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Bilindigi Uzere, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'nun (SPKn)
83 uncu maddesine dayanilarak 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
"Yatirimci Tazmin Merkezine Ili^kin Yonetmelik"in (Yonetmelik) 23 uncu maddesi ile
Merkezirniz Yonetim Kurulu'nun 02.08.2013 tarih ve 6-YTM/7 sayili karari uyarinca, 2014 yih
oncesinde icinde bulunulan yilda zamana^imina ugrayacak emanet ve alacaklardan tutari elli Turk
Lirasi ve uzerinde olan hesaplarin sahiplerinin o yilin Mart ayi sonuna kadar yatirim kurulu^lari
tarafindan iadeli taahhutlu mektupla uyarilmasi ve tutara bakilmaksizin o yilin Nisan ayinin
ba^indan sonuna kadar liste halinde internet sitelerinde ilan edilmesi esasi benimsenmi^tir. Bu
uygulama He icinde bulunulan yilda zamana^imina ugrayacak emanet ve alacaklarin ilan ve
bildirim prosedurleri ayni yil ircinde yapilarak, Merkezimize devir i^leminin bir sonraki yilin Ocak
ayi sonuna kadar yapilmasi ongorulmu^ olup, soz konusu esaslar Birliginizin 17 $ubat 2014 tarih
ve 708 sayili Genel Mektubu ile yatirim kurulu^larina duyurulmu^tur.
Bununla birlikte, Yonetmeligin Gecici 4 uncu maddesinin 8/10/2013 tarih ve 28789 sayi ile
Resmi Gazete'de yayimlanan Yatirimci Tazmin Merkezine 11i^kin Yonetmelikte Degi^iklik
Yapilmasina Dair Yonetmelik ile yururlukten kaldirildigi da dikkate alinarak, Merkezimiz
Yonetim Kurulu'nun 02.08.2013 tarih ve 6-YTM/7 sayili toplantisinda belirlenen esaslarin,
SPKn'nun 83 uncu maddesinin dorduncu fikrasinda yer clan hukumler dogrultusunda yeniden
degerlendirilmesi sonucunda, Merkezimiz Yonetim Kurulu'nun 23.09.2014 tarih ve 18-YTM/54
sayili karari geregince;
Yatirim kurulu^lari tarafindan, 2015 yili irerisinde zamana^imtna ugrayacak emanet ve
alacaklara ili$kin olarak;
- Tutari elli Turk Lirasi ve uzerinde olan hesaplarin sahiplerinin, on yillik zamana^imi
suresi dolmadan once ilgili yatirim kurulu$una ba^vuruda bulunmadiklari takdirde, hesaplarinin
Merkezimize devredilecegi hususunda, 15 Ekim 2014 tarihine kadar iadeli taahhutlu mektupla
uyarilmasi,
- Soz konusu zamana^imina ugrayacak emanet ve alacaklarin, tutarina bakilmaksizin, 15
Ekim 2014 tarihinden itibaren 2014 yilinin sonuna kadar liste halinde yatirim kurulu^larinin kendi
internet sitelerinde Ilan edilmesi ve ilan edilen listelerin ilanla egamanli olarak Merkezimize
gonderilmesi,
Soz konusu listelerin kendi internet sitelerinde ilan edildigi hususunun 31 Ekim 2014
tarihine kadar Yonetmelik'in 33 UncU maddesi i ercevesinde ilan edilmesi,

- Bu prosedurlerin tamamlanmasmr muteakip, 2015 yih sonunda zamana^imma ugrami^
olan emanet ve alacaklara ili^kin listelerin Yonetmelik'in 24 uncu maddesinin birinci fikrasinda
belirtilen ^ekilde Merkezimize gonderilmesi ve soz konusu varliklarin 2016 yrlrnin Ocak ayr
sonuna kadar Merkezimize devredilmesi
gerekmektedir.
Ote yandan, 2015 yrli icerisinde zamana*imina ugrayacak emanet ve alacaklara ili^kin
olarak, hesap sahibinin yapmi oldugu en son talep, i*lem veya yazili talimat tarihinden itibaren on
yrllik zamana*rmi suresi dolmadigi surece, 2015 yih icerisinde de yatirimcilar tarafindan ilgili
yatirim kurulu^una ba§vuruda bulunulabilecek olup, soz konusu ba^vurular ilgili yatirim kurulu^u
tarafindan dikkate alinacaktir. Bununla birlikte, on yillik zamana^imi suresi dolan hesaplarla ilgili
yatirimcilar tarafindan yapilan ba vurularm dikkate alinmasi mumkun olmayacaktir.
Yukarida yer verilen degi^iklikler di inda, zamana$imma ugrayacak emanet ve alacaklara
ili*kin olarak yatirim kurulu^larinca gercekle^tirilecek i^lemlerde, Birliginizin 17 $ubat 2014 tarih
ve 708 sayrlr Genel Mektubu'nda yer verilen hususlar gecerliligini korumaktadir.
Bilgilerinizi ve anilan hususlarin yerine getirilmesini teminen uyelerinize ivedilikle
duyurulmasi icin geregini rica ederim.
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