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22.04.2021 Tarihi Öncesi Zamanaşımları Hk.

T.C.
Yatırımcı Tazmin Merkezi

Sayı :E-85880057-120.03-2091 23.09.2021
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 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 (7316 sayılı Kanun) 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.

7316 sayılı Kanun’la değişik SPKn’nun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına ilişkin alt düzenleme olan
Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nde değişiklik yapan yönetmelik 26.08.2021 tarih ve 31580 sayılı Resmi
Gazete’de  yayınlanmıştır.

26.08.2021 tarih ve 31580 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan yönetmelikle değişik Yatırımcı Tazmin Merkezi
Yönetmeliği’nin  “22/4/2021 tarihi öncesinde zamanaşımı süresi dolan emanet ve alacakların tabi olacağı
mevzuat” başlıklı Geçici 7’nci maddesinde;

 “7316 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile değiştirilen Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının
yürürlüğünden önce on yıllık zamanaşımı süresi dolan emanet ve alacaklar hakkında, bunların YTM’ye
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Dr. Nurcan ÖCAL
Müdür

devredilip edilmediğine bakılmaksızın, bu Yönetmelik hükümleri değil, Kanunun 83 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasının değişiklikten önceki hükmü ve bu hükme dayanılarak hazırlanan yönetmelik
hükümleri uygulanır. Bu emanet ve alacaklar, 28 ve 28/A maddelerinde belirlenen esaslar kapsamında
hak sahibine iade edilmez. 22/4/2021 tarihinden önce zamanaşımına uğradığı halde yatırım kuruluşları
tarafından YTM’ye devredilmediği tespit edilen nakit emanet ve alacaklara, YTM’ye devredilmesi
gerektiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklara uygulanan gecikme zammı
oranında faiz işletilir.”

hükmü bulunmaktadır.

Sermaye piyasasında zamanaşımını düzenleyen mevzuat değişikliği kapsamında Yönetim Kurulumuzun
23.09.2021 tarihli toplantısında 22.04.2021 tarihi öncesinde zamanaşımına uğramış ve geçici hesaplarımızda
bulunan emanet ve alacakların 15.10.2021 tarihine kadar Merkezimizin kesin hesaplarına aktarılmasına karar
verilmiştir.
 
Bu kapsamda, 22.04.2021 tarihi öncesinde zamanaşımına uğramış ve geçici hesaplarımızda bulunan emanet ve
alacaklarla ilgili olarak Ocak 2022’de yapılması gereken kesin aktarımların 15.10.2021 tarihine kadar Ziraat
Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ziraat Bankası A.Ş.’deki YTM hesaplarına yapılması gerekmektedir.

Konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.
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