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Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni
TTK ve Diğer İlgili Mevzuat
NİSAN 2016 SAYISI
•
5 Nisan 2016 tarih ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ÜLKEMİZE TURİST
GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN
UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ” ile turizm sektörünün desteklenmesi anlamında
(A) grubu seyahat acentalarına getirilen destekler düzenlenmiştir. Konuya ilişkin Tebliğ metni
aşağıda yer almaktadır.
ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA
DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA
USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası rekabet
gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına
sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile;
a) Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum havalimanlarına tarifeli
ve tarifesiz (charter),
b) İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer Havalimanlarına tarifesiz (charter),
c) İran’dan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer
havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup,
uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları yararlandırılır.
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(2) İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz sefer yapan bir uçağın, yolcularını bu Tebliğde belirtilen
havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılır.
(3) Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısının, 4 üncü maddede tanımlanan
grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmaz.
(4) Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak
seferleri bu destek kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 11/1/2016 tarihli ve
2016/8508 sayılı Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması
Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),
b) Grup: Bir uçakta, en az 11 kişiden oluşan aynı seyahat acentasına ait turist topluluğunu,
c) Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza
Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,
ç) Havalimanları: Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla MilasBodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarını,
d) Havalimanı Müdürlüğü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,
e) Havayolu firması: Havalimanları arasında tarifeli ve tarifesiz uçak seferleri ile yolcu taşımacılığı
yapan işletmeyi,
f) Hizmet Kuruluşu: 28/8/1996 tarihli ve 22741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havaalanları Yer
Hizmetleri Yönetmeliği SHY-22 çerçevesinde faaliyet gösteren yer hizmetleri kuruluşunu,
g) Seyahat Acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasını,
ğ) Tarifeli uçak seferi: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, herkesin kullanımına açık
S110 uçuş koduyla belli bir düzende yapılan seferleri,
h) Tarifesiz (charter) uçak seferi: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında N210 ve
N211 uçuş koduyla yapılan seferleri,
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ı) Tarifesiz (charter) ortak uçuş: İçerisinde birden fazla seyahat acentası yolcusunun bulunduğu
uçak seferi,
i) Tarifesiz (charter) tam uçuş: İçerisindeki tüm yolcuların yalnızca bir seyahat acentasına ait olduğu
uçak seferi,
j) Tur operatörü: Ülkemize turist gönderen, yurt dışında yerleşik ticari işletmeyi,
k) Turistik uçak seferi: Bu Tebliğ kapsamındaki havalimanlarına, seyahat acentaları tarafından tek
başına veya diğer seyahat acentaları ile birlikte içerisinde en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile
gerçekleştirilen tarifeli ve tarifesiz (charter) seferi,
ifade eder.
Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı
MADDE 5 – (1) 1/4/2016 saat 00.00 (dahil) - 31/5/2016 saat 23.59 (dahil) arasında yerel iniş
saatleri esas alınarak, 2 nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz (charter) turistik uçak
seferleriyle turist getiren seyahat acentalarına uçak başına 6.000 ABD Doları destek sağlanır.
(2) Tarifesiz ortak uçuş olması halinde, her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat
acentasının getirdiği yolcuların, seyahat acentaları tarafından getirilen toplam yolculara oranı esas
alınarak hesaplanır.
(3) Tarifeli bir uçakta bir veya birden fazla seyahat acentası tarafından getirilen turistin bulunması
halinde her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat acentalarının getirdiği
yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.
(4) Yolcuları tek bir seyahat acentası tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle
sonuçlandırılır.
Başvuru süresi
MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları, 1/4/2016-30/4/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç
1/8/2016 tarihi mesai bitimine kadar, 1/5/2016-31/5/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin ise
en geç 31/8/2016 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde
başvuruda bulunmak zorundadır.
(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme
başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
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Başvuruda istenilecek belgeler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen
belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur.
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),
b) Seyahat acentası ile tur operatörü arasındaki sözleşmenin örneği ve sözleşmenin yeminli
tercüman onaylı tercümesi,
c) Tarifeli uçuşlarda tur operatörü ile havayolu firması arasındaki grup sözleşmesinin örneği ve
sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi,
ç) Tarifesiz uçuşlarda tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin
yeminli tercüman onaylı tercümesi,
d) Tarifesiz uçuşlarda aylık hakediş çizelgeleri (Ek-2 ve Ek-3),
e) Taahhütname (Ek-4),
f) Uçuş beyan formları (Ek-5, Ek-6 ve Ek-7),
g) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-8),
ğ) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti,
h) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.
(2) Seyahat acentalarının, tarifesiz tam uçuşlar, tarifesiz ortak uçuşlar ve tarifeli uçuşlar ile ilgili
başvuruları Bakanlığa ayrı dosyalar halinde yapılır. Aynı başvuru dosyası içerisinde birbirinden farklı
kategoride uçuş beyanının olması halinde dosya, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında iade
edilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde seyahat acentaları tarafından
destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa teslim
edilir.
(2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının tespit
edilmesi halinde, başvuru dosyası gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir.
(3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edilmesi halinde
Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına yazılı bildirimde
bulunur. Belirtilen süre içerisinde eksikliği tamamlanmamış başvuru dosyası işlemden kaldırılarak
seyahat acentasına iade edilir.
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(4) Tarifeli ve tarifesiz ortak uçuşlara ilişkin ödemelerde herhangi bir karışıklığa meydan
verilmemesi amacıyla destek başvuruları, o aya ait başvuru süresinin bitiminden itibaren
değerlendirilir.
(5) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde kullanılmak
üzere havayolu firmalarından ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan uçuşlara ilişkin
bilgileri isteyebilir.
Ödemelere ilişkin usul ve esaslar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu
amaçla konulan ödenekten karşılanır.
(2) Bakanlıkça, yapılan inceleme neticesinde desteklemeden yararlanması uygun görülen seyahat
acentasına, takip eden ayın 15’ine kadar ödeme yapılır.
(3) Ödemeler; ibraz edilen belgedeki giderlerin ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak Türk
Lirası cinsinden yapılır.
(4) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal
Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç yeniden yapılandırılmış
ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz eder.
(5) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazılardan,
destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde
Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır;
a) Ödenecek hak ediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma ilgili tutar
gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek başvurusu
sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
b) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç durumunu gösterir
belgelerde yer alan tutarların hak edişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılarak
gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına
gönderilir.
c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi
koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce
diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı
ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir. Destek başvurusu sonucuna
ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.
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(6) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı, uçuş ve yolcu sayısıyla
ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirilir.
Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden
dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen
seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının
işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında
ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin
kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine
getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere
sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve
idari işlemler yapılır.
(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, desteklenecek
seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve
mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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•
6 Nisan 2016 tarih ve 29676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu, 31.03.2016 tarih ve 6821 sayılı kararı ile,
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 4 üncü maddesi ve Banka Kartları ve Kredi
Kartları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılan
değerlendirme neticesinde;
- Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye, “Banka kartı ve kredi kartı sistemi kurma ve bu sisteme göre
kart çıkarma ve üye işyeri anlaşması yapma yetkisi verme” ile sınırlı olmak üzere kartlı sistem
kurma konusunda faaliyet izni verilmesine,
karar verilmiştir.
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•
26 Nisan 2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı’nın
“3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 3)” yer alan yazılım faaliyetlerine ilişkin madde aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile yazılım faaliyetlerine ilişkin tanımlamalar yapılmaktadır.
Ayrıca madde içeriğindeki düzenlemelerle gelir vergisi istisnasından yararlanma koşulları
netleştirilmiştir. Değiştirilen madde metni aşağıda aynen yer almaktadır.
“3.6. Yazılım Faaliyetleri
Tebliğin bu bölümünde geçen;
- Elektronik transfer yöntemi: Yazılımın internet üzerinden elektronik ortamda gönderilmesini,
- Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını
ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya
programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve
hizmetlerin tümünü,
- Yurt dışındaki müşteri: İkametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt
içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini,
ifade eder.
Yazılım tanımına uygun bir programın ticari amaçla hazırlanması ve elektronik transfer yöntemiyle
ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen
personele ödenen ücretler 3218 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşıması koşuluyla gelir
vergisinden istisna edilecektir.
Yazılım faaliyetinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için;
- Söz konusu faaliyetin münhasıran ve fiilen serbest bölgede yapılması,
- İşyeri altyapısının ve teknik donanımının bu faaliyetin yapılmasına müsait olması,
- Yazılımın yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
- Yazılımdan yurt dışında faydalanılması,
- Faturanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,
- Dövizin Türkiye'ye getirildiğinin tevsik edilmesi (ödeme belgesi, banka dekontu vb.),
- Ürünün, gümrük çıkış beyannamesi (gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu
olmadığı durumlarda, ilgili mevzuata göre düzenlenen serbest bölge işlem formu) ve YMM faaliyet
raporu ile fiili ihracatının gerçekleştiğinin tevsik edilmesi,
gerekir.
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Ancak, uygulamada aşağıdaki faaliyetler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir:
- Bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen
olağan ve tekrarlanan faaliyetler,
- Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin
hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme
faaliyetleri,
- Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bölge dışında gerçekleştirdikleri yazılım faaliyetleri,
- Türkiye’ye satışı yapılan yazılım programları.”
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•
27 Nisan 2016 tarih ve 26696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın “GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK” ile yönetmeliğin 19 uncu maddesine ek düzenleme getirilmiştir. Yeni
düzenleme ile
“Mükellefler, 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433) kapsamında gerekli izinlerin alınması durumunda e-Arşiv
Uygulamasından yararlanabilirler.” hükmü getirilmiştir.
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Sayı : 5
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•
29 Nisan 2016 tarih ve 26698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası
Kurulu’nun “BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile çeşitli değişiklikler
yapılmıştır. Değişiklik hükümleri aşağıda yer almaktadır.

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Kotasyon ücretleri
MADDE 20 –
(1) Kotasyon ücretleri;
a) Başvuru,
b) Kota alma,
c) Kotta kalma,
ç) Yeniden kota alma,
d)Toptan Satışlar Pazarı
pazar kaydı,
ücretlerinden oluşur.

Kotasyon ücretleri
MADDE 20 –
(1) Kotasyon ücretleri;
a) Başvuru,
b) Kota alma,
c) İlave kota alma,
ç) Kotta kalma,
d) Yeniden kota alma,
e) Toptan alış satış işlem,
ücretlerinden oluşur.

(3) Kota alma, kotta kalma,
yeniden kota alma ücretleri,
sermaye piyasası araçları
Borsa kotunda olmayan
ancak Borsada işlem gören
ortaklıklar ve ihraççılar için
de uygulanır.

(3) Kota alma, ilave kota
alma, kotta kalma, yeniden
kota alma ücretleri, sermaye
piyasası
araçları
Borsa
kotunda olmayan ancak
Borsada
işlem
gören
ortaklıklar ve ihraççılar için
de uygulanır.
(5)
Sermaye
piyasası
araçlarının Borsa kotundan
çıkarılması halinde kotasyon
ücretleri iade edilmez.

(5)
Sermaye
piyasası
araçlarının geçici veya sürekli
olarak
Borsa
kotundan
çıkarılması halinde kotasyon
ücretleri iade edilmez.
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Açıklamalar
Değişiklik yönetmeliği ile Kotasyon
ücretleri başlıkla 20 nci maddede
değişiklik yapılmış ve ilave kota
alma imkanı getirilmiştir.
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Kota
alma
ücretinin
belirlenmesine
ilişkin
esaslar
MADDE 21 –
(2) Ortaklık haklarını temsil
eden sermaye piyasası
araçları için kota alma ücreti
alınmaz. Ortaklık haklarını
temsil
eden
sermaye
piyasası
araçları
Borsa
kotunda olan ortaklıkların
yapmış olduğu ilave kota
alma
başvurularında,
artırılan
sermayelerinin
nominal tutarı üzerinden
ilave kota alma ücreti alınır.
(5) Borsa yatırım fonları için
kota alma ücreti, fon tutarı
üzerinden hesaplanır.
(7) Borsada işlem görmeyen
nitelikte
olan
ortaklık
haklarını
temsil
eden
sermaye piyasası araçları
için toptan satışlar pazarı
satış işlemlerinde, toplam
satış tutarı üzerinden toptan
satışlar pazarı pazar kaydı
ücreti alınır ve işlemin
gerçekleştirilmesini izleyen
7 iş günü içerisinde ödenir.
Borsada
işlem
gören
nitelikteki ortaklık haklarını
temsil
eden
sermaye

Sayı : 5

Nisan 2016

Kota
alma
ücretinin Yönetmelikteki değişiklik ile kota
belirlenmesine ilişkin esaslar alma ücretinin belirlenmesine
MADDE 21 –
ilişkin
esaslarda
değişikliğe
gidilmiştir.
(2) Ortaklık haklarını temsil
eden
sermaye
piyasası
araçlarının ilk defa kota
alınmasında kota alma ücreti
alınmaz. Ortaklık haklarını
temsil eden sermaye piyasası
araçları Borsa kotunda olan
ortaklıkların yapmış olduğu
ilave
kota
alma
başvurularında,
artırılan
sermayelerinin nominal tutarı
üzerinden ilave kota alma
ücreti alınır.
(5) Borsa yatırım fonları için
kota alma ücreti, fon toplam
değeri üzerinden hesaplanır.
(7) Borsada işlem görmeyen
nitelikte
olan
ortaklık
haklarını
temsil
eden
sermaye piyasası araçları için
toptan alış satış işlemlerinde,
toplam satış tutarı üzerinden
toptan alış satış işlem ücreti
alınır. Borsada işlem gören
nitelikteki ortaklık haklarını
temsil eden sermaye piyasası
araçlarının, sermaye artırım
yöntemiyle gerçekleştirilen
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Sayı : 5

piyasası
araçlarının,
sermaye artırım yöntemiyle
gerçekleştirilen
satış
işlemlerinden ücret alınmaz.
Ortakların sahip olduğu
ortaklık haklarını temsil
eden sermaye piyasası
araçlarının satışı durumunda
satış işlemlerinden ilave
kota alma tarifesiyle aynı
oranda ücret alınır.
(8) Bu madde kapsamında
belirlenen ücretler tebliğ
tarihini izleyen 7 iş günü
içerisinde ödenir.

satış işlemlerinden ücret
alınmaz. Ortakların sahip
olduğu ortaklık haklarını
temsil eden sermaye piyasası
araçlarının satışı durumunda
satış işlemlerinden ilave kota
alma tarifesiyle aynı oranda
ücret alınır.

Kotta
kalma
ücretinin
belirlenmesine
ilişkin
esaslar
MADDE 22 – (1)
a) Ortaklık haklarını temsil
eden sermaye piyasası
araçları için kotta kalma
ücreti, ait olduğu yılın Mayıs
ayı sonu itibarıyla ortaklığın
Borsa kotunda bulunan
nominal
sermayesi
üzerinden hesaplanan tutar
ve yıllık ortalama toplam
piyasa değeri üzerinden
hesaplanan
tutarın
toplamından
oluşur.
Ortaklık haklarını temsil

Kotta
kalma
ücretinin
belirlenmesine ilişkin esaslar
MADDE 22 – (1)
“a) Ortaklık haklarını temsil
eden
sermaye
piyasası
araçları için kotta kalma
ücreti, bir önceki yılın Aralık
ayı sonu itibarıyla ortaklığın
Borsa
kotunda
bulunan nominal sermayesi
üzerinden hesaplanan tutar
ve bu payların yıllık ortalama
piyasa değeri üzerinden
hesaplanan
tutarın
toplamından oluşur. Ortaklık
haklarını
temsil
eden
sermaye piyasası araçları

Nisan 2016

(8) Bu madde kapsamında
belirlenen ücretler fatura
tarihini izleyen 30 iş günü
içerisinde ödenir.
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Yönetmelikte yapılan değişiklikle
BORSA İSTANBUL A.Ş. borsacılık
faaliyetlerine ilişkin kotta kalma
ücretinin belirlenmesine ilişkin
esaslarda değişikliğe gidilmiştir.
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eden sermaye piyasası
araçları Borsada işlem gören
ortaklıklardan, yılın ilk 5 ayı
içerisinde payları Borsa
kotundan çıkarılanlar için
ilgili yıla ilişkin kotta kalma
ücreti, ortaklıkla ilgili alınan
Yönetim Kurulu karar tarihi
itibariyle
hesaplanır.
Ortaklık haklarını temsil
eden sermaye piyasası
araçları Borsa kotunda
olmayan ancak Borsada
işlem gören ortaklıklardan
da aynı esaslarda ücret
alınır.
b) Borçluluğu temsil eden
sermaye piyasası araçları
için alınacak ücret her
tertibin ait olduğu yılın
Mayıs ayı sonu itibariyle
nominal bakiyesi üzerinden
hesaplanır. Borsada işlem
gören borçluluğu temsil
eden sermaye piyasası
araçlarından, yılın ilk 5
ayında itfa olanların ilgili
yıla ilişkin kotta kalma
ücreti önceki yılın Aralık ayı
sonu
itibariyle
Borsa
kotunda bulunan bakiyenin
nominal değeri üzerinden
hesaplanır.

Sayı : 5

Nisan 2016

Borsa kotunda olmayan
ancak Borsada işlem gören
ortaklıklardan
da
aynı
esaslarda ücret alınır.
b) Borçluluğu temsil eden
sermaye piyasası araçlarında,
bir önceki yılın Aralık ayı sonu
itibariyle kotta bulunan her
tertip için maktu bir kotta
kalma ücreti alınır.
c) Borsa yatırım fonları için
kotta kalma ücreti, bir önceki
yılın Aralık ayı sonu itibariyle
Borsa kotunda bulunan fon
toplam değeri üzerinden
hesaplanır.”

(2) Bu madde kapsamında
belirlenen ücretler fatura
tarihini izleyen 30 iş günü
içerisinde ödenir.
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Sayı : 5

Nisan 2016

c) Borsa yatırım fonları için
Kotta kalma ücreti, ait
olduğu yılın Mayıs ayı sonu
itibariyle Borsa kotunda
bulunan
fon
tutarı
üzerinden hesaplanır.
(2) Bu madde kapsamında
belirlenen ücretler tebliğ
tarihini izleyen 7 iş günü
içerisinde ödenir.
Yeniden Kota Alma Ücreti
MADDE 23 – (1) Geçici
olarak
kottan
çıkarılan
sermaye piyasası araçlarının
tekrar
Borsa
kotuna
alınması
durumunda
ortaklıklar
tarafından
yeniden kota alma ücreti,
ilave kota alma ücret
tarifesine göre hesaplanır ve
tebliğ tarihini izleyen 7 iş
günü içinde ödenir.

Yeniden Kota Alma Ücreti
MADDE 23 – (1) Kottan
çıkarılan sermaye piyasası
araçlarının
tekrar
Borsa
kotuna alınması durumunda
ortaklıklar tarafından yeniden
kota alma ücreti, ilave kota
alma ücret tarifesine göre
hesaplanır ve fatura tarihini
izleyen 30 iş günü içinde
ödenir.”
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Değişiklik yönetmeliği ile BORSA
İSTANBUL
A.Ş.
borsacılık
faaliyetlerine ilişkin olarak yeniden
kota alma ücretinin ödenme
süresinde farklılığa gidilmiştir.
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