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GENEL MEKTUP
No: 847

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilgi : Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Zamanaşımı Yasal Düzenleme Değişikliği Hk.

22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 12’nci maddesiyle; sermaye piyasasında
zamanaşımını düzenleyen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn)
83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

SPKn’nun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki değişikliğe ilişkin
açıklamalar içeren Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin (YTM) 22.04.2021 tarih ve E-
62518846-120.99-1689 sayılı yazısını ekte gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: YTM’nin 22.04.2021 tarih ve E-62518846-120.99-1689 sayılı yazısı.



Zamanaşımı Yasal Düzenleme Değişikliği

T.C.
Yatırımcı Tazmin Merkezi

Sayı :E-62518846-120.99-1689 22.04.2021
Konu :

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4 34394 Levent/İstanbul

Sermaye piyasasında zamanaşımını düzenleyen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 83’üncü
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

 “Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin
yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve
değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil
edilmemesi hâlinde YTM’ye gelir kaydedilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir.” 

hükmü; 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12’nci maddesiyle

“Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sahibinin yaptığı
en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde
talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye emaneten devredilir. YTM’ye devredilen sermaye piyasası
araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların
YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donar. Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu
emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ile başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul
ve esaslar Kurulca belirlenir. Şu kadar ki, bu fıkrada değişiklik yapan Kanunun yayımlandığı tarihten
önce YTM’ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilmez.”

şeklinde değiştirilmiştir.

SPKn’nun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yatırım hizmetleri
ve faaliyetlerinden kaynaklanan tüm emanet ve alacaklar Merkezimizce gelir kaydedilmeden emaneten izlenecek
olup, hak sahibinin başvuru yapması durumunda iade edilecektir. 

Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce 10 yıllık süreyi tamamlayarak zamanaşımına uğrayıp YTM’ye gelir
kaydedilmiş emanet ve alacaklar için, mülga SPKn’nun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işlem
yapılmaya devam edilecektir.

Yeni kanun hükmünün yürürlüğe girmesiyle birlikte yatırım kuruluşlarının ilan ve bildirim yükümlülükleri ile
sorumluluklarında bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.  Bununla birlikte, hesapların zamanaşımına
uğramasından sonraki süreçte aktarılacağı Merkezimiz hesaplarında ve iade koşullarında değişiklik olması
öngörülmektedir. Buna ilaveten, yatırım fonları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarına yönelik olan ve
sektörde zaman zaman farklı yorumlandığı görülen ifade kanun metninden çıkarılmıştır.
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Dr. Nurcan ÖCAL
Müdür

Konuya ilişkin ikincil düzenleme çalışmaları halihazırda devam etmekte olup yakın zamanda yürürlüğe girmesi
öngörülmektedir.

Sonuç olarak;

A) 22.04.2021 tarihinden önce on yıllık süreyi tamamlayarak zamanaşımına uğramış emanet ve alacakların yatırım
kuruluşları nezdinde Merkezimiz adına açılmış geçici hesaplara aktarılması işlemlerinin ivedilikle tamamlanması,  

B) 22.04.2021 tarihi ve sonrasında on yıllık süreyi tamamlayarak zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacakların
geçici hesaplara aktarım işlemlerinin ise Merkezimiz tarafından konuya ilişkin olarak yapılacak ikinci duyuruya
kadar durdurulması

gerekmektedir.

Konunun üyelerinize ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
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