
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamanaşımına ilişkin duyuru hk.

e-imzalıdır
Dr. Nurcan ÖCAL

Müdür

Yatırımcı Tazmin Merkezi

Sayı :85880057-120.03-E.484 23.03.2020
Konu :

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza

A Blok Kat:4 34394 Levent/İstanbul

        Bilindiği üzere, 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83’üncü
maddesinin dördüncü fıkrası ile bu fıkraya dayanılarak 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Yönetmeliği’nde (Yönetmelik) zamanaşımına
uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin düzenlemeler yer almakta olup YTM Yönetim Kurulu’nun
27.02.2015, 08.01.2016 ve 16.01.2020 tarihli kararları ile belirlenen konuya ilişkin esaslar Birliğinizin
sırasıyla 723, 743 ve 823 sayılı Genel Mektupları ile sektöre duyurulmuştur.
        Bu defa, uygulamada ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla, ergin olmayanlar adına açılan
hesaplarda zamanaşımı süresini düzenleyen, Yönetmelik’in 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasının son
cümlesinde yer alan hükümden “ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla” ifadesi
çıkarılmış[1] olup değişiklik 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
        Bu çerçevede;
       1) Söz konusu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 20.03.2020 tarihi itibarıyla, henüz
zamanaşımına uğrayarak YTM hesaplarına devredilmemiş olan ergin olmayanlar adına açtırılmış
hesaplarda, on yıllık zamanaşımı süresinin kişinin ergin olduğu tarihte işletilmeye başlanması, diğer bir
ifade ile kişi ergin olduktan sonra hesapta on yıl süre ile işlem yapılmaması halinde hesabın
zamanaşımına uğratılması,
       2) 723 sayılı Genel Mektup ekindeki “Zamanaşımı Nedeniyle YTM’ye Gelir Kaydedilecek
Emanet ve Alacaklara İlişkin Esaslar”ın 5 ve 6 numaralı maddelerinde yer alan ergin olmayanlar adına
açılan hesaplara ilişkin düzenlemelerin uygulamasında da söz konusu değişikliğin dikkate alınması
        gerektiğinin Birliğiniz aracılığıyla sektöre duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

[1] Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasının yeni şekli: “(2) Yetkili merciler tarafından üzerine bloke, haciz veya tedbir konulan hesaplarda
zamanaşımı süresi bunların konulduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin, haczin veya tedbirin kaldırıldığı tarihten itibaren
işlemeye devam eder. Ergin olmayanlar adına açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.”
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