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GENEL MEKTUP
No: 719

Konu : Zamanaşımına Uğramış Fiziki Emanetler hk.

2014 yılı içerisinde ve önceki yıllarda zamanaşımına uğramış ancak fiziken
saklandığı için Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) devri gerçekleştirilmemiş
emanet ve alacaklara ilişkin YTM Yönetim Kurulu’nun 23.01.2015 tarih ve 2 sayılı
toplantısında alınan karara ilişkin açıklamalar içeren YTM’nin 03.02.2015 tarih ve
85880057-0072 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: YTM’nin 03.02.2015 tarih ve 85880057-0072 sayılı yazısı.



Or,M U.).UL.4V1D .L :JL : o( YA'J
t. G/UVZ F A L7ul-Vul DTlll

Says .858S0057-
Konu : Z`tr ► . t;..3 fill I'M t'ttranm Fiziki

E.m:inetler hk.

0 7/02/2015

TURKiYE SERMAYE PIYASALARI BiRL161

Bby kdere Caddesi No: 173 1.Levent Plaza
A Blok Kat:4 34394 Levert/1STANBUT

Bilindi i Uzere, 06/06/2013 tarihli ve 2,9669 savtlt Resmi Gazete'de yaytntlanan

"Yatirrmc ►
Tannin Merkezine Ili,kin Yiinetmelik''in 24 uncu maddesinin ikinci fikrasinda.

zamanastrrnr.ra a ran^lti her tiirtii emanet ve alacaklar ile huniara ait fait, kar pays ve di6ier geliriler

Kin duzenlenecek lisle irnekleri ve hunlar ► n hangi hesaplara yatirrlaca^r veya ne suretle tcvdi ve

teslim edilece^iinin Merkezitnizce, Birliginiz vasitastyta yatiri m kurulu,larrna duyurulacau
►

iingoriiinAi,ti r.

Bu cer4evede. 2014 yrlt icerisinde ve iinceki ytllarda zamana^im ► na uurauu, ancak fiziken

saklandriir icin Mcrkezimize devri gercekle,tirilememi, emanet ve alacaklara ili,kin olarak,

Merkezimiz YOnetirrr Kuru]u' ► u► n 23/01/2015 tarihli ve 2 sayili toplantrsind.a vapilan

degerlendirmeter ncticesindc;

1) Yatirnn kurulu,1arr taraf► ndan her yrl Ocak ayi icerisinde Merkczitnize gonderilen ve bir

iinceki vii icerisinde zarnana;imina ugradrrr i4in Merkezimize devredilccek olan emanet ve

alacaklart gosteren lislelerde, fiziken teslim edilecek emanet ve alacaklarun da hulunrnas
► halinde,

soz konusu listede yer alan "Diger Aciklamalar" boluntiune, anilan emanetlcrin fiziki oldu_^unun

betirtiltnesirrin,

11) Yatirim kurulu,lar► nezcinde bulunan 2014 yili icerisinde ve Onceki villarda

zamana.rrntna u^giranu, ancak 119erkezimize devri ger4ekte,tirilememi, fiziki scrrnaye piyasast
ara4iarimn daha once Istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.S.'ye (Takasbank) teslim edihnis
oltnast ve mevcut dururnda Takasbank nez.dinde fiziken saklannnakta olmast durumunda, sOz
konusu emanetlerin Takasbank nezdindeki Ziraat Yattrtm Menkul Degerler A.S. iiye hesahr
alunda hulunan 200930 nolu Yatrrttncr Tazmin Merkezi hesabina virman yapilmak suretiyle

dcvredilmesinio,

III) Yatirirn kurulu,lari nezclinde hulunan 2014 ytlt icerisinde ve onceki yillarda

zarnana*,mtna u^)ramt, ancak Nlerkezimize devri gercekletitirilefetni, fiziki sertnaye piyasast

ara^larinni daha Once Takasbank'a teslim ediimeipi olmasi d kinked ise, s6zekonusu
emanetlerin 2015 y ► ltrnn Mart ayrnin sonuna kadar Takasbank'a e

surecindc; "I elektronik posta adresini,
o eslimattan once il^aiii listelerin

iYhu yazi ekincle yet, vcrilen iki ayrr "c^v dosyast" formatinda hazrrlanarak gonderilmesi ve

antlan elektronik postada ilelisim biigilerine yer verilmesi,
o Te,limattn Takasbank taraftndan vatrr ►nl kurulu,una bil(tirilen tarihte yaptlmas ► ,
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o Tcslimatrn ilrili yatirim kurulu;u taratindan, ek.inde ii n
4 ilsh`^ teslirn tutarnaet vc.

teslirn edilecek sermaye piyasast araci listesi olan bir List yazryla yapilmasi,

o Tutanakl +rxn yatn'rm k:urulutiuntwrr iki yetkilisi lie 'l'zrka;;l t,n? 'rn hir vc,tkiiisi
taraiinditn inn'a1Lrnmast 1`i. yatrrim kunilu^unca soz. konusu hstClerin her sayfasina tutanak
tutuldugu hususunun }erh dti^iilrnesi,

o Takashank'a devredilecck sermaye piyasasi araclarr ara suidi ilgili mevzuat
uyarinca iptal ve imhasi gcreken sermaye piyasasr arat;larinin bulunmarriasi.

o Sermayc piyasasi ara4lannin Takasbank'a teslirn ediltncsini mi.iteakip, ilgili
yattrim kurulu^u taratindan yukarida 11. nolu maddede helirtilen 4ekilde virman i^lemi
yapilmak sur'etivle tcslim siirecinin lamamlanmasi,

o Bu siirecin lamamlanmasumri ardindan, tutanak ve lisle niishalarindan birisinin
ilgili yatu'im kurulu^unca Merkeziniizc postal yoluyla ve _ iFn:s.rir im E t;:r^.^if adresine
elektronik ortainda g6rideri1mesi

hususlanna dikkat edilnnesinin.

IV) Sermayc piyasa.si aiaclan dt;rnda kalan fiziki cmanetlerin ise 20 5 yili Mart ayi.nin
sonuna kadar Merkezimizin Ankara adresine tesiint ediimesinin tie leslim siirecinde;

o Tcsliniatin ilgili yatinin kurulu^u taratindan, ekinde iki nLkha teslirn tutanagr ve
teslinr edilecek cmanet Iistcsi olan hir List yaziyla yapilmasi,

o Tulanaklarin yatrrirn kurulu}unun iki yetkiiisi He Merkezimizin hir yetkilisi
taralindan inizalanmasi ve yalirim kurulu^unca soz konusu listclerin her sayfasina tutanak
tutuldugu hususunun §erh dii^ulmcsi,

o Yatirrm kuruhr^unca ilgili listemn rititr s
iir'"r^?strii adresinc elektronikortainda ^_ondcrilntesi

hususlarina dikkat edilme inin,

V) Teslimatlarin ilgili yatinm kurulu^unun genel miidiirliikleri kanaliyla toplucagercckie.^tiri hnesinirr,

VI) Bundan sonraki Vi lardy da tiziken saklanan cmanetlerin Mcrkezinnize devrine ili^kin
i;lemlerin yukarida helirtilen ^ekilde yerine gctirilmesinin; bununla birlikte di6

alacaklar ac isindan oldugu gihi fiziki emanetler acismdan da devir i^lcmlerinin ilrili gilt i Ocak atii
sonuna kadar tnnatnlanmasimn .

uyauri olacagi sonucuna ula^i.lmitrr.

Bilgi edinilme .sini vc gereg i ii rica cderirn.
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Adres: Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA   Tel: (312) 292 90 45   Faks: (312) - 292 90 46   www.ytm.gov.tr

Örnek Dosya Adı (1) : Y1501261.ATA ( Yıl (Y), Yılın son iki rakamı (15), Ay (01), Gün (26), 1. Dosya (1), Aracı Kurum Kodu şeklinde girilmelidir.)
Örnek Dosya Formatı (1): MEDYA,E,5,B,N,2010,3,5000,266,266,TL,ATA

1. DOSYA FORMATI
Hisse
Kodu

Grubu Tertibi Serisi Hamiline
(H)/Nama
(N)

Temettü
Kupon
Numarası

Rüçhan
Kupan
Numarası

Küpürü Başlangıç
Seri
Numarası

Son Seri
Numarası

Birimi
(ETL/TL)

Aracı Kurum
Kodu



Adres: Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA   Tel: (312) 292 90 45   Faks: (312) - 292 90 46   www.ytm.gov.tr

2. DOSYA FORMATI

Hisse Kodu Grubu Müşteri Hesap Numarası Hisse Adedi Aracı Kurum Kodu

Örnek Dosya Adı (2) : Y1501262.ATA ( Yıl (Y), Yılın son iki rakamı (15), Ay (01), Gün (26), 2. Dosya (2), Aracı Kurum Kodu şeklinde girilmelidir)
Örnek Dosya Formatı (2): MEDYA,E,1000,5000,ATA
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