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2022 Yılı Aidatları Hk.

Dr. Nurcan ÖCAL
Müdür

T.C.
Yatırımcı Tazmin Merkezi

Sayı :E-85880057-140-2451 17.12.2021
Konu :

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4 34394 Levent/İstanbul

Bilindiği üzere “Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği”nin (Yönetmelik) 21’inci maddesinin 8’inci fıkrası
kapsamında yapılacak aidat hesaplamasına ilişkin esaslar Yönetim Kurulumuzun 28.12.2015 tarih ve 18 sayılı
toplantısında belirlenmiş ve Birliğinizin 742 nolu Genel Mektubu ile duyurulmuştur.

Bu çerçevede, Yönetmeliğin 21’inci maddesinin 26.08.2021 tarih ve 31580 sayılı Resmi Gazete’de yayınlan
yönetmelikle değişik 8’inci fıkrasında yer alan;

"Tezgâhüstü türev araçlar üzerinden ise, yatırımcı sayısına göre aidat hesaplanır. Buna göre yatırım
kuruluşlarının her bir yatırımcı ile yıl içinde gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç işlemlerinde
sözleşme büyüklüklerinin toplamı;

a. 1.000.000 Türk Lirasının altında olan her bir yatırımcı için 500 Türk Lirası,

b. 1.000.000 Türk Lirası veya üzerinde olan her bir yatırımcı için ise 1.000 Türk Lirası,

tutarı dikkate alınmak suretiyle aidat hesaplanır. Yatırım kuruluşları, bir önceki yıl içerisinde her bir
yatırımcı ile gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç sözleşme büyüklükleri toplamı ile ödeyecek
oldukları aidat tutarlarını MKK'ya bildirmek ve ikinci fıkrada belirtilen sürede YTM’ye ödemekle
yükümlüdür. Yatırım kuruluşlarının diğer yatırım kuruluşlarıyla gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç
işlemleri hesaplamada dikkate alınmaz."

hükmü uyarınca yatırım kuruluşlarının 2022 yılı için tezgâhüstü türev araç işlemleri nedeniyle Merkezimize
ödeyecekleri aidatların hesaplanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye (MKK) bildirilmesi, tezgâhüstü türev
araç işlemleri olmayan yatırım kuruluşlarının ise MKK'ya tezgâhüstü türev araç işleminin olmadığı
yönünde bildirim yapması gerekmektedir.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde yatırım kuruluşları tarafından 24.01.2022 tarihine kadar gerekli bildirimin
MKK'ya yapılmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

Belge Doğrulama Kodu: 12413A8F-4CAF-4267-BF91-9040D7CE8883

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, 
Tel: (312) 2929045, Faks: (312) 2929046, 
e-posta: destek@ytm.gov.tr , İnternet Adresi: http://www.ytm.gov.tr 
Kep Adresi: ytm@hs01.kep.tr

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/ytm-ebys

Bilgi için: Eyüp KADIOĞLU
Birim Yetkilisi

Telefon No: (312) 292 8013
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