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KOTASYON ÜCRET TARİFESİ 

 

1. PAYLAR İÇİN KOTA ALMA ÜCRETİ 

Payların ilk kota alınmasından ücret alınmaz. Payları Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) ve Piyasa 

Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem gören ortaklıkların, işlem görmeyen paylarının Borsada 

işlem görebilir niteliğe dönüştürülmesi nedeniyle kota alınması durumunda da kota alma ücreti 

alınmaz. 

2. PAYLAR İÇİN İLAVE KOTA ALMA ÜCRETİ 

Artırılan sermayenin nominal tutarı üzerinden 3 baz puandır. Payları GİP’te işlem gören 

ortaklıklar için artırılan sermayenin GİP’te işlem gören kısmına tekabül eden payların nominal 

tutarı üzerinden alınır. 

SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 9 uncu maddesi kapsamında satışa hazır bekletilen 

payların satışının gerçekleşerek kota alınması halinde ücret alınmaz.  

Merkezi yurt dışında olup, pay ihracı yoluyla veya çifte kotasyon yoluyla kota alınan yabancı 

ortaklıkların sermaye artırımlarında ilave kota alma ücretleri %50 indirimli olarak uygulanır. 

3. İŞLEM GÖRME BAŞVURU ÜCRETİ 

Pay Piyasası (GİP ve borsa yatırım fonları hariç) İşlem Görme Başvurusu için : 12.475 TL  

GİP İşlem Görme Başvurusu için : 3.090 TL 

Pazar veya Piyasa Geçiş Başvurusu için : 9.385 TL 

Pay Piyasası ve GİP işlem görme başvuru ücreti, başvurunun kabul edilmesi halinde ilk alınacak 

kotta kalma ücretinden mahsup yoluyla iade edilir. Ödenen başvuru ücreti kotta kalma ücretinden 

fazla olması halinde aradaki fark iade edilmez. Pay Piyasası İşlem Görme Başvuru Ücreti veya 

GİP İşlem Görme Başvuru Ücreti alınmış olan, ancak ortaklık tarafından ertelenen ya da geri 

çekilen veya Borsa tarafından kabul edilmeyen başvuruların daha sonra yenilenmesi halinde tekrar 

başvuru ücreti alınmaz.  

Merkezi yurt dışında olan yabancı ortaklıklar için başvuru ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.  

Borçlanma araçlarının/kira sertifikalarının ve borsa yatırım fonlarının kota alınması için yapılan 

başvurulardan başvuru ücreti alınmaz. 

4. YENİDEN KOTA ALMA ÜCRETİ 

Sürekli olarak kottan çıkarılan payların tekrar kota alınmaları durumunda Pay Piyasası İşlem 

Görme Başvuru Ücreti ödenir. Bu ücret kotta kalma ücretinden mahsup edilmez. 
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Kot Dışında Kalma Süresi  Pay Piyasası İşlem Görme Başvuru Ücreti  

(Kota Alma Ücretinin Yüzdesi Olarak)  

İlk 1 ay % 25 

1 aydan fazla % 50 

6 aydan fazla % 75 

12 aydan fazla % 100 

 

5. TOPTAN ALIŞ SATIŞ (TAS) İŞLEM ÜCRETİ 

Borsa’da işlem görmeyen nitelikte olan payların TAS işlemlerinde, satışa sunulan payların toplam 

satış tutarı üzerinden 3 baz puan, 

Borsa’da işlem gören nitelikteki payların, ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilen satış 

işlemlerinde payların nominal tutarı üzerinden 3 baz puan, 

"TAS İşlem Ücreti" alınır. "TAS İşlem Ücreti" 1.250.000 TL’den fazla olamaz. 

Borsa’da işlem gören nitelikteki payların, sermaye artırım yöntemiyle gerçekleştirilen satış 

işlemlerinden "TAS İşlem Ücreti" alınmaz. 

"TAS İşlem Ücreti" satıcı adına aracı kurum tarafından Borsa'ya ödenir. 

6. PAYLAR İÇİN KOTTA KALMA ÜCRETİ 

Paylar için kotta kalma ücreti, bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibariyle, ortaklığın Borsa kotunda 

bulunan payların nominal sermayesi üzerinden 0,5 baz puan ve bu payların yıllık ortalama piyasa 

değeri üzerinden 0,5 baz puan olarak uygulanır. Kotta kalma ücretleri hesaplanırken, kâr eden 

ortaklıkların yayımlanan son yıllık Kâr veya Zarar Tablosunda yer alan dönem kârı (durdurulan 

faaliyetler sonrası) ile kotta kalma ücretinin tahakkuk ettiği yıldan bir önceki yılda nakit kâr payı 

dağıtan ortaklıkların dağıttığı brüt kâr payı tutarı yıllık ortalama piyasa değerinden düşülür. Bu 

ücret GİP’te işlem gören ortaklıklar için 1.145 TL’den az ve 62.500 TL’den fazla, diğer ortaklıklar 

için 6.250 TL'den az ve 1.250.000 TL'den fazla olamaz. 

Kotta kalma ücret tarifesi, payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören ortaklıklar için 

de aynı esaslarda uygulanır. 

Kotta kalma ücreti ortaklığın kota alındığı yıl alınmaz. 

Merkezi yurt dışında olup, pay ihracı yoluyla veya çifte kotasyon yoluyla kote edilen yabancı 

ortaklıklar için kotta kalma ücreti %50 indirimli uygulanır. 

Kurumsal Yönetim Endeksi İndirimi: 

Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına giren ortaklıklara kotta kalma ücretlerinde, Kurumsal 

Yönetim Endeksi’ne girdikleri tarihten itibaren tahakkuk tarihleri itibariyle ilk iki yıl %50, sonraki 

iki yıl %25 ve izleyen yıllarda %10 şeklinde uygulanan indirim bu ortaklıklar için Kurumsal 

Yönetim Endeksi kapsamına girdikleri tarihten itibaren 4 yıl boyunca devam edecektir. Kurumsal 

Yönetim Endeksi’ne girdikleri tarihten itibaren 4 yıl Kurumsal Yönetim Endeksi indirimi 

uygulanmış ortaklıklar için, 2015 yılı ve sonrasında tekrar indirim uygulanmayacak ve 
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değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kurumsal Yönetim Endeksi indirimine tabi 

ortaklıklar dışında, yeni bir ortaklık bu indirime tabi olamayacaktır. 

7. BORÇLANMA ARAÇLARI/KİRA SERTİFİKALARI İÇİN KOTA ALMA ÜCRETİ 

Kota alma ücretleri halka arz yoluyla ve nitelikli yatırımcılara satış yoluyla yapılacak ihraçlar için 

ayrı ayrı olmak üzere her bir ihraç için aşağıdaki tabloda yer verilen tutarlara göre alınacaktır. 

Halka Arz Yoluyla Yapılan Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları İhraçları (*) 

İhraç Tutarı Aralığı (Nominal TL) 
Ücret (TL) 

Alt Sınır  Üst Sınır (Dahil) 

0 50.000.000 3.925 

50.000.000 100.000.000 7.850 

100.000.000 200.000.000 15.700 

200.000.000 400.000.000 31.400 

400.000.000 ∞ 62.800 

(*) Kira sertifikası ihraçlarında yukarıdaki tabloda yer alan ücret tutarları %50 indirimli olarak 

uygulanır. 

Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoluyla Yapılan  

Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları İhraçları (*) 

İhraç Tutarı Aralığı (Nominal TL) 
Ücret (TL) 

Alt Sınır Üst Sınır (Dahil) 

0 25.000.000 3.925 

25.000.000 50.000.000 7.850 

50.000.000 100.000.000 15.700 

100.000.000 200.000.000 31.400 

200.000.000 ∞ 62.800 

(*) Kira sertifikası ihraçlarında yukarıdaki tabloda yer alan ücret tutarları %50 indirimli olarak 

uygulanır. 

Yurt içinde yerleşik şirketlerin yurt dışında kote olan borçlanma araçları/kira sertifikalarının çifte 

kotasyon kapsamında kota alınması halinde, kota alma ücretleri %50 indirimli olarak uygulanır. 

Bu ücret 18.750 TL’den fazla olamaz. 

Merkezi yurt dışında olup, borçlanma aracı/kira sertifikası ihracı yoluyla veya çifte kotasyon 

yoluyla kota alınan yabancı ortaklıklar için kota alma ücretleri %50 indirimli olarak uygulanır. Bu 

ücret 9.375 TL’den fazla olamaz. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve TCMB tarafından halihazırda ihraç edilmiş ve bundan 

sonra ihraç edilecek iç ve dış borçlanma araçları için kota alma ve kotta kalma ücretleri sıfır olarak 

uygulanır. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından kurulan varlık kiralama şirketleri ile T.C. Hazine 

Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen kamu sermayeli kurumlarca kurulan varlık kiralama 

şirketleri tarafından ihraç edilen/edilecek kira sertifikaları için kota alma ve kotta kalma ücreti 

alınmaz.  

Uluslararası finansal kuruluşlar ile merkez bankaları ve hükümetler tarafından ihraç edilen 

borçlanma araçları/kira sertifikaları için ücret alınmaz. 
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8. BORÇLANMA ARAÇLARI VE KİRA SERTİFİKALARI İÇİN KOTTA KALMA 

ÜCRETİ 

Bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibariyle Borsa kotunda bulunan her bir borçlanma aracı/kira 

sertifikaları için sabit 625 TL kotta kalma ücreti uygulanacaktır. Vadesi 3 yıldan fazla olanlarda 

ilk 3 yıl kotta kalma ücreti alınacak, takip eden yıllarda kotta kalma ücreti alınmayacaktır. 

Borçlanma araçları ve kira sertifikalarının kota alındığı yıl kotta kalma ücreti alınmayacaktır. 

Yurt içinde yerleşik şirketlerin yurt dışında kote olan borçlanma araçlarının/kira sertifikalarının 

çifte kotasyon kapsamında kote edilmesi halinde bu şirketler için kotta kalma ücretleri %50 

indirimli olarak uygulanır. 

Merkezi yurt dışında olup, borçlanma aracı/kira sertifikası ihracı yoluyla veya çifte kotasyon 

yoluyla kote edilen yabancı ortaklıklar için kotta kalma ücretleri %50 indirimli olarak uygulanır. 

Uluslararası finansal kuruluşlar ile merkez bankaları ve hükümetler tarafından ihraç edilen 

borçlanma araçları/kira sertifikaları için ücret alınmaz. 

9. FONLAR İÇİN KOTA ALMA ÜCRETİ 

Kaldırılmıştır. 

10. FONLAR İÇİN KOTTA KALMA ÜCRETİ 

Borsa kotunda bulunan fon toplam değeri üzerinden 0,2 baz puan olarak uygulanır. 

Kotta kalma ücreti, bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibariyle Borsa kotunda bulunan fon toplam 

değeri üzerinden hesaplanır.   

11. VARANTLAR VE SERTİFİKALAR İÇİN KOTA ALMA ÜCRETİ 

Varantlar için kota alma ücreti açılan her yeni işlem sırası (her bir ISIN) için 625 TL’dir.   

Varantlar ve sertifikalar için ayrı ayrı olmak üzere her bir ihraççıdan alınacak yıllık tavan ücret 

156.250 TL’dir. 

12. VARANTLAR VE SERTİFİKALAR İÇİN KOTTA KALMA ÜCRETİ 

Varantlar için kotta kalma ücreti ödenmez. 

13. GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI KOTASYON ÜCRETİ 

Gayrimenkul sertifikaları için kota alma ücreti alınmaz.  

Kotta kalma ücreti ise, bir önceki yılın Aralık ayı sonu itibariyle Borsa Kotunda bulunan 

sertifikaların yıllık ortalama piyasa değeri üzerinden 0,5 baz puan olarak uygulanır. Bu ücret 6.000 

TL'den az ve 1.200.000 TL'den fazla olamaz. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş. ve bunların bağlı ortaklıkları tarafından ihraç 

edilenler ile kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı amacıyla ihraç edilen gayrimenkul 

sertifikalarından ücret alınmaz. 
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14. DİĞER HUSUSLAR 

Ücret tarifesinde yer alan ücret tutarları ile ücret tutarlarına ilişkin alt ve üst limitler, Maliye 

Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme artış oranı dikkate alınarak Borsa Yönetim 

Kurulu kararıyla her yıl yeniden belirlenir. 

Bu tarifede yer alan ücretler fatura tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde Borsa’ya ödenir. 

Bu tarifede açıkça yazmayan hususlarda, Borsa tarife kapsamında kalarak gerekli uygulamaları 

yapmaya yetkilidir. 

Bu tarifede yer almayan diğer sermaye piyasası araçları için, tarife kapsamında kalmak kaydıyla 

niteliği itibariyle benzer sermaye piyasası araçları için tarifede belirlenen ücret uygulanır. 

15. GEÇİCİ MADDE 

Tarife değişikliğinin yürürlüğe girmesini takip eden ilk yıl hesaplanacak kotta kalma ücretleri ile 

sınırlı kalmak üzere, söz konusu kotta kalma ücretleri Haziran ayı sonuna kadar Borsa’ya ödenir. 

AÇIKLAMALAR: 

1) Baz puan: 1 baz puan %0,01’e (onbinde bir) tekabül etmektedir. 

2) BİAŞ Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince, kota alma, kotta kalma, 

ilave kota alma, yeniden kota alma ücreti, sermaye piyasası araçları Borsa kotunda olmayan ancak 

Borsada işlem gören ortaklıklar ve ihraççılar için de uygulanır. 


