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Yatinmci Tazmin Merkezi

Sayi : 85880057- i40=E.14S 3M\
Konu : Yillik Aidatlar hk.
TURKiYE SERMAYE PIYASALARI BiRLIOI

29.12.2017

Buyukdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4 34394 Levent /istanbul
27.02.2015 tarih ve 29280 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Yatirimci Tazmin Merkezi
Yonetmeligi"nin (Ybnetmelik) 21'nci maddesinin 10'uncu fikrasindaki "YTM, ytlltk aidatlarin
hesaplanmasinda kullantlacak verilerin toplanmasina iliskin esaslart belirlemeye ve soz konusu
verilere ilickin olarak, yatirim kurulu$lart ve ilgili diger kurulu,Flardan her t6rlu bilgi ve belgeyi
istemeye yetkilidir" hiikmu cerrevesinde Yonetim Kurulumuzun 28.12.2015 tarih ve 18 sayili
toplantismda alman karara istinaden, Yonetmelik'in 21'nci maddesinin sekizinci fikrasmda yer alan;
"Tezga hustu tiirev araflar iizerinden ise, yattrtmct saytsina gore aidat hesaplanir. Buna
gore yattrtm kuruludlartnin her bir yattrtmct ile yd icinde gercekle tirdikleri tezgahustu
tiirev araf iilemlerinde sozlefine biiy4kliiklerinin toplamt;
a. 1.000. 000 Turk Lirastntn alttnda olan her bir yattrtmct icin 50 Turk Lirasi,
b. 1.000.000 Turk Lirast veya iizerinde olan her bir yattrtmct ipin ise 100 Turk Lirast,
tutari dikkate altnmak suretiyle aidat hesaplanir. Yattrtm kuruluslart , bir onceki yd
icerisinde her bir yattrtmct He gerceklectirdikleri tezgahustu tiirev arac sozlefine
buyukliikleri toplamt He odeyecek olduklart aidat tutarlarint MKK ya bildirmek ve ikinci
ftkrada belirtilen siirede YTMye odemekle yukumludur . Yattrtm kurulu^lartntn diger
yattrtm kurulu f lartyla gerceklegirdikleri tezgahustu tiirev arac iclemleri hesaplamada
dikkate alinmaz "
hukmu uyarinca yatirim kurulu^larmrn 2018 yih icin tezgahustu turev arac i^lemleri nedeniyle
Merkezimize odeyecekleri aidatlarin hesaplanarak Merkezi Kayit Kurulu^u A.$.'ye (MKK)
bildirilmesi, tezgahustu turev arac i^lemleri olmayan yatinm kurulu^lannin ise MKK'ya tezgahustu turev
ara.q i^leminin olmadigi yonunde bildirim yapilmasi gerekmektedir.
Yonetmelik'in 21'nci maddesinin sekizinci fikrasi uyannca yapilacak hesaplamaya ili^kin esaslar
Yonetim Kurulumuzun 28.12.2015 tarih ve 18 sayili toplantismda belirlenmi§ ve Birliginizin 742 nolu
Genel Mektubu He duyurulmu^tur. Diger taraftan 20.10.2017 tarih ve 30216 sayih Resmi Gazete'de
yayimlanan tebligle "Yatinm Hizmetleri ve Faaliyetleri He Yan Hizmetlere ili^kin Esaslar Hakkinda
Teblig'inde 25.12.2017 tarihinden itibaren yarurluge girmek uzere degi$iklik yapilmi tir.
Amlan duzenlemeler cercevesinde yatinm kurulu^lan tarafindan 26.01.2018 tarihine kadar gerekli
bildirimin MKK'ya yapilmasnu teminen uyelerinizin bilgilendirilmesini ricer ederim.
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