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Kuruluşumuzun

Ücret

Tarifesi,

Piyasası

Sermaye

Kurulu

kararı

(Kurul)

ve

Kuruluşumuz mevcut Ücret Tarifesi uygulama esasları kapsamında yıllık olarak Kuruluşumuz
tarafından değerlendirilmekte
sunulmaktadır.
sunulmuş

olup

Bu

Kuruluşumuzca

çerçevede

aşağıda

yapılan

değerlendirmeler

Kurulonayına

özetlenmektedir:

Kuruluşumuzun
gerçekleştirilmiş

ve ilgili yıl sonunu izleyen iki ay içerisinde Kurul'un onayına

mevcut

Ücret

Tarifesinde

kapsamlı

değişiklikler
ilişkin

olup, izleyen dönemlerde tarifede (yeni hizmetlere

yılında

2011

güncellemeler

dışında) herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 2011 yılında yürürlüğe giren bu tarifede temel

amaç; çapraz
Saklama

finansmanın

Kuruluşuları

Bilindiği

üzere, Avrupa

şeffaflığıyla

Kanunu'nun (CSDR) ücret

kurumlarının

merkezi saklama

olmuştur.

giderilmesi

Birliği

Merkezi

ilgili 34 üncü Maddesinde,
diğer

hizmet ücretlendirmelerinde bir hizmetle

bir hizmetin

finanse edilmesi (çapraz finansman-cross subsidization)engellenmektedir. Bu nedenle, her
bir hizmetin maliyeti ve elde edilen gelir gözönünde
değerlendirmeler

vizyonu

yapılmıştır.

doğrultusunda,

maliyetlerinin

söz

artırılmamasını

Ayrıca,

MKK'nın

konusu

ücret

teminen,

bulundurulmuş

ve hizmet

bazında

2011 yılında kamuoyuyla paylaştığı yeni

artışı

gereksinimleri,

Kuruluşumuzun

diğer

piyasa

katma

katılımcılarının

değerli

projelerini

hayata geçirmesi sayesinde elde edilen ek gelirler ile en aza indirilmeye çalışılmıştır. Bu
çerçevede;
•

2011

yılından

beri enflasyon

Kuruluşumuzun

bazı

faaliyetlerine

operasyonel ve teknik destek
etkilenmesine
ilişkin

rağmen

oranı

2011

ve döviz
ilişkin

sağlanan

yılından

kurlarındaki

maliyetler

artmıştır.

ve söz konusu

beri ücret

değişimler

nedeniyle

Yoğun

biçimde

değişimlerden

olumsuz

artışı yapılmayan

bazı

hizmetlere

olarak yeniden değerleme oranları veya maliyet artışları seviyesinde ücret

veya Iimitlerde artış gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda hesap açma, yatırımcı sicil
numarası

ve

şifre

hizmetleri ile
yapılmıştır.

gönderimi, kaydi sermaye

üyelerarası

piyasası araçları

ve üye içi menkul

kıymet

ihraç hizmetleri,

ihraççı

transfer ücretlerinde

artış

Diğer

•

taraftan , finansal piyasalarımızın rekabet içerisinde olduğu diğer ülkelerin

piyasalarına

göre

Kuruluşumuzun

i şlem

sonrası

İstanbul'un

hi zmetlerde maliyet

Uluslararası

Finans

avantajı

Merkezi

elde edilebilmesi ve

olması

katkı

projesine

sağlaması amacıyla, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören pay senedi, borsa
yatırım

fonu ve

hizmetlerin

varantların

saklama hi zmetlerine

maliyetlerindeki

azalmaya

bağlı

fonlarının teşviki amacıyla , katılım şemsi ye

ilişkin

olarak

fonuna

ücretlendirmede söz konusu
indirime

gidilmiştir.

bağlı yatırım fonları

Katılım

için de pay

senedi şemsiye fonuna bağlı yatırım fonları için uygulanan tarife esas alınacak şekilde

•

indirime

gidilm i ştir.

Ayrıca,

yatırım

fonu

alım

satım

sağlanması açısından Takasbank'ın

işlemlerinde

TEFAS

Platformu

ile

yeknesaklık

TEFAS Platformunda uyguladığı ücret tarifesi esas

alınmıştır .

Yukarıda

düzenlemeler,

belirtilen

açıklamalar

28 .04.2015

doğrultusunda

tarihli

Ku rul

toplantısında

tarihinden itibaren uygulanmak üzere (Haz iran
onaylanmıştır.

Yapılan

değişikliklerin

MKK

Ücret

değerlendi r ilerek ,

ayı tahakkuklarında

belirtildiğ i

yeni

Tarifesinde

"MKK

dikkate

yapılan

01.06 .2015

alınacak şekilde)

Ücret Tarifesi "

ekte

almaktadır.
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