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Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Zamanaşımına Uğrayan Emanet ve Alacaklar hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Zamanaşımına tabi emanet ve alacaklara ilişkin gerçekleştirilecek iş ve işlemlere
ilişkin açıklamalar içeren Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin (YTM) 13.04.2017 tarih ve
85880057-120/0499 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: YTM’nin 13.04.2017 tarih ve 85880057-120/0499 sayılı yazısı.
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Zamana^tmina ugrayan emanet ve alacaklar

13/04/2017

TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRLIGI
Biiyiikdere Caddesi No :173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent /ISTANBUL

6362 sayili Sermaye Piyasast Kanunu'nun (SPKn, Kanun) 83'Uncii maddesinin
dorduncd fikrasi ve Yatirimci Tazmin Merkezi Yonetmeligi (Yonetmelik) uyarinca, 2016
yilmda zamana^imma ugrayan emanet ve alacaklarm Yatirimci Tazmin Merkezi'ne (YTM)
intikal etmesine ili^kin olarak yatirim kurulu^lari tarafindan gerceklqtirilen i* ve i^lemlerin
incelenmesi sonucunda;
A) Bildirim ve Han yiikiimliiliiklerine ili^kin olarak
1) Yonetmelik'in 25'inci maddesinin birinci fikrasinda yer clan "Yattrtm kurulitylari,
zamanacunina ugrayacak ve tutart 100 Turk Lirast ve uzerinde olan emanet ve alacaklarmn
hesap sahiplerini, bapuruda bulunmadiklari takdirde hesaplartnin YTM'ye devredilecegi
hususunda, iCinde bulunulan yihn Mart ayt sonuna kadar iadeli taahhutlu tnektupla uyarmak
zorundadir." hiikmi uyarinca yapilan i^lemler hakkinda bazi yatirim kuruIu*1ari tarafindan
YTM'ye bilgi verilmedigi, bu cercevede soz konusu hukme uyulup uyulmadiginin
anla^ilamadigi,
2) Yonetmelik'in 25'inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan, "Bir sonraki takvim vi/i
i(•erisinde zamanactmtna ugrayacak olan her tiirlu emanet ve alacaklar tutarina bakilmakst-in
i(•inde bulunulan yihn Nisan ayinin ba tndan bir sonraki takviin viii sonuna kadar liste halinde
Yattrtm kurulu.yunun kendi internet sitesinde Ilan edilir. " hiikmi ne bazi yatirim kuruIu^lari
tarafindan uyulmadigi,

3) Yonetmelik' in 25'inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan, "Ilan edilecek listelerde
emanet ve alacaklarm zamana,vimina ugrayacagt tarihlere yer verilir. " hiikmiinun bazi yatirim
kurulqlari tarafindan yerine getirilmedigi,
4) Yonetmelik'in 25'inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan "Yatirim kuruluqu,
zamana.cimma itgrayacak emanet ve alacaklara iliskin listelerin kendi internet sitesinde ilan
edildigi hususunu, icinde bulunulan yihn Nisan ayt icerisinde, Basin Ilan Kuratmu listelerindeki
tiraji en yuksek ilk bes gazeteden ikisinde Basin Ilan Kurumu araciligiyla Ilan eder. " Mkmuniin
yerine getirilip getirilmedigi hususunda, bazi yatirim kurulu*lari tarafindan YTM'ye bilgi
verilmedigi, dolayisiyla soz konusu hukme uyulup uyulmadigmm kontrol edilemedigi
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B) On Bildirim A^amas j lie Ilgili Olarak'
1) " Zamana^imina ugrayacak emanet ve alacak yoktur." ^eklinde on bildirim yapan bazi
yatirim kurulu§lari tarafindan daha sonra zamana§imi nedeniyle hesaplarimiza aktarimlarda
bulunuldugu,
2) Zamana^imma ugrayan emanet ve alacaklara iliskin bildirim listelerinde, daha onceki
yillarda zamanq1mma ugrami^ emanet ve alacaklarm da bulundugu,
C) YTM Hesaplari na Aktarim A^amasi Ile Ilgili Olarak
1) Yatirim kurulu^lari tarafindan, 2016 yih icinde on yillik zamanqimi siiresini
dolduran hesaplardaki emanet ve alacaklarm, on yilhk siirenin sona ermesini miiteakip
yatirimcilarin hesabindan cikanlarak kendi nezdlerinde YTM adina agilan hesaplara (Gecici
Aktarim) ve Ocak 2017 ayi iginde de YTM'nin Ziraat Yatirim Menkul Degerler A.S. ve T.C
Ziraat Bankasi A.$. nezdindeki hesaplarina aktarilmasi (Nihai Aktarim) gerekmekte olup, bazi
yatirim kurulu^lari tarafindan kendi uhdelerinde YTM adina, hentiz bir hesap agilmadigi veya
gereginden2 fazla sayida hesap acildigi veya YTM adina acilan hesap kullanilmadan dogrudan
Ziraat Yatirim ve/veya Ziraat Bankasi'ndaki YTM hesabina aktarim yapildigi,
2) Bazi yatirim kuruluslarmm kendi uhdelerinde YTM adina agilan hesaba aktardiklari,
diger bir ifade He YTM'nin miilkiyetine gecen emanet ve alacaklari YTM'den onay almaksizin
geri cektigi,
3) Onceki yilda on yillik zamana^imi siiresini doldurarak zamana^ i mma ugrayan emanet
ve alacaklarin Ocak ayi icinde yapilmasi gereken Nihai Aktarim i^leminin, bazi yatirim
kurulu*lari tarafindan gecikmeli olarak gerceklqtirildigi
tespit edilmi^tir.
Soz konusu tespitleri 31.03.2017 tarihli toplantisinda degerlendiren YTM Yonetim
Kurulu;
1) Aykiriliklarin azaltilmasi amaciyla, yatirim kurulu*larinin; yapilan hata ve/veya
eksiklikler konusunda TUrkiye Sermaye Piyasalari Birligi vasitasiyla bilgilendirilmesine ve
2017 yili icinde zamana^imina ugrayacak emanet ve alacaklarla ilgili olarak diizenlemelere
aykiri oldugu tespit edilen hususlarin Yonetmelik'in 33'uncii maddesi cercevesinde
degerlendirilmek iizere Sermaye Piyasasi Kurulu'na bildirilecegi konusunda uyarilmasina,

2) Hataen de olsa Gecici Hesaplarimiza aktarilan sermaye piyasasi araclarinin, lade
prosediirii i^letilmeden geri almmasmi engellemek iizere e-cas sistemi i zerinden yatlrimci
blokaji uygulanmasina
karar vermi^tir.

1 Bilindigi uzere, Yonetmelik'in 25'inci maddesinin yedinci fikrasma gore Ilan ve bildirim yiikUmluluklerinin bu maddeye uygun ^ekilde
yerine getirilmemesinden kaynaklanan her turlu hukuki ve cezai sorumluluk ilgili yatirim kuntlu4una aittir. Yine YOnetmelik'in 26'nci
niaddesinin be¢inci fikrasi uyarinca YTM'ye gcF aktanlan emanet ve alacaklar igin faiz uygulanmaktadtr. Bu baglamda, izleyen yilda
zamanaslmina ugrayacak emanet ve alacaklarm yatu-im kurtlu.lari tarafindan tam ve kesin olarak tespiti onem arz etmektedir.
`' Fazla ayilan hesaplann i*leme kapatilmasi yeterli olmayip, tamamen kapaulmast gerekmektedir.
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Bu kapsamda, yatirim kurulu*larmin;
- Zamana^imi uygulamalari sirasinda yapildigi tespit edilen ve yukarida belirtilen hata
ve eksiklikler hakkinda bilgilendirilmesini,
- 2017 yili icinde zamana§imina ugrayacak emanet ve alacaklarla ilgili olarak
diizenlemelere aykiri oldugu tespit edilen hususlarin Yonetmelik'in 33'iincii maddesi
cercevesinde degerlendirilmek iizere Sermaye Piyasasi Kurulu'na bildirilecegi de goz onUnde
bulundurularak, Yonetmelik'in zamanapmina ili^kin hukiimleri ile konuyla ilgili olarak YTM
tarafindan yayimlanan esaslara uyum konusuna gerekli dikkat ve ozenin gosterilmesi
hususunda uyarilmasini rica ederim.

Dr. Nurcan OCAL
Miidiir
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