İstanbul, 04 Ocak 2016
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GENEL MEKTUP
No: 742

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Bilgi : Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : YTM’ye Ödenecek Yıllık Aidatların Hesaplanması Hk.
Yatırım kuruluşlarının, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) ödeyecekleri yıllık
aidatların hesaplanmasında kullanılacak verilere ilişkin açıklamalar içeren,
YTM’nin 28.12.2015 tarih ve 85880057-753 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde
iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek:

YTM’nin 28.12.2015 tarih ve 85880057-753 sayılı yazısı.
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Sap : 85880057- -53
Konu : Yilhk Aidatlar hk.
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TURKIYE SERMAYE PIYASALARI BIRL[CU
Biiyukdere Caddesi No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent/ISTANBUL
Bilindigi uzere, 27.02.2015 tarih ve 29280 sayili Resmi Gazete ' de yaytmlanan
"Yatinmci Tazmin Merkezi Yonetmeligi " nin (Yonetmelik) 21 inci maddesinin onuncu
fikrasinda; yillik aidatlarln hesaplanmasinda kullanilacak verilerin toplanmastna ili^kin
esaslarl belirlemeye ve soz konusu verilerle ilgili olarak yattrim kurulu^lan ve ilgili dicer
kurulqlardan her tarlf bilgi ve belgeyi istemeye Merkezimizin yetkili oldugu dtlzenlenmi$tir.
Bu cerrrevede , Yonetim Kurulumuzun 28.12 2015 tarih ve 18 sayili toplantistnda,
Yonetmelik ' in 21 inci maddesinin selcizinei fikrasi rrercevesinde yatirim kuruluslarinsn 2016
y>.h icin tezgahustii tdrev arac i§lemlcri nedeniylc Merkezimize bdeyecekleri ytllik aidatlarin
belirlenmesine ybnelik olarak;
Yattrtm kurulu$larinm 2015 ph igerisinde gerrekle tirrni olduklan (aexk veya
kapali olduguna bakilmaks i zin) tezgahiistii tiirev arar i^lemlerine ait yat rimci bazinda
sozle*me baytlkl a kleri toplamlan ile odeyecek olduklan aidat tutarlarinin ,
tarafindan en geg 29 . 01.2016 tarihine kadar Merkezi Kayit Kurulusu A .$.'

yatirim kurulqlan

ye gonderilmesine,

- Yattrtm kurulu^larinin diger yatirtm kurulu*lanyla gerrceklqtirdikleri tezgahustu
ttlrev arac islemlerinin hesaplamaya dahil edilmemesine,

- TL iizerinden yapilmayan sbzle§melerin TCMB tarafindan sozle4menin
gerrekle$ tirildigi gun igin ilan edilen sate kurlart dikkate alinmak suretiyle
TL'ye 4 evrilerek
hesaplamaya dahil edilmesine,
- Soz konusu hususlara ili§kin olarak Tilrkiye Sermaye Piyasalan Birligi'nin
uyelerine duyurulmak uzere bilgilendirilmesine

oybirligi ile karar verilmi§tir.
Konuya ili*kin olarak bilgi edinilmesini ve sbz konusu bildirimin yatirim kurulu$lan
tarafindan yukarldaki hususlar cercevesinde 29.01.2016 tarihine kadar MKK'ya yapilmasint
teminen ilyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

Dr. Nurcan OCAL
Miidur
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