
 

MKK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ’NE İSTİNADEN ALINACAK 

ÜCRETLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 

 

İşbu “Bilgi Formu” Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin 

Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/4) kapsamında MKK Hizmetleri 

Çerçeve Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) yürürlüğü süresince Sözleşme tahtında 

verilecek ürün ve hizmetlere ilişkin tahsil edilecek ücretler hakkında size bilgi 

verilmek amacıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (“Banka”) tarafından hazırlanmış 

olup Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçasıdır. 

 

ÜCRETİN TANIMI:   

 

ÜCRET ADI ASGARİ TUTARI AZAMİ TUTARI 

MKK 

Hizmetleri 

Ücreti 

İhraççı şirkete özgü 

kriterler esas alınarak 

belirlenir 

600.000 TL/yıllık    

 

Hizmet Açıklaması:  

İhraççı Hizmetlerimiz karşılığı alınan “MKK Hizmetleri Ücreti”, ihraççının MKK 

Üyelik Yönergesi’nin, ihraççı ve yatırım kuruluşu üyelik şartlarını düzenleyen 

altıncı maddesinin ikinci fıkrası gereği, üyelerin MKK üyesi başka bir kuruluş ile 

imzaladıkları “Başka Üyeler Adına Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi” vasıtasıyla 

Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) işlemlerinin yürütülmesi kapsamında verilen 

hizmetleri kapsar. MKS ihraççı hizmetleri; kaydileştirme işlemleri, hak 

kullanımları, nakit ödeme işlemleri, sermaye azaltılması işlemleri ve genel kurul 

işlemlerinin MKS sisteminde gerçekleştirmesi işlemlerini kapsar. 

ÜCRETLERE İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR 

İşbu Bilgi Formu’nda belirtilen ücret açıklamalarında aksi belirtilmediği sürece, 

belirtilen ücretler Banka ve Sigorta Muameleleri (BSMV) hariç tutarlardır. BSMV 

doğuran işlemlerde BSMV ücreti ayrıca Müşteriye yansıtılacaktır. 

Müşteri onayına istinaden yapılan bildirimler ile ürün/hizmet nedeniyle üçüncü 

kişilere ödenmek durumunda kalınan ödemeler için maliyeti kadar ücret 

alınabilecektir. Ayrıca, ilgili mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu 

olan bildirim ve işlemlerden maliyetleri kadar ücret alınabilir. Sözleşme tahtında 

verilen ürün ve hizmetler ile ilgili olarak gönderilecek her türlü hesap özeti, ekstre 

vb. için üçüncü kişiye ödenen (maliyet kadar) tutar kadar ücret tahsil edilecektir. 

İşlem başına maliyet belirlenemediği durumlarda benzer işlemlerden doğan 



maliyetlerin ortalamaları baz alınarak hesaplanan tutar Müşteriye yansıtılır.  Banka 

tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden alınan ücretlerin listesine 

www.teb.com.tr internet sitemizden ulaşabilirsiniz.  

 

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ  

Banka’nın yukarıda belirtilen ücretlerde ilgili mevzuatlara uymak kaydıyla 

değişiklik yapma hakkı saklıdır.  

 

İşbu Bilgi Formu’nda belirtilen azami ücretlerde Banka tarafından yapılacak artışlar 

Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla 

2 (iki) iş günü önce bildirilecektir. Eş zamanlı olarak Banka’nın internet sitesinde 

de değişiklik tarihi belirtilerek yayınlanacaktır. 

   

Ürün veya hizmet ücretlerinde yapılacak ücret değişikliğine itiraz etmeniz halinde 

Bankamızın ilgili ürün ve hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.  

 

TAHSİL YÖNTEMİ 

Banka; Sözleşme konusu ürün, işlem ve hizmetlerden kaynaklanan ücret, vergi, 

sigorta, masraf ve diğer alacaklarını Müşteri’nin işlemle ilgili hesabından, anılan 

hesapta yeterli bakiye olmadığı takdirde ve işlem herhangi bir hesaba bağlı olmadığı 

takdirde Müşteri’nin Banka nezdindeki tüm mevduat hesaplarından re’sen tahsile 

yetkilidir. Tahsilatın Banka alacağından farklı döviz cinsinden açılmış bir hesaptan 

yapılmak zorunda kalınması halinde; hesapta bulunan tutar alacak ile aynı döviz 

cinsine çevrilirken işlem tarihindeki Banka gişe kurları kullanılacak olup döviz 

alım-satımına ilişkin masraf ve vergiler Müşteri’ye yansıtılacaktır. Müşteri’nin 

mevduat hesaplarında yeterli bakiye bulunmaması halinde; Müşteri bu tutarları 

Banka’nın ilk talebinde derhal, nakden ve tamamen ödeyecektir. Banka Müşteri’nin 

talimatı doğrultusunda, anılan tutarları kredili mevduat hesabına borç kaydederek 

tahsil edebilecektir. Müşteri’nin vadesiz hesabında para bulunmaması ve/veya 

kredili mevduat hesabı limitinin yetersiz olması ve Banka’nın ödeme talebini 

kendisine verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde,  Banka alacaklarını, 

nezdinde bulunan teminat olarak verilmiş veya rehin ve hapis hakkına konu 

değerlerle takas ve mahsuba yetkilidir.    

  

MKK Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi’nin  eki ve ayrılmaz parçası olan yukarıda yer 

alan Bilgi Formunu okudum/okuduk,  Bilgi Formu’nun bir nüshasını elden teslim 

aldım/aldık. 

 

Müşteri Adı ve Soyadı /Unvanı     

Tarih:       İmza: 

http://www.teb.com.tr/

