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K urulu ş umu z Ücret Ta rifes i'nin "XII . KAP Hi zmet Bedel i" böl ümünde yapılan değişikl i k
a şa ğıda

yer

almaktadır.

KAP üyel erind en tahsil edilecek 2022

yılı

KAP Hi zmet Bedeli

12. 780, -TL+KDV , Fon Grubu için 6.159,-TL+ KDV ola rak
Dü zenlenen yeni tarife ekte yer

tutarı , Şirket

belirlenm işt i r .

alm a ktadır.

Bilgilerini zi rica ederi z.
S aygılarım ız la ,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Piyas
Gen

EK: KAP Hi zmet Bedeli Tarifesi

Grubu için

XII. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP) HİZMET BEDELİ
Açıklamalar

Tarife
2022

Yılı

1. KAP Üyeleri, üyel i ğe ilk girişte ve sistemde
içerisinde KAP Hizmet Bede li öderler.

KAP Hizmet Bedeli

Ücr et Adı

Ödeme
Yüküm lüle ri

T ut ar ı

( KDV
Hariç)

KAP Hizmet
Bedeli

KAP Üyele r i Ş i r ket
Grubu

ı.

KAP Hi zmet
Bedel i

KAP Üyeleri-Fon
Grubu

f. 6 .159

1 2.780

KAP Üyeliğine İlk
İzleyen

Giri ş te ve Sonra s ınd a
Ödenmesi Gereken KAP
Tutarlarında Uygulanacak

Yılla rda

Hizmet Bedeli
İndirim Oranla rı :

İndi r im

tanımlı olduk l arı

süre

2. KAP Hizmet Bedeli tutarı her yıl, Türk iye İstat i st i k Kurumu tara fından
Türkiye gene li için hesapl anan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurtiçi Üretici
Fiyat En deksinin, Ara l ık a yına i l işkin yıllık değişim oranlarının aritmetik
orta l aması oran ı baz a l ınarak MKK Yönetim Kurul u'nca artırılabilir . Bu
oran ı n üstünde bir ora nda artırım ancak MKK'n ın önerisi v e S P K' nın
onayı il e mümkündür.
3. KAP Hizmet Bedeli, yabancı yatırım fon l arı hariç olmak üzere
fon larda ve borsa yatı rı m fon l arında (BYF) fon kurucusu t arafından,
yabanc ı y atırım fonlarında ise fon temsilcisi tarafın d an , KAP Üyesi olan
veya olacak olan her bir fon için ayrı ayrı ödenir. Şemsiye fon larda fon
kurucusu/fon tems ilci tarafından her bir ihraç/a lt fon için KAP Hizmet
Bedeli ödenir.
4 . Fon kurucusu, herhang i bir sebep le KAP üyesi
kategoris ine göre a y rıc a KAP Hizmet Bede li öder.

olması

durumunda,

O ra nı

5.
P ay l arı İş l em Gören Ortak lıkl ar

Alt Pa zar

durumunda, KAP Hizmet Bedeline
fatura piyasa yapıcı arac ı l ığı ile ödenir.

yurt

dışında yerleşik

ilişkin ih raçç ı adı n a

kesi len

% 10

Pi yasa Öncesi İ ş l em Platformu / Yak ı n
İ z l eme Pa z a rı /

%3 5

Borçlanma A raçla rı İ ş l e m Gö ren Ortaklıklar
G özal tı P aza rı

%3 5

Gayr imenku l Se rtifikal a rı İ ş l e m Gör en Ortaklıklar
TOK İ , İ l l e r B a nkas ı ile kentse l d ö n üşü m

proj eleri

Varant/Yatırım Kuruluşu Sertifikas ı ihraççısının

olması

kap sam ınd a

se rt i fi ka ları i şle m

ihraç
görenler

e dilmi ş

% 100

Ya tı rım K ur ulu ş l arı

A Grubu

Ara c ı

Kurumlar

% 10

B Grubu

Ara c ı

Kurumlar

%2 5

C Grubu

A ra c ı

Kurumlar

% 35

Dar Yetkili

Arac ı

Kurumlar

6. Başvuru sahibinin KAP Ü y e l iği 'nin ilk defa tesis edileceğ i yılda KAP
Hizmet Bedeli, fatura tarihini izleyen ay ı n lS'ine kada r KAP hizmeti
al ı nacak ay say ı sı dikkate alınarak ödenir. KAP Hizmet Bede li
ödenmed ikçe üyel ik tesis edilmez.
7 . Herhangi bir sermaye piyasas ı arac ı Borsa'da iş l em görmeyen
ortaklık l a rı n, pay l arın ın ya da bo rçlanma araçlarının Borsa'da işlem
görmesi halinde, üyeliğe ilk girişe il i şkin KAP Hizmet Bedeli tahsi l atı,
Borsa ' nın
iş l em görmeye başlama duyurusu so n rasında y apı l ır .
Öde meye konu t uta rl ar en geç, fatura ta ri hini izleyen ayın lS'ine kadar
öden ir .
8 . Y ıl lık KAP Hizmet Bede li, fatura tarih ini izleyen ayın lS'ine kadar,
KAP Üyesi tarafı ndan ödeni r . Yı l lık KA P Hizmet Be deli'n in süresi içinde
ödenmemes i halinde MKK'n ı n 31.10 .2016 tarih ve 76 3 sayılı Genel
Mektu bu ile "MKK A. Ş . Tarafından Veril en Hizmetlere İlişkin Ol arak
Süre sinde Öd enmeyen veya Eksik Ödenen Tuta rla r İç i n Uygu lanacak
Gecikme Cezası " geçe rl idir.
9. Ara cı kurumlarda n, KAP'ta kam uya a çıklana n 9
fi na nsa l t ab lo larında yer alan özkay naklar tut a rı

ay l ık

ara dönem

% 50

-31.331.603, -TL ve üzerinde olan lar A Grubu,
Geçici

Kap a l ı A rac ı

Kurum lar

100%

- 31.33 1. 603 - 12 .532.641,-TL

a ras ın dakiler

B grubu,

-12 .532 .64 1,-TL'den az olanlar ise C grubu olarak
Portföy Yön et im

Portföy Yönetim Şirketleri ( Fon
kurucusu olmayan)
Portföy Yönetim
ku ru cusu)

Ş i rketl e ri

Şi rketle r i

%25

( Fo n

% 50

s ı n ı flan d ı rı lır .

a lın d ı ğı
Baz
a lın a n
özkay na k
t uta rl arını n
referans
Kurul
düzen lemelerinde ilgili özsermaye tutarl arının değiştirilmesi halinde,
tarifede yer alan öze rmaye tutarları n da da bu rakamlar esas alı n ır.
KAP'a yeni üye olacak aracı kurum lar için hizmet bedelin in
hesaplanmas ı nda, düz e nlenmiş en son finansa l t ablolar, yeni kurulan
aracı kurumlar için kuruluşta düzenlenen finansa l ta blolar esas a l ınır .
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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
Fon

Ku ru l u ş ları

Kull an ı cıs ı

%5 0
% 50

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

Fon Grubu
İndirim Oranı

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

Hi sse Senedi Yoğun Fonlar
Emeklilik

Yatırım Fo nları

Katılım Fonları

Hisse Senedi Yoğun Borsa Ya tırım
Fon ları

% 50
%5 0
% 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 tahs il 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 p i yasası aracının Borsa'da işlem görmeye başlayacak
olması halinde, fon kurucusu ortaklık tarafından yeniden KAP Hizmet
Bedeli ödenir.
16. Halihazırda KAP Üyesi olan bir ortaklık 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 'ni n tahsil edildiği yıl içinde;
KAP Hizmet Bedeli'nin tahsil edildiği yıl içinde; KAP
Hizmet Bedeli tutarında değişikliğe yol açacak şekilde fonun tür
değiştirmesi durumunda herhangi bir iade veya ek tahsilat yapılmaz .

Yatırım fonlarının

19. Açıklamalar bölümünde kapsanmayan hususlara
Genel Müdürlüğü karar almaya yetkilidir.
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ilişkin

olarak MKK

