İstanbul, 22 Mayıs 2015

2015/515

GENEL MEKTUP
No: 727

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Bilgi: Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları
Konu: Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Zamanaşımına tabi emanet ve alacaklara ilişkin açıklamalar içeren Yatırımcı
Tazmin Merkezi’nin (YTM) 21.05.2015 tarih ve 85880057-0398 sayılı yazısı, Genel
Mektubumuz ekinde iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek : YTM’nin 21.05.2015 tarih ve 85880057-0398 sayılı yazısı.
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Konu: Zamana$ imina IA emanet ve alaeaklar hk.
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TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BiRLY jNE
Buyukdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 LeventASTANBUL

Ilgi: 12.03.2015 tarih ve 139 sayili yazimtz.
Itgi'de kayitli yaztmtz ile, Merkezimizce belirlenen "Zamanqimi Nedeniyle YTM'ye
Gelir Kaydedilecek Emanet ve Alacaklara ili, kin Esaslar" (Esaslar) Yonetim Kunilumuzun
27.02.2015 tarih ve YTM-1014 sayili kararl uyannca, 27.02.2015 tarih ve 29280 sayiit Resmi
Gazete'de yayimlanan Yatirimci Tazrnin Merkezi Yi netmeligi'nin (Yonetmelik) 26'nci
maddesinin ugancu fikrasina istinaden yattrtm kurulqlartna duyurulmass amactyla Birliginize
iletilmi^tir.
Esaslar'in 2 nolu "flan ve Bildirim Yuk1hnlul5gii" ba^likli baltimunde
"Yattrttn
kuruluslari taraftndan, internet sitelerinde Ilan ediletr listeler, Ybnetmeli in 257nci maddesinde
yer clan yukumluliiklerin yerine getirildiglne i11,4in beyan lie birlike icinde bulunulan yrlin
Mayrs ayr sonuna kadar
Merkezimize posta yoluyla ye elektronik ortamda excell formatnda
zamanasimi ytg
m ov tr adresine gonderilir. hiilmiu

yer almaktadir.

Yatirim kurulullari tarafindan Yonetmelik'in 25'inci maddesinin ucuncu fikrasi uyarinca
Merkezimize iletilecek listelerin, zarnan ve i$gacu kaybi enaza indirilerek serf ve hizls bir §ekilde
Merkezimize iletimini ve operasyonel risklesi asgari dt zeye indirecek bicimde hak sahiplerinin
internet iizerinden kullanimina sunulmasini saglamak amaciyla, Merkezimize gbnderilecek
bilgilerin, internet altyapisi kullanilarak gonderilebilmesini saglayan ven giri^ programs
(Program)
hazirlanmasina ydnelik olarak siirdOralen tali rnalar tamamlanmi* olup, Program'ln
test a4amasina gegilmi*tir.

Bu apmada, varsa Program He ilgili aksakliklann tespit edilmesi ve gerekii
iyile$tirmelerin yapilmasi amactyla, yattrtm kurul Ian tarafind
zamana^imma ugrayacak emanet ve alacaklara it kin olarak 20152 ph Mayls^ aymda
Merkezimize iletilmesi gereken listelerin, Esaslar'in 2 nolu bblthnonde belirtilen §ekilde
Merkezimize ganderilmesine Have olarak, Program'in htrps:l/zan1anasimi vtm gov tr/ adresinden
ula§ilabilecek arayiizu kullaluiarak Program'a giriginin nitelikli elektronik sertifika kullanilmak
suretiyle yapilmasi amaslanmaktadir.
el: 12) 292 90 45 aks :(0 0312) 292 90 6 A
Tel:
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Bu gercevede,
1) Siiz konusu Program ' a veri giri$i yapacak nitelikii elektronik sertifika sahibi yatinm
kurulu$u personelinin , Merkezimizce yetkilcndirilmesi igin, veri giri§i yapacak personelin adsoyad, TC kimlik numarasi , elektronik posta adresi ve telefor1 bilgilerinin 09.06.2015 tarihine
kadar Merkezimize bildirilmesi,
2) Veri giri$i yapacak personet He Merkezimizce zamana rnuna ugrayacak emanet ve
alacaklarla ilgili olarak irtibata gecilebilecek yatirim kurulu u personelinin farklt kigi veya k4iler
olmasi durumunda irtibata gerilecek ki^i veya ki^ilere ililkin iletigim bilgilerinin de ayrica
Merkezimize iletilmesi,
3) Veri giri5i yapacak yatirim kurulu $u personelinin Merkezimizce yetkilendirildigine
dair elektronik postanin ilgili personele iletimini izleyen 5 i^ g(lnO icinde , Mayis 2015 sonuna
kadar Merkezimize iletilen 2016 yilinda zaman4unina ugrayacak emanet ve alacaklara ili§kin
listelerin, Merkezimizce iletilen elektronik postada yer alan esas ve usullere uygun olarak nitelikli
elektronik sertifika kullanilmak suretiyle, Program'a giri*inin yapilmasi,
4) Merkezimizce,

yukaridaki maddeler cergevesinde bildirilecek elektronik posta

adreslerinden yapilacak i$lemlerden yatirim kurulu u yetkililerinin haberdar oldugu ve onay
verdigi kabul edileceginden , istenmesi halinde, i&yi§ surecinden haberdar edilmelerini teminen
yatirim kurulu u ydneticilerinin de eri $ ebilecegi altematif bir elektronik posta adresinin
Merkezimize bildirilmesi
gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ve konunun ivedilikle yatinm kunilu^Iarma duyurulmasi konusunda
geregini rica ederim.

Dr. Nurcan OCAL
Mudur
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