AÇiKLAMALAR

TARiFE

işlem

Transfer Nedeni "Devirli ve
"Ödünç" Seçilerek Borsada
iş l em Görebilir Nitelikteki
Payların Üyelerarası ve Üye

içi transferi

Ücret Bazı

Piyasa
değerı

Oran

Tutar/TL

(%00)

Alt Limit/Üst Limit

0,3

Alt Llmlt 5
Üst Limit 25

ı. Transfer Nedeni "Devi r" ve Ödü nç" seçilerek
öneş l eşme

sonras ı

ü ye lerar ası

transfer
Borsada i ş l em
transferi de aynı

u ygu lam asıyla gerçekleştirilen

görebilir nitelikteki payların
şek ilde ücretlendirilir.

2. iş lemi n piyasa d eğe ri n in hesaplanmasında,
tarifenin (V) nolu bölümünd e ye r alan piyasa
değerinin

hesaplanması

es a sla rı "'·

uy g ulanır .

3. i ş l e m piyasa değeri 1.000 TL'ye kadar olan
işle mler ve hesap sa hibinin kendi hesap l arı
a ra s ı işl em l er için, di ğer menkul k ı yrnet
tra nsfer işlem ücret tarife si uygulanır.
4. Üyeler tarafından yan lı ş beyan yapı ldığın ı n
t espiti halinde üst s ınır dikkate alı nma ks ı zın
tarifenin 2 ka tı (yüzbinde 6) komisyon
tahakkuk ettirilir. Ay rıca , ödenen komisyon
ile yeni tahakkuk ettirilen komisyon far k ı
üzerind en Türkiye Cumhuriyet Merkez
B ankası avans işlemlerinde uygulanan faiz
oranı üzerinden gecikme faizi u ygu la n ır .

neden inin
sehven
hatalı
komisyon
tahakkukun un
yap ıldı ğ ı ay içeri sinde yaz ılı olarak bildirimi
halinde b aşvur u değerlendirilerek tahakkuk
tut arı düzeltileb ilir.

S. Transfer

bildirildiğinin,

6. Transfer nedeni IIDevir" ve "Ödü nç" olup
parçalı gerçek le şen virman işlemleri için, ilk
parçada vi rman tali matının toplam t utarı
üzerinden bir defaya mahsus hesaplama
ya pılarak ücret a lınır,
aynı talimata bağlı
gerçekleştirilen pa r ça lı virman işlemlerinin
ikinci parçasından itibaren her bir parçası
için diğ er transfer nedenlerine ilişkin tarife
uygulanır .

ı.

2.

3.

Payla rın , piyasa değer l eri n i n hesap l anmasında, ikinci seans kapa nış fiyatları kullanılır. ikinci seans kapanış fiya tları
bulunmadığı durumda son işlem günündeki kapanış fiyatı alınır .
ilk halka arzı müteakip, borsa da fiyatın ol uş mas ına kadar geçen sürede hisse sene dinin halka arz fiyat ı k ull an ılı r, Halka arz
edilmeksizin borsada işlem gören hisse senetleri için, borsada fiyatın ol u şmasına kadar geçen sürede, borsada işlem görmek
üze re beli rlenen referans fiyat kullan ı lır.
Yu ka rıd a belirtilen haller dı ş ında, herhangi bir fiyata u laş ılam a dı ğ ı durumda hesa pl ama nomi nal de ğe r üzerind en yap ılı r.
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