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C 2Z 111016
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(- onu :Yill, TURKIYE SERMAYE PIYASALA
dere Caddesi No: 173 1.. Levert Plaza. A Blok Kat:4 34394 Levert/Istanbul

Buyuk
Gazete'de yay,mlanan "Yat,r,mcl Tazmin Merkezi

27.02.2015 tarih ve 29280 say,1, Resmive a aiidatlartn

Yoretmelig
"i"nin (Yonetmelik) 21'nci maddesinin 10'uncu f,krasrndaki

"YTM, ycllick
ve t l aria

sap lanmastnda
kullantlacak verilerin toplanmastnaeli4j^^ardan her tur u bilge ve belgeyi

rilere iii kin olarak, yatirimq r
cevesin

gevesinde ve th g

" "k m

il
u erde Yo

ne
netim Kurulumuzun 28.12.20015 taarihy sayll,

istemeye yetkilidnr hu 9
to lantismda ahnan katara' istmadan, Yonetmelik'in 21'nc, maddesinin selaz,nc,

P
attremet saytstna

gore aidat hesaplaner. Buna

"Tezgahiistu turev ara^lar uzerinden ise, y er ekle^tirdikleri tezgahustu

gore yatirim kurulu^lartnen her bir
yatirimci

klerinin top

yd ifi

lam^de g V
turev araf i$lemlerinde sozle$me buyku lu

a. 1.000.
000 Turk Lirasentn altinda olan her bir yattra^

amcin5 0 se 1 LiTurk Lirasc,

b. 1.000 . 000 Turk Lirasi vey a uzerinde olan her bir y

mak suretiyle aidat hesaplaner . Yatertm kurulullar , bir s6
ceki

tutari dikkate ahn er ekle^tirdekleri tezgahustu t
iverisinde her bir yatertmct He g

to lams He odeyeeek olduklart aidat tutarlarint MKm'I a bil d i^lark >1< ikiger
tkrada be rt p e odemekle yukumludur .

at lemleri hesaplamadage YTMyey kuruluen
4larlylyla g ^

yatirim
ttrem kurulu

tezgahustu ti rev arac i4

dikkate alenmaz. "

a at,nm kurulu^lannm 2019 ylh icin tezgahustu turev arac i^lemleri nedeniyle
harm! uyarmc y e MKK)

ode ecekleri aidatlarin hesaplanarak Merkezi Kayit Keu ulU U a ezg e ^v
Merkezimize Y i lemleri olmayan yat,r„ r, kuh,§lann,n
bildirilmesi, tezgahustu tiirev arac; ^ flnm, gerekmektedir.
arac i*leminin olmadigl yoniinde bildirim yap

'in 21'nci maddesinin sekizinci fikras, uyannca yapilacak hesaplamaya iliskin esaslar
Yonetmel,k

"netim Kwulumuzun 28.12.2015 tarih ve 18 say,l, toplanhsmda h ve130 16 sayBihlRêsmi 7azete

42

Yo
Genel Mektubu ile duyun,lmu^tur• Diger taraftan 20.10.2017 tan

an teblile "Yat,nm Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere lli^kin Esaslar Hakk,nda
yay,mlang ek uzere deg,$" yaP
Teblig'inde 25.12.2017 tarihinden itibaren yurri rluge gimp

enlemeler cercevesinde yat,nm kurulu^lan tarafmdan 24.01.2019 tarihine kadar gerekli
Anilan duz ,; eleririzin bilgilendirilmesim rica ederim.
bildirimin MKK'ya yapflmasuu teminen • y

hir Yolu 8. km No: 156 06530 ANKARA. Tel: (312) 2929045,
Fake: (312) 2929046' lntemet: httn'/iwww vtm eov.u
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