
İstanbul, 03 Ocak 2017 2017/17

GENEL MEKTUP
No: 768

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilgi: Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : YTM’ye Ödenecek Yıllık Aidatlar Hk.

İlgi : 04.01.2016  tarih ve 742 No’lu Genel Mektubumuz.

Yatırım kuruluşlarının, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) ödeyecekleri yıllık
aidatların hesaplanmasında kullanılacak verilere ilişkin açıklamalar içeren, YTM’nin
28.12.2015 tarih ve 85880057-753 sayılı yazısı 742 No’lu Genel Mektubumuz ile
üyelerimize duyurulmuştur.

Birliğimiz üyesi aracı kurum ve bankaların 2017 yılı için tezgahüstü türev işlemleri
nedeniyle YTM’ye ödeyecekleri aidatların, 742 No’lu Genel Mektubumuz ile yapılan
duyuru kapsamında hesaplanarak, 27.01.2017 tarihine kadar (işlemi olan ya da
olmayan bütün aracı kurum ve bankalarca) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye
bildirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar içeren YTM’nin 30.12.2016 tarih ve
85880057-140-1396 sayılı yazısını ekte gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: YTM’nin 30.12.2016 tarih ve 85880057-140-1396 sayılı yazısı.
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YATIRIMCI
TAZMIN
MERKEZI'Ilk

YATIRIMCI TAZMIN MERKEZI

Sayi : 85880057- j^.O/ 139 6
Konu : Yilltk Aidatlar hk.

79./12/2016

TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRLIGI
Buyukdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4

80620 1. Levent/ISTANBUL

Bilindigi uzere, 27.05.2015 tarih ve 29280 saytlt Resmi Gazete'de yayimlanan "Yatirimci
Tazmin Merkezi Yonetmeligi"nin (Yonetmelik) 21 nci maddesinin 10 uncu fikrasinda; ylllik
aidatlarin hesaplanmasinda kulllanllacak verilerin toplanmasina ili§kin esaslari belirlemeye ve soz
konusu verilerle ilgili olarak yatirim kurulu^lart ve ilgili diger kurulu^lardan her turlu bilgi ve

belgeyi istemeye Merkezimizin yetkili oldugu duzenlenmi^tir.

Bu cergevede Yonetim Kurulumuzun 28.12.2015 tarih ve 18 saytlt toplantisinda alman

karara istinaden, Yonetmelik'in 21 nci maddesinin sekizinci fikrasinda yer alan;

"Tezgahiistii Iii rev ara;,lar iizerinden ise, Vat,nmct saytsrna gore aidat hesaplanrr. Buna
gore vatirim kurulu.ylaruun her bir yattrtmct ile Yd icinde gercekle, tirdikleri tezgahustu tiirev

ara(• i.ylemlerinde sozle,,me buyiikii klerinin toplamt;

a) 1.000.000 Tiirk Lirasinin altinda olan her bir yattrtmcr i(.•in 50 TUrk Lirasi,

b) 1.000.000 Turk Lirasi veya iizerinde olan her bir yatirinrct icin ise 100 Turk Lirast,

tutart dikkate altnrnak suretiyle aidat hesaplantr. Yattrtm kurrtluqlart, bir onceki _ytl
icerisinde her bir yattrtmcr ile gerceklestirdikleri tezgAiistii tiirev arac sozle^me buyiikliikleri
toplamt He odeyecek olduklart aidat tutarlartnt MKK ya bildirmek ve ikinci fikrada belirtilen
sUrede YTM've odemekle yiikiindUdur. Yatrrtm kurtdu,clartnrn diger yattrtm kuruluqlarryla
gerceklestirdikleri tezgahustii turev arac i,lemleri hesaplamada dikkate altnmaz. "

hukmu uyarlnca yatirim kurulu*larmtn 2017 yili icin tezgahustu turev arac i^lemleri

nedeniyle Merkezimize odeyecekleri aidatlarin hesaplanarak Merkezi Kaytt Kurulup A.$.'ye

(MKK) bildirilmesi gerekmektedir.

Yonetmelik'in 21 nci maddesinin sekizinci fikrasi uyarinca yapilacak hesaplamaya ili*kin
esaslar Yonetim Kurulurnuzun 28.12.2015 tarih ve 18 sayilt toplantisinda belirlenmi^ ve

Birliginizin 742 nolu Genet Mektubu He duyurulmu*tur.

Antlan duzenlemeler rercevesinde yatirim kurulu^lari taraftndan 27.01.2017 tarihine kadar
gerekli bildirimin MKK'ya yapilmasini teminen uyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

Dr. Nurcan OCAL
Miidur
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