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Bilindiği üzere 27.06.2001 tarih ve 24445 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 35/3’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- 27.06.2001 tarih ve 24445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in 35/2’nci maddesine
göre, bankalar zamanaşımı süresinin dolmasına üç ay kala, mevduat, emanet ve
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alacaklardan, tutarı kırk milyon liranın üzerinde bulunanlar ile kıymeti
bilinemeyen emanetlerin hak sahiplerini, hesaplarının zamanaşımına uğrayacağı
hususunda iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadırlar.
2- İhbar süresinde sahiplerince aranmayan ve zamanaşımına uğrayan
mevduat, emanet ve alacakların, sonradan yapılacak başvurulara istinaden
iadesi mümkün bulunmamaktadır.
3-Zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacaklar için
düzenlenecek liste örnekleri EK:1/a ve EK:1/b’dedir. Söz konusu listeler,
belirlenen bilgileri taşıması ve en az iki banka yetkilisi tarafından imzalanması
koşuluyla matbu form ya da bilgisayar çıktısı şeklinde olabilecektir.
4- Listeler en az 2 nüsha düzenlenecektir. Bir nüshası ilgili bankada
kalacak, bir nüshası da ödeme detaylarını açıklayan bir yazı ekinde Madde 6’da
açıklandığı şekilde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na gönderilecektir.
5- Listelerdeki yazı ve rakamlar üzerinde silinti, kazıntı ve herhangi bir
düzeltme yapılmayacaktır.Listeler müteselsilen numaralanarak nakli yekünleri
alınacaktır.
6- Aynı bankanın farklı şubelerine ait listeler için icmal tablosu
düzenlenecek ve şubelere ait listeler bu icmal tablosu ekinde bankaların genel
müdürlükleri veya bölge müdürlüklerince Fon’a gönderilecektir. Zamanaşımına
uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin bilgiler yazılı listelerin yanısıra
ayrıca aşağıda Madde 13’te açıklandığı üzere yeniden yazılamayan CD
ortamında da talep edildiğinden, icmallerin hazırlanması, bulunan toplam
meblağların Fon hesaplarına devri ve devre esas teşkil eden listeler ile mudi
bilgilerini havi CD’lerin Fona gönderilmesi işlemlerinin tek elden banka genel
müdürlüklerince gerçekleştirilmesi, bankaların kendi menfaatine görülmektedir.
7- Döviz olarak zamanaşımına uğrayan paralar için döviz cinslerine göre
ayrı ayrı listeler düzenlenecektir
8- Yazılı uyarıya rağmen üç aylık süre zarfında sahipleri tarafından
aranmayan ve zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar
zamanaşımı tarihini izleyen takvim yılının ilk üç ayında Fon’un Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TL için 450 222 000,
döviz için 950 6.. 000 no.lu hesaplarına yatırılacaktır.
9- Ödemeler aynı bankanın farklı şubelerince ayrı ayrı yapılmayacak,
genel
müdürlükleri
ya
da
bölge
müdürlükleri
kanalıyla
topluca
gerçekleştirilecektir. Devir listelerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na
tevdi edilmesine gerek bulunmamaktadır. Listeler ile mudi bilgilerini havi
CD’lerin Madde 6’da açıklandığı şekilde sadece Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu’na gönderilmesi yeterlidir.
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10- Kıymeti takdir edilemeyen 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.
11- 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 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.
12- 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
TL500,000.-dır.)
13- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun faaliyete başladığı 1984 yılından
bu yana biriken devir listeleri arşiv ortamında saklandığından, iade taleplerinin
sonuçlandırılması arşiv araştırması gerektirmekte, bu ise gereksiz emek ve
zaman kaybına neden olmaktadır.
Mudi bilgilerinin elektronik ortamda saklanabilmesi ve iade taleplerine
ilişkin işlemlerin bu suretle daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla,
zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacakların, Ek:1’deki devir
listelerine ilave olarak, bundan böyle banka bazında alfabetik isim listesi ve diğer
bilgilerin yer aldığı, yeniden yazılamayan CD ortamında da Fon’a gönderilmesi
gerekmektedir.
Zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin bilgilerin
gönderileceği formatla ilgili açıklamalar Ek:2’dedir. Söz konusu formatta
hazırlanacak bilgileri içeren CD’ler, bankalar tarafından, matbu formlarla birlikte
zamanaşımına uğramış mevduat, emanet ve alacakların Fon hesaplarına
yatırılmasını müteakip devir liste ve tutanaklarının birer örneği ile birlikte 15 gün
içinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Finansman Dairesi Başkanlığı)’na
gönderilecektir.
EK:2’de verilen “Zamaşımına Uğramış Mevduat, Emanet ve Alacaklar ile
İlgili Veritabanı Formatı” açıklamasına Kurumumuzun internet sayfasında
“www.bddk.org.tr/bankalaricin” adresinden de ulaşılması mümkündür. Ayrıca
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bankalar, uygulamayla ilgili sorularını “zamanasimi@bddk.org.tr” adresine eposta yolu ile iletebileceklerdir.
14- Zamaşımına 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 belgelerle birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu (Finansman Dairesi Başkanlığı)’na intikal ettirilecektir.
15- Bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve
alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na tevdi ve teslimine ilişkin ilgi (a) ve
(b) de kayıtlı talimatlarımız yürürlükten kaldırılmıştır.
Gereğini rica ederim.

R. Engin AKÇAKOCA
Başkan

Ek 1-Liste Örnekleri
a- Zamanaşımına Uğramış Mevduat ve Alacak Listesi Örneği
b- Zamanaşımına Uğramış Emanet Listesi Örneği
2- Veritabanı formatı açıklaması.(7 sayfa)

C:\Documents and Settings\sustundag\My Documents\Bnk.Birliği-za.doc

4

