
 

  
 

 

 

 



Yeniden değerlenmiş tutarların uygulanmasının
ertelenmesi ile Kurul ücret hesaplamasına ilişkin
Kurulumuz Karar Organı’nın 11.06.2020 tarihli
ve 35/735 sayılı kararı hk.

07.05.2020 tarihli ve 1415 sayılı yazınız.
08.05.2020 tarihli ve 1429 sayılı yazınız.

Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :12233903-010.99-E.6038 15.06.2020
Konu :

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

34394 Levent/İSTANBUL 
 

İlgi :a)
b)

        -  İlgi (a)’da kayıtlı yazınızda özetle, portföy yönetim şirketlerinin 30.06.2020 tarihine kadar
uyum sağlamak zorunda olduğu 2020 yılı için %20 oranında artırılmak suretiyle yeniden değerlenmiş
asgari ödenmiş sermaye ile asgari özsermaye tutarlarının uygulanmasının, COVID-19 salgını nedeniyle
oluşan olumsuz piyasa koşulları dikkate alınarak, faaliyeti sınırlı portföy yönetim şirketler için
31.12.2020 tarihine kadar ertelenmesi,

        - İlgi (b)’de kayıtlı yazınızda ise özetle; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 130.
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde
oluşan gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının fon toplam değerinin yüz binde beşi
oranındaki Kurul ücretinin, katılma paylarının satılmış olduğu periyodun ilgili üç aylık dönemin tamamı
yerine belirli bir kısmına tekabül etmesi halinde, yatırım fonlarında olduğu gibi ilgili dönemdeki gün
sayısı dikkate alınarak hesaplanması

        talep edilmiştir.

        Söz konusu taleplerinizin değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı’nın 11.06.2020 tarihli ve
35/735 sayılı toplantısında; 

        A) 26.12.2019 tarih ve 76/1713 sayılı Kurulumuz Kararı ile 2020 yılı için %20 oranında
artırılmak suretiyle yeniden değerlenmiş ve portföy yönetim şirketlerinin 30.06.2020 tarihine kadar
uyum sağlamak zorunda olduğu asgari başlangıç/ödenmiş sermaye ile asgari özsermaye tutarlarının
uygulanmasının, 31.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine,

        B) Gayrimenkul yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının Kurul
ücretinin söz konusu fonların hesaplama dönemi içerisinde katılma paylarının halka arz edilmesi/belirli
kişi ve/veya kuruluşlara tahsisli ya da nitelikli yatırımcılara satılması veya tasfiye olması durumunda,
Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen
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Onur ATİLLA
Daire Başkanı

“Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in “Kurul Ücreti” başlıklı 10. maddesi hükmü dikkate alınarak
katılma paylarının satışa sunulmuş olduğu günlerin ilgili üç aylık dönemdeki gün sayısına oranı dikkate
alınarak hesaplanmasına,

        C) Portföy yönetim şirketlerinin söz konusu Kurul kararı hakkında bilgilendirilmesini teminen
Birliğinize bildirim yapılmasına

        karar verilmiştir.

        Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
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