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Bilindiği üzere, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet
ve alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na gelir kaydedilmesine ilişkin
esas ve usuller 16.11.2000 tarih ve 24232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 78 numaralı Kararıyla
belirlenmiş bulunmaktadır.
Söz konusu, Karar ekinin 3 üncü maddesinde, zamanaşımına uğramış
mevduat, emanet ve alacaklar için düzenlenecek liste örneklerinin ve bunların
hangi hesaplara yatırılacağının veya ne suretle tevdi ve teslim edileceğinin,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Birliğiniz vasıtasıyla bankalara
duyurulacağı belirtilmiştir.
Buna göre, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 10/4 üncü maddesi uyarınca
zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin olarak, aşağıda
sıralanan hususların Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalara ivedilikle
duyurulması gerekmektedir:
1- Zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacaklar için düzenlenecek
liste örneği ektedir. Söz konusu listeler, belirlenen bilgileri taşıması ve en
az iki banka yetkilisi tarafından imzalanması koşuluyla matbu form ya da
bilgisayar çıktısı şeklinde olabilecektir.
2- Listelerdeki isim, adres, son işlem tarihi ve faizli bakiye üzerinde silinti,
kazıntı ve herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
3- Listeler müteselsilen numaralanarak nakli yekünleri alınacaktır.
4- Anı bankanın farklı şubelerine ait listeler için ayrıca icmal tablosu
düzenlenecek ve şubelere ait listeler bu icmal tablosu ekinde ibraz
olunacaktır.
5- Döviz olarak zamanaşımına uğrayan paralar için döviz cinslerine göre ayrı
ayrı listeler düzenlenecektir.
6- Süresi içinde devredilmeyen mevduat, emanet ve alacaklar 6183 sayılı
Kanun hükümleri uyarınca gecikme zamları ile birlikte devredilecek her

mudi için ayrı ayrı hesaplanan gecikme zamları ve oranları listeler
üzerinde gösterilecektir. Gecikme zammının hesaplanmasında, dövizli
hesaplar için devir işleminin yapılması gerektiği son günde geçerli Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmak suretiyle
bulunacak Türk Lirası karşılıkları matrah teşkil edecektir.
7- Her bir mudi için hesaplanan gecikme zammı tutarı yürürlükteki asgari
gecikme zammı miktarı altında kalması durumunda, asgari gecikme
zammı tutarına yükseltilecektir. (Bugün için uygulanan asgari gecikme
zammı tutarı TL 500.000,-dır.)
8- Zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar liste ile Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu’nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara
Şubesi nezdindeki TL için 450 222 000, döviz için 950 6.. 000 nolu
hesaplarına yatırılacaktır.
9- Kıymeti takdir edilmeyen zamanaşımına uğramış emanetler ilgili bankanın
en az üç yetkilisince imzalanacak bir tutanakla ayrıca tespit olunacaktır. Bu
emanetlerle ilgili olarak listelere tutanak tutulduğu hususu şerh verilecek,
tutanak ve zamanaşımına uğramış emanetler liste ekinde Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu adına muhafaza edilmek üzere Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Ankara Şubesi’ne tevdi ve teslim olunacaktır. Bu
emanetlerin süresi içinde tevdi ve teslim olunmaması halinde uygulanacak
gecikme zammı miktarı, söz konusu emanetlerin nakde tahvil bedelleri
dikkate alınarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ayrıca
hesaplanıp ilgili bankaya tebliğ edilecektir.
10- Zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların Fon hesaplarına
yatırılmasını müteakip devir liste ve tutanaklarının birer örneği 15 gün
içinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Finansman Dairesi Başkanlığı’na
gönderilecektir.
11- Zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu hesaplarına devredilmeden önce titizlikle kontrol edilecek,
buna rağmen sehven devredilen paraların tespiti halinde mudilerin haklı
talepleri, gerekli kanıtlayıcı vesikalarla birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu (Finansman Dairesi Başkanlığı)’na gönderilecektir.
Gereğini rica ederim.
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İlgili olarak, 16 Kasım 2000 tarih ve 24232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarda
Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Gelir
Kaydedilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 78 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu Kararının 3. maddesine bakınız. Türkiye Bankalar Birliği’nin 23 Kasım 2000 tarih ve 4083
sayılı yazısı ekinde bankalara duyurulmuştur.

