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KONU : MKK ÜCRET TARİFESİNİN KAP HİZMET BEDELİ BÖLÜMÜNÜN GÜNCELLEMESİ

İLGİLİ: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASASI YÖNETİCİLERİ
(SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BORSADA İŞLEM GÖREN İHRAÇÇI ŞİRKETLER,
YATIRIM KURULUŞLARI, DERECELENDİRME ŞİRKETLERİ, BAĞIMSIZ DENETİM
KURULUŞLARI, PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ, FON KURUCULARI ve
TEMSİLCİLERİ, DİĞER KAP ÜYELERİ)

Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeni Pazar yapılanması sonrasında kapsamında, Kuruluşumuz
Ücret Tarifesi 'nin (Tarife) "XII. KAP Hizmet Bedeli" Bölümü'nde güncelleme yapılması gereği
doğmuştur .

Bu kapsamda, Sermaye

Piyasası

onayı

Kurulu

ile Tarife'nin ilgili bölümünde yer alan "Ana

Pazar Grup 2" ifadesi "Alt Pazar" olarak değiştirilmiş, "Gelişen İşletmeler Pazarı" ifadesi ise
çıkarılmış

olup, güncel Tarife ekte yer

almaktadır.

(Ek)

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Ek: KAP Hizmet Bedeli Tarifesi

XII. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP) HİZMET BEDELİ
Aç ıklamalar

Tarife
2020

Yılı

1. KAP Üyeleri, üyeliğe ilk girişte ve sistemde ta nı m l ı
içerisinde KAP Hizmet Bedeli öderler.

KAP Hizmet Bede li

Ücret Adı

Öde m e
Yü kü ml üleri

KAP Hizmet
Bedeli

KAP Üyeleri Şi rket
Grubu

f,6 .750

KAP Hizmet
Bedeli

KAP Üy eleri-Fon
Grubu

f,3.255

Tuta rı

Tutarla rında

Uygulanacak

İndi rim Oranları:
İndiri m
O ranı

% 10

Pi yasa Öncesi İşlem Platformu / Yakın
İzle me Pazarı /

% 35

Borçla nm a A raçl a rı İşl e m Göre n Ortaklıkla r

% 35

Gö zalt ı Pa za rı

Gayrime nkul Sertifi kaları İşlem Göre n Ortaklıkla r
TOKİ, İ l ler Bankası ile kentsel dönüşü m

projeleri

kapsam ı nda

se rtifika ları i ş l e m

ih raç
görenler

e di l mi ş

% 100

Yatırım Ku ru l u şla rı

A Grubu

Ara c ı

Kurum lar

% 10

B Grubu

Aracı

Kurum lar

% 25

C Grubu

Ara c ı

Kurumlar

%35

Dar Yetkili
Geçici

Arac ı

% 50

Kurumlar

Ka pa l ı A racı

100%

Kurumlar

3. KAP Hizmet Bedeli, yabancı yatırım fon l arı hariç olmak üzere
fon larda ve borsa yatırım fon l arı n da ( BYF) fo n kurucusu tarafından,
ya b ancı yatırım fonlarında ise fon tems ilcisi tarafında n , KAP Üyesi olan
veya olacak olan her bir fon için ayrı ayrı ödenir . Şemsi ye fonlarda fon
kurucusu/fon temsi lci tarafından her bir ihraç/alt fon için KAP Hizmet
Bedeli ödenir.

Va rant/Yatırı m Kuruluşu Serti fikas ı ih raççı s ı nın

o l mas ı durumunda, KAP Hizmet Bedeline
fat ura piyasa yapıcı aracı l ığ ı ile ödenir.

% 25

Portföy Yönetim Şi rketl eri ( Fon
kurucusu)

% 50

d ı ş ın da yerl eşik

i l işk in ih raççı adına

kesi len

7. Herhangi bir sermaye p iyasas ı arac ı Borsa'da i ş l em görmeyen
ortak lı kl a rın , pay l arının ya da borçlanma a raç l a rı nı n Borsa'da işlem
görmesi hali nde, üye l iğe ilk g i ri şe ili ş ki n KAP Hizmet Bedeli tahsil at ı,
Bo rsa'n ı n i ş l em görmeye baş l ama duyu ru su son ra sı n da yap ılı r.
Ödemeye konu tuta rl ar en geç, fatura tarihini izleyen ay ı n lS'ine kada r
ödenir .
8. Y ıllı k KAP Hizmet Bede li , fatura tarihini izleyen ayın l S'ine kadar,
KAP Üyesi ta rafında n ödenir. Y ıllı k KAP Hizmet Bedeli'nin süresi içinde
ödenmemesi halinde MKK'nı n 31.10 .20 16 ta rih ve 763 say ılı Genel
Mektubu ile " MKK A . Ş. Tara fı ndan Ve ri len Hizmetlere İl işkin Olarak
Süresinde Ödenmeyen veya Eksik Ödenen Tutarlar İçi n Uygu lanacak
Gecikm e Cezası " geçerlidir.
9 . A racı kurum lardan, KAP't a ka m uya açı k l anan 9
finansa l tab l o l a rı nda ye r alan özkaynak lar tu tarı

ay lı k

ara dönem

- 28.693.544,-TL ve üzerinde olanlar A Grubu,
a rasındakil e r

B grubu,

- 11 .477.417, -TL'den az olan lar ise C gru bu o larak

Şirketl er i

Portföy Yönetim Şi r ketle ri ( Fon
kurucusu olmay an )

s ınıfla n d ı rı l ır.

Kurul
a l ınd ı ğ ı
tutarl a rı nın
referans
a lı nan
özkaynak
Baz
düzenleme lerinde ilgili özsermaye tutarl arın ı n değ i şti ril mes i hali nde,
tarifede yer alan özermaye tutarları n da da bu rakam lar esas a lınır.
KAP'a yeni üye olacak arac ı ku ruml a r için hizmet bedelinin
hesap l anması nda, düzen l enm i ş en son finansal tab lolar, ye ni kuru lan
aracı kurum lar için kuru lu şta düzenlenen finansal t ablolar esas a lını r .

1

i2

y urt

du rumunda,

6. Başv uru sah ibini n KAP Üye li ğ i 'nin ilk defa tesis edi l eceğ i y ıl da KAP
Hizmet Bedeli, fatu ra tarih ini izleyen ay ı n lS'ine kadar KAP hizmeti
a lı nacak ay say ı s ı dikkate a lı narak ödenir . KAP Hizmet Bedeli
ödenmedikçe üyelik tesis edi lmez.

- 28.693 .544 -11.477.417 TL
Portföy Yönetim

o l mas ı

4. Fon kurucusu, herhangi bir sebeple KAP üyesi
kat egorisine göre ayrıca KAP Hizmet Bedeli öder.
5.

Payl arı İşl em Gören Orta klıklar

Alt Paza r

süre

2. KAP Hizmet Bedeli tu tarı her y ıl , Türkiye İsta ti stik Kurumu ta rafından
Türkiye geneli için hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurtiçi Üret ici
Fiyat Endeksinin, Ara lı k ay ı na i lişk i n y ıllı k değiş i m oran l a rı n ı n aritmet ik
orta l aması oranı baz alınarak MKK Yönet im Kuru lu'nca artı rı l ab il ir . Bu
oranın üstünde bir oranda artırım ancak M KK'n ın öneri si ve S PK'nın
o n ayı ile mümkündür.

KAP Üyeliğine İlk Girişte ve Sonrasında
İzleyen Yıllarda Ödenmesi Gereken KAP
H izmet Bedeli

o l duk l a rı

10. Halihazırda sermaye piyasası araçları Borsa'da işlem gören ve KAP
Üyesi olan bir ortaklığın farklı bir sermaye piyasası aracının Borsa'da
işlem görmeye başlaması halinde tekrar KAP Hizmet Bedeli ödenmez.

Diğer KAP Üyeleri

Derecelendirme

Kuruluşları

Fon Kullanıcısı

% 50
%50

1 l. Payları İşlem Gören bir ortaklığın aynı zamanda diğer üyelik
da yer alması
durumunda, yıllık KAP Hizmet Bedeli
tahsilatında " Payları İşlem Gören Ortaklıklar" kategorisindeki indirim
gruplarında

oranları uygulanır.

Fon Grubu
İndi rim Oranı

12. Borçlanma Araçları İ şlem Gören bir ortaklığın aynı zamanda Payları
İşlem Gören Ortaklıklar dışındaki diğer üyelik gruplarında da yer alması

Hisse Senedi Yoğun Fonlar
Emeklili k

Yatırım Fonları

Katılım Fonları

Hisse Sened i Yoğun Borsa Yatırım
Fonları

% 50
% 50
% 50
% 50

durumunda yıllık KAP Hizmet Bedeli tahsilatında "Borçlanma Araçları
İşlem Gören Ortaklıklar" kategorisindeki indirim oranları uygulanır .
13. Varant/Yatırım Kuruluşu Sertifikası işlem gören bir ortaklığın aynı
zamanda Payları İşlem Gören Ortaklıklar dışındaki diğer üyelik
gruplarında da yer alması durumunda yıllık KAP Hizmet Bedeli
tahsilatında "Varant/Yatırım Kuruluşu Sertifikaları İşlem Gören
Ortaklıklar" kategorisindeki indirim oranları uygulanır.
14. KAP Hizmet Bedeli'nin tahsil edildiği yıl içerisinde ilgili KAP Üyesi'nin
durumunda indirim oranının değişmesine sebebiyet verecek bir fark
oluşması durumunda tahsil edilmiş KAP Hizmet Bedeli'nin iadesi veya
fark tahsilatı yapılmaz.
15. Halihazırda BYF'si/fonu KAP üyesi olan bir fon kurucusunun farklı
bir sermaye piyasası aracının Borsa'da işlem görmeye başlayacak
olması halinde, fon kurucusu o rtaklık tarafından yeniden KAP Hizmet
Bedeli ödenir.
16. Halihazırda KAP Üyesi olan bir orta klık veya yatırım kuruluşu
bir fon kurulması halinde, ilgili ortaklık veya yatırım
kuruluşu tarafından bu fon için ayrıca KAP Hizmet Bedeli ödenir.

tarafından

17. Belirli bir süre için kurulan yatırım fonlarında KAP Hizmet Bedeli,
KAP hizmeti alınacak ay sayısı dikkate alınarak ödenir.
18. Yatırım fonlarının, "KAP Hizmet Bedeli 'nin tahsil edildiği yıl içinde;
KAP Hizmet Bedeli'nin tahsil edildiği yıl içinde; KAP
Hizmet Bedeli tutarında değişikliğe yol açacak şekilde fonun tür
değiştirm esi durumunda herhangi bir iade veya ek tahsilat yapılmaz.

Yatırım fonlarının

19. Açıklamalar bölümünd e kapsanmayan hususlara
Genel Müdürlüğü karar almaya yetkilidir.

ilişki n

olarak MKK

