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(1) Yatırımcıların bu Kanundaki şartlar
çerçevesinde tazmini amacıyla kamu tüzel
kişiliğini haiz YTM kurulmuştur. YTM, Kurul
tarafından
çıkarılacak
bir
yönetmelik
çerçevesinde Kurul tarafından idare ve temsil
olunur. YTM tarafından yürütülecek iş ve
işlemlerin Kurul personeli ve bu iş için
istihdam edilecek personel tarafından yerine
getirilmesi esastır. Buna ilişkin usul ve
esaslar Kurul tarafından çıkarılacak bir
yönetmelikle belirlenir.
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(2) Yatırım kuruluşlarının YTM’ye katılması
zorunludur. Yatırım kuruluşlarının YTM’ye
katılımlarına, bunların giriş aidatı, yıllık aidat
ve ek aidat ödeme zorunluluklarına ilişkin
usul ve esaslar Kurulca çıkarılacak bir
yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikte, aidat
tutarının belirlenmesinde, kuruluşların tür ve
risk durumlarına göre farklı esaslar da
öngörülebilir.
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(3) YTM tarafından gerekli görülmesi
hâlinde, Kurulca hakkında yatırımcıları
tazmin kararı verilen kuruluşun ödemelerinin
durmasına ve tüm mal varlığı üzerinde
sadece
YTM
tarafından
tasarruf
edilebilmesine karar verilebilir. Bu hüküm
bankalar açısından, sermaye piyasası
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme ve
sermaye piyasası aracı teslim yükümlülükleri
açısından uygulanır.
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(4) 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.
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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,
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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.
Değişik fıkra: 15.04.2021 t. 7136 s. K.
m.12
(5) YTM’nin mal varlığı, amacı dışında
kullanılamaz, teminat gösterilemez, kamu
alacakları için olsa dahi haczedilemez,
rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez
ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
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(6) YTM’nin bu Kanun kapsamında
yapacağı işlemler harçtan, düzenleyeceği
kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
YTM’nin bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri
dolayısıyla 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu açısından iktisadi
işletme oluşmuş sayılmaz.
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