MKK Hizmetlerinin Ücret tarifesi
1.

MKK Üyelik Giriş Aidatı
a. MKK üyelik giriş aidatı hisse senedi ihraçcıları çıkarılmış/ödenmiş sermayenin %0,1’i,
aracı kuruluşlar için 20.000 YTL sabit ve takas ve saklama kurumları için 100.000 YTL
sabit olarak belirlenmiş olmakla birlikte, hisse senedi ihraçcıları için bu tutar 2.000
YTL’den az 50.000 YTL’den çok olamaz.
b. Fon ihraçcısı kurumların ödeyecekleri aidatlara ilişkin portföy değeri kaydileştirme
tarihinden 1 ay önceki portföy değeri üzerinden belirtilen oranlarda hesaplanır. Ancak
herbir kurucu için giriş aidatı tutarı 2.000 YTL’den az 500.000 YTL’den çok olamaz.
2. Yeni İhraçlar
a. Sermaye artırımı nedeniyle yeni pay ihraçlarında ve temettü işlemlerinde halka açık
kısım ve kapalı kısım ayrı ayrı ücretlendirilir. İşlemlere ilişkin ücret hak kullanımının
yapıldığı kuruma göre ihraçcılara ve aracı kuruluşlara tahakkuk ettirilir.
b. Evvelce katılma belgeleri kaydileştirilmiş fonların yeni ihraçlarında, aylık olarak yeni
katılma belgesi satışlarının toplam değeri (katılma belgesi sayısı x birim pay
değeri)hesaplanarak üzerinden giriş aidatında belirtilen oranlarda yeni pay ihracı
ücreti alınır. Bir önceki ay ulaşılan maksimum satış miktarı izleyen ay ücretlendirmede
dikkate alınmaz. Kayda alınmış olan toplam katılma belgelerinin tamamının satışı
gerçekleştikten sonra bu ücretlendirmeye son verilir.
3. Saklama Ücreti
a. Hisse Senedinin hesap bazında günlük nominal değerleri üzerinden (oranın 365’te biri
olarak) günlük şekilde hesaplanıp aysonları tahakkuk ettirilir.

4.

Hesap Açma

a. Adına MKK’da ilk kez hesap açılan ve kendisine sicil numarası ve şifre tahsis edilerek
gönderilen yatırımcılardan hesabı katılma belgesi dışında sermaye piyasası aracı
hareketine konu olanlar için

hesabı açan üye aleyhine

hesap açma ücreti

tahahkkuk edilir.
b. Hesabın sadece katılma belgesi hareketine konu olması halinde ise bu ücret,
10.000YTL ve üstü toplam pay değeri bulunan hesaplar için geçerlidir. Hesaptaki
katılma belgelerinin pay değeri bu tutarın altında olmakla birlikte şifre bilgilerinin
gönderilmesini talep eden yatırımcı başına da aynı tutarda hesap açma ücreti alınır.
c.

Birden fazla üyede hesabı olan yatırımcılar için, sadece sicil no almasına ve şifre
gönderilmesine neden olan ilk hesabın açıldığı

üyeden alınır.

Kaydileştirme

öncesinde Takasbank’tan kendisine sicil şifre tahsisi yapılarak gönderilmiş olanlardan
hesap açma ücreti alınmaz. Hesap açma ücreti yatırımcı başına sadece bir kez alınır.

5.

Hesap bakım Ücreti
Yıl sonu itibariyle hisse senedi ve katılma belgesi saklama bakiyesi 500 YTL altında kalan
hesaplardan herhangi bir bakım ücreti alınmaz. Sözkonusu tutarı aşan bakiyesi bulunan
hesplardan 1,5 YTL yıllık bakım ücreti alınır.

6.

Kurucu tarafından veya başka bir üye tarafından gerçekleştirilen katılma belgesi alım satım
işlemlerinden herhangi bir ücret alınmaz.

7.

Rehin ve teminat, hukuki işlemler yatırımcı blokajı ve genel kurul blokajı işlemlerinden
herhangi bir ücret alınmaz.

8.

Sistemden elde edilecek raporlara ilişkin herhangi bir ücret alınmaz.

9.

Sesli Yanıt Sistemi ve Web vasıtasıyla yatırımcıların bilgi almaları ve blokaj koymalarından
herhangi bir ücret alınmaz. Ancak faks, posta ya da SMS yoluyla yapılan bilgilendirmelerden
alınacak ücretler bu tarifeden ayrı olarak belirlenmiştir.

10.

Yatırım fonlarının portföylerine ilişkin Takasbank nezdindeki saklama hesaplarından
alınacak ücretler iki kurum arasında belirlenecek oranlarla paylaşılacaktır.

