemevecektir. Bu kapsanidaki enranet ve
suglauiak iizere on vlllti son nada ilgili Yatirini
saliipli ^iitin helirlenmesi ve Merke:ini:e devrimi
icradan
bilgt alinarak haciz veva tedbirin devani edip
veva
kurulirru turafindan. iince inahkemeden
veya
tedbirin
devain
etmemesi halinde Merkezimize devrinin
elinediginin rigrenilmesi ve haci;.
gercekle,ctiribnesi zoruniludur. Haciz veya tedbir devain edivor Ise, hu hustista devain
icin bit uvgirlamaniii vattrini
;er4eklc;tirilertiecli ride dair Merke<iinize hilgi veriiinesi ve her vil
kurulu. a tarafmidun takip edilinesi gerekinekiedir.

duzenlemesi yer alinaktadir.
Amlan duzenleme ile ilgili olarak Merkezimize ulasan talepler dikkate alinarak.
Merkezimiz Yonetim Kurulunun 23.09.2014 tarih ve 18-YTM/54 sayili karari uyannca, on yilhk
zamanastmi siiresi dolmadan haciz veya tedbir uygulanmis hesaplara iliskin olarak, haciz veya
tedbir konulmasmm zamanasiinini etkileineyecegine iliskin Duyurunun 6 nci maddesinin birinci
ve ikinci fikralarinin denistirilerek, maddenin diner hukiimleri sakli kalmak uzere, haciz veya tedhir
uygulamasmin da bloke kapsannnda degerlendirilmesine ve iizerinde tedbir ve-a haciz bulunan
ve
hesa p lar bakinundan zainanasimi suresinin blokenin konuldu6u tarihte duraca^i
"i hususunun
tarihten
itiharen
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edece
i
zamana.^tminin blokenin kaldirildit
Birlik vasitasiyla yatirim kurulus1arina duyurulmasina karar verilmistir.
Bilgilerinizi ve andan hususlarin yerine getirilmesini teminen iiyelerinize ivedilikle
duyurulmasi it in gerenini rica ederim.
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