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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)

Kuruluşumuz Ücret Tarifesi'nin " XII. KAP Hizmet Bedeli " bölümünde yapılan değişiklik
aşağıda

yer almaktadır.

KAP üyele ri nden tahsil edilecek 2019

yı l ı

KAP Hizmet Bedeli

TL+ KDV, Fon Grubu için 2.700 TL+ KDV olarak
Yeni tarife ekte yer
Bilgilerinizi ve

tutarı , Şirket

Grubu için 5 .610

belirlenmiştir.

almaktadır.

gereğini

rica ederiz.

Saygılarımızla,

Ek: KAP Hizmet Bedeli Tarifesi
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XII. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (KAP) HİZMET BEDELİ

Açıklamalar

Tarife

1. KAP Üyeleri, üyeliğe ilk girişte ve sistemde tanımlı
içerisinde KAP Hizmet Bedeli öd erler.
Ücret Adı

Ödeme
Yükümlülükleri

Tutarı

oldu k ları

süre

2 . 20 19 yılı için KAP Hizmet Bedeli tutarı , Şi r ket Grubunda ki üyel er için
5.610,-TL+ KDV, Fon Grubundaki üyeler için 2.700,-TL+KDV
olarak belirlenmiştir. KAP Hizm et Bedeli tutarı her yıl, Türkiye İstatisti k
Kurumu tara fından Türkiye geneli için hesaplanan Tüketici Fiyat
Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin, Aralık ayına il i ş k in yıllı k
deği ş im o ranlarının ari tmetik ortalaması oranı baz alınarak MKK
Yönetim Kurulu 'nca artırılabil i r. Bu oranın üstünde bir oranda artırım
anca k M KK' nın öneris i ve SPK ' nın onayı ile mümkündür.
yıllı k

KAP Hizmet
Bedeli

KAP Üye leri Şirket
Grubu

ıs.610

KAP Hizmet
Bede li

KAP Üyeleri- Fon
Grubu

t2.700

KAP

Üyeliğine İlk

ve Sonrasında
İzleyen Yıllarda Ödenmesi Gereken KAP
Hizmet Bedeli Tutarlarında Uygulanacak
Girişte

İndirim Oranları:
İndirim
Oranı

4 . Fon kurucusu, herhangi bir sebeple KAP üyesi
kategorisine göre ayrıca KAP Hizmet Bedel i öder.

Payları İşlem Gören Ortaklıklar

% 10

B Grubu
C Grubu

%2 5

D Grubu

%3 5

Borsa

D ış ı

%1 00

Gayrimenkul Sertifikaları İşlem Gören Ortaklıklar
TOKİ , İ ll er B anka s ı ile kentse l dö nü şüm

proj eleri

ihraç
görenler

kapsamı n da

sert i fi kala r ı iş l e m

edi l miş

%1 00

Yatırım Kuruluşları

A Grubu

A rac ı

Kurumlar

10%

B Grubu

A ra c ı

Kuruml ar

25%

C Grubu

A racı

Kur umlar

35%

Geçici

Kapalı A racı

Kurumlar

Portföy Yönetim

Portföy Yönetim Şirket l eri ( Fon
kurucusu olmayan)
Portföy Yönetim
kurucusu)

Şirketleri

3 . KAP Hizmet Bedeli, yabanc ı yatırım fonları hariç olmak üzere
fonlarda ve borsa yatırım fonlarında (BYF) fon kurucusu tarafından,
yabancı yatırım fonlarında ise fon temsilcisi tarafından, KAP Üyesi olan
veya olacak olan her bir fon için ayrı ayrı öden ir . Şemsiye fonlarda fon
kurucusu/fon temsilci tarafından her bir ihraç/alt fon için KAP Hizmet
Bedeli ödenir.

100%
Şirketleri

%2 5

( Fon

% 50

5.

Varant/Yatırım Kuruluşu Sertifikası ihraççısının

olması

durumunda, KAP Hizmet Bedeline
fatura piyasa yapıcı aracılığı ile ödenir.

olması

yurt

durumunda ,

dışında yerleşik

i lişkin ihraççı adına

kesilen

6. Başvuru sahibin in KAP Üyeliği'nin il k defa tesis edileceği yılda KAP
Hi zmet Bedeli, fatura tarih ini izleyen ay ı n lS'ine kadar KAP hizmeti
a lınacak ay say ı s ı dikkate alınarak ödenir. KAP Hi zmet Bedeli
ödenmedikçe üyel ik tesis edilmez.
7 . Herhangi bir sermaye piyasas ı aracı Borsa'da işlem görmeyen
orta k lıkların, paylarının ya da borçlanma araçlarının Borsa'da işlem
görmesi halinde, üyeliğe ilk girişe ilişkin KAP Hi zmet Bedeli tahsilatı,
Borsa ' nın
iş l em görmeye başlama duyurusu sonrasında yapılır .
Ödemeye konu tutarlar en geç, fatura tarihini izleyen ayın lS 'ine kadar
öden ir .
8. Yıllık KAP Hizmet Bedeli, fatura tarihini izleyen ayın lS'ine kadar,
KAP Üyesi tarafı ndan ödenir. Yıllık KAP Hizmet Bede li'nin süresi içinde
ödenm emesi halinde MKK ' nın 31. 10.2016 tarih ve 76 3 sayılı Genel
Mektubu ile " MKK A.Ş. Tarafından Verilen Hi zmetlere İ l işkin Olarak
Süresinde Ödenmeyen veya Eksik Ödenen Tutarlar İçin Uygulanacak
Gecikme Cezası" geçerlidir.
9.

Payları

işlem

gören

ortaklıkların

y ı llık

KAP Hizmet Bedeli
Borsa tarafından ilgili yılın ilk dönemine ilişkin ABCD
listele rinin belirlenmesi sonrasında yapılır.

taha k ku k ları ,

10. Aracı kurumlardan, KAP'ta kamuya açıklanan 9
fi nansa l tablolarında yer alan özkaynaklar tutarı

aylık

ara dönem

-26 .209 .815, -TL ve üzerinde olanlar A Grubu ,
MKK Ücret Tarifesi -27 .01.2017
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Diğer KAP Üyeleri

Derecelendirm e
Fon

K u rulu ş ları

k ullan ıc ı s ı

- 26 .209.815-10.483.926 TL
50 %
50 %

Fon Grubu
İn di rim O ra nı

Hisse Senedi
Emeklil ik

Yoğ un

Fonlar

Yatı rım Fon l a rı

K at ılım Fo nl a rı

Hi sse Se nedi Yoğ un Borsa Yatı rı m
Fonla rı

50%
50%
50 %

50 %

arasındakiler

B grubu,

-10.483.926,-TL'den az olanlar ise C grubu olarak

sınıflandırılır.

Baz
alınan
özkaynak
tutarlarının
referans
alındığı
Kurul
düzenlemelerinde ilgili özsermaye tutarlarının değiştirilmesi halinde,
tarifede yer alan özermaye tutarlarında da bu rakamlar esas alınır .
KAP 'a yeni üye olacak aracı kurumlar için hizmet bedelinin
hesaplanmasında, düzenlenmiş en son finansal tablolar, yeni kurulan
aracı kurumlar için kuruluşta düzenlenen finansal tablolar esas alınır.
1 ı. 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.
12. Payları İşlem Gören bir ortaklığın aynı zamanda diğer üyeli k
da yer alması
durumunda, yıllık KAP Hizmet Bedel i
tahsilatında " Payları İşlem Gören Ortaklıklar" kategorisindeki indirim
gruplarında

oranları uygulanır .

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

durumunda yıllık KAP Hizmet Bedeli tahsilatında " Borçlanma Araçları
İşlem Gören Ortakl ı klar" kategorisindeki indirim oranları uygulanır.
14 . Varant/Yatırım Kuruluşu Sertifikası işlem gören bir ortaklığın aynı
zamanda Payları İşlem Gören Ortakl ı klar d ı şındaki diğer üyelik
gruplarında da yer alması durumunda y ı llık KAP Hizmet Bedeli
tahsilatında "Varant/Yatırım
Kuruluşu
Sertifikaları İşlem Gören
Ortaklıklar " kategorisindeki indirim oranları uygulanır .
15. KAP Hizmet Bedeli'nin tahsil edildiği yıl içerisinde ilgili KAP Üyesi'nin
durumunda indirim oranının değişmesine sebebiyet verecek bir fark
oluşması durumunda tahsil edilm i ş KAP Hizmet Bedeli 'nin iadesi veya
fark tahsilatı yapılmaz .
16. Halihazırda BYF'si/fonu KAP üyesi olan bir fon kurucusunun farklı
bir sermaye piyasası aracının Borsa 'da işlem görmeye başlayacak
olması halinde, fon kurucusu ortaklık ta rafından yeniden KAP Hizmet
Bedeli ödenir.
17. Halihazırda KAP Üyesi olan bir ortaklık veya yatırım kuruluşu
bir fon kurulması halinde, ilgili ortaklık veya yatırım
kuruluşu tarafından bu fon için ayrıca KAP Hi zmet Bedeli ödenir.

tarafından

18. Belirli bir süre için kurulan yatırım fonlarında KAP Hi zmet Bedeli,
KAP hizmeti alınacak ay sayısı dikkate alınarak ödenir.
19.

Yatırım fonlarının,

"KAP Hizmet Bedeli'nin tahsil

edildiği yıl

içinde ;

i) Hisse senedi yoğun fona dönüşmesi halinde, tahsil edilmiş bulunan
" KAP Hi zmet Bedeli " fark ı Kurucuya iade edilmez.
ii) Hisse senedi yoğun fondan başka türde bir fona dönüşmesi halinde,
"KAP Hizmet Bedeli" farkı Kurucu'dan ayrıca tahsil edilmez .

oluşan

20 . Açı k lamalar bölümünde kapsanmayan hususlara
Genel Müdürlüğü karar almaya yetkilidir .

ilişkin

o larak MKK
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