
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YTM Yönetmeliği Geçici Md. 8 Uyarınca
Zamanaşımına Uğramış Emanet ve Alacaklara
Uygulanacak Nema Oranı Hk.

T.C.
Yatırımcı Tazmin Merkezi

Sayı :E-62518846-120.03-3315 22.06.2022
Konu :

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

34394 Levent/İSTANBUL
 

Bilindiği üzere; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun  83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
zamanaşımı hükmü 22.04.2021 tarihi itibarıyla değişmiş; on yıl içinde talep ve tahsil edilmeyen emanet ve
alacakların Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) gelir kaydedilmesi uygulamasından vazgeçilerek, İstanbul Takas
ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde YTM uhdesinde yatırımcılar
adına açılacak hesaplarda emaneten saklanması esası benimsenmiştir. Konuya ilişkin detay düzenlemeleri içeren
Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri ise 26.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’in Geçici 8’inci maddesiyle 22.04.2021-31.12.2021 tarihleri arasında on yıllık zamanaşımı süresini
dolduracak emanet ve alacaklarla ilgili olarak; gerekli teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını teminen,
emaneten devir işlemleri için yatırım kuruluşlarına 31.12.2021 tarihine kadar süre verilmiş ve devir işlemleri
tamamlanana kadar yatırım kuruluşları nezdinde müşteri hesaplarında izlenecek zamanaşımına
uğramış nakitlerin Yönetmelik’in 27’nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yatırım kuruluşları
tarafından nemalandırılmasına hükmedilmiştir.

Öte yandan, söz konusu değişiklik (22.04.2021) sonrasında emaneten devir işlemlerine ve devredilen nakitlerin
Yönetmelik’in 27’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Takasbank tarafından nemalandırılmasına 06.12.2021
tarihinde başlanmıştır.

Bu noktada, Yönetmelik’in Geçici 8’inci maddesi uyarınca, 22.04.2021-31.12.2021 döneminde zamanaşımına
uğrayan ancak emanet hesaplara devir işlemleri zamanaşımına uğrama tarihinde gerçekleştirilemediğinden yatırım
kuruluşlarınca yapılması gereken nemalandırılma sırasında kullanılacak nema oranının belirlenmesine ihtiyaç
duyulmuş olup, konuya ilişkin belirleme Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı’nın 02.06.2022 tarih ve
29 sayılı toplantısında yapılarak YTM’ye bildirilmiştir.

YTM Yönetim Kurulu’nun 21.06.2022 tarihli toplantısında diğer hususların yanı sıra, anılan SPK kararı dikkate
alınarak, 22.04.2021-31.12.2021 döneminde zamanaşımına uğrayan ve mevzuat uyarınca emanet hesaplara
aktarılması gereken zamanda aktarılamayan emanet ve alacaklara;

1) Yönetmelik’in Geçici 8’inci maddesi kapsamında yatırım kuruluşlarınca uygulanacak nema oranının,
26.08.2021-05.12.2021 dönemi için asgari günlük net %0,03634, 06.12.2021-31.12.2021 dönemi için ise
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asgari günlük net %0,03487 olarak uygulanmasına,  

2) 26.08.2021 tarihinden aktarım tarihine kadar olan dönemde zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklar
yatırım kuruluşu nezdindeki yatırımcı hesaplarında nemalandırılmış ise, söz konusu nema tutarının (1) numaralı
madde uyarınca Yönetmelik’in Geçici 8’inci maddesi kapsamında hesaplanacak nema tutarından mahsup
edilmesine,

3) Konu hakkında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği aracılığıyla yatırım kuruluşlarına duyuru yapılmasına

karar verilmiştir.

Konunun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
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