
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 14  2022          2022/759 

 
 
 
 
 

GENEL MEKTUP 
No:  857   

 
 
 
 
Konu : emleri Hk. 
 

 : 856 No lu Genel Mektubumuz. 
 
 
 
Sermaye Pi nun (Kurul) z u y fonu 
k p iadesine dair i e  ilgi de  Genel 
Mektubumuz ile duyurulan 10.02.2022 tarih ve 7/192 Kurul Karar na 

14.02.2022 
tarih ve E-62518846-120.03-2692  ekte 

. 
 

 
 
 
 
Serdar SÜRER 
Genel Sekreter 
 
 
 
Ek: YTM nin 14.02.2022 tarih ve E-62518846-120.03-2692 . 
 



22/4/2021 Sonrası Zamanaşımı İşlemleri Hk.

T.C.
Yatırımcı Tazmin Merkezi

Sayı :E-62518846-120.03-2692 14.02.2022
Konu :

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

Bilindiği üzere 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 Piyasası Kanunu (SPKn, Kanun)’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...” 
 
hükmü
 
“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.” 
 
şeklinde değiştirilmiştir.
 
Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği (Yönetmelik)’nin 26.08.2021 tarih ve 31580 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yönetmelikle değişik 26’ncı maddesinde YTM uhdesinde yatırımcı adına açılacak hesaplara, 28 ve
28/A maddelerinde ise emanet ve alacakların iadesine ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, 2022 yılı başından
itibaren anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri kapsamında Merkezimizce iade başvuruları sonuçlandırılmaya
başlanmıştır.
 
Yönetmelik’in 26, 28 ve 28/A maddeleri kapsamında yürütülen işlemlerde yaşanan aksaklıklar Sermaye Piyasası
Kurulu (Kurul)’na bildirilmiş ve Kurul Karar Organı’nın 10.02.2022 tarih ve 7/192 sayılı toplantısında;
 
1) (i) TEFAS’ta işlem gören yatırım fonu katılma paylarının Kurulumuzun 17.07.2014 tarih ve 22/728
sayılı kararında ifade edilen “yasal yükümlülük” kapsamında olduğu, bu çerçevede TEFAS’ta işlem gören
yatırım fonu katılma paylarının virman işlemlerine konu edilebileceği, (ii) TEFAS’ta işlem görmeyen
yatırım fonu katılma paylarının ise sadece ilgili fonun izahnamesinde/ihraç belgesinde belirtilen katılma
payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlara virmanlanabileceği ve (iii) YTM Yönetmeliği’nin 28/A
maddesi uyarınca YTM uhdesindeki yatırımcı hesaplarından yatırım kuruluşlarındaki yatırımcı
hesaplarına yapılan yatırım fonu katılma payı virmanlarının yatırım kuruluşları tarafından kabul
edilmesinin zorunlu olduğu, 
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2) Yatırım fonu katılma paylarının virmanlanması durumunda oluşacak stopaj vb. vergi yükümlülüklerin
yerine getirilebilmesini teminen, Takasbank ve MKK nezdinde YTM uhdesindeki yatırımcı hesaplarına
aktarım gerçekleştirilirken, aktarılan yatırım fonu katılma paylarının alış tarihi ve alış maliyeti
bilgilerinin girilmesinin zorunlu olduğu, bununla birlikte söz konusu vergi yükümlülüklerinden kendisine
aktarım yapılan ve daha sonra yatırım fonu katılma paylarının satışını gerçekleştiren fon dağıtım
kuruluşunun (yatırım kuruluşu) sorumlu olduğu ve 
 
3) Halihazırda YTM uhdesinde açılan hesaplara, yatırım fonu katılma paylarının alış tarihi ve alış maliyeti
bilgileri girilmeksizin virman yapan yatırım kuruluşlarının, söz konusu eksik bilgileri ivedilikle
tamamlaması gerektiği
hususlarında sektöre genel bir duyuru yapılması hakkında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bilgi
verilmesine karar verildiği
 
Kurul’un 11.02.2022 tarih ve E-32992422-235.02-17151 sayılı yazısıyla Merkezimize bildirilmiştir.
 
Bu çerçevede;

1. Kurul’un 10.02.2022 tarihli kararından bilgi edinilmesi,
2. Yatırım fonu katılma payları YTM uhdesindeki yatırımcı hesaplarına aktarılırken alış tarihi ve alış maliyeti

bilgilerinin girilmesinin zorunlu olduğu,
3. Mevcut durumda alış tarihi ve alış maliyeti bilgileri girilmeksizin YTM uhdesinde açılan hesaplara aktarılan

yatırım fonu katılma payları ile ilgili olarak, eksik bilgilerin virman yapan yatırım kuruluşlarınca ivedilikle
tamamlaması

 gerektiği hususlarında üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.
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