
Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran
SPK Onay /

Yürürlüğe Giriş Tarihi
Açıklama

Hesap İşlemleri ve Raporlama

Geliştirilen yazılımlar, arşivleme

maliyetleri, onaylı olarak talep edilen raporlar, vb. hizmetler 

karşılığı alınan komisyon

Aylık olarak Sabit TL 100 TL
03/06/2011

/ 01/07/2011

- Ayrı bir kod ile açılan her hesap için alınır.

- TCMB’den alınmayacaktır.

- Yetkili mercilerin kararı ile açılan hesaplardan alınmayacaktır.

- Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir.

- Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

- Fon/ortaklık hizmet bedeli alınan üyelerden alınmayacaktır.

Hesap Açma Ücreti

Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına 

açılacak hesaplardan (BES Katılımcıları, Borsa İstanbul 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Kaldıraçlı

İşlemler için açılan yatırımcı hesapları) bir defaya mahsus 

alınacak ücret

Hesap Sayısı 0.50 TL
03/06/2011

/ 01/07/2011

- Üyeler tarafından açılan her hesap için ücret alınır.

- Ay içinde açılan hesapların ücretleri izleyen ay içerisinde tahsil 

edilir.

- Borsa İstanbul VİOP için 2013 yılında hesap açma ücreti 

alınmayacaktır.

Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti

Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına 

açılacak hesaplardan (Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve 

Opsiyon Piyasası Yatırımcıları, Kaldıraçlı İşlemler gibi) 

alınacak ücret

Aylık olarak Sabit TL 0.22 TL
03/02/2017

/ 20/02/2017

-Bakiyesi olan Kaldıraçlı Alım Satım İşlem hesaplarından ve tüm 

VİOP müşteri hesaplarından alınır.

- Her bir müşteri alt hesabından ayrı ayrı alınır.

- Durumu kapalı olanlar dışındaki hesaplardan alınır.

- Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir.

- Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

- Hesap açma ücreti alındığı yıl hesap bakım ücreti alınmayacaktır.

Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti (BES)
Takasbank nezdinde üyeler tarafından yatırımcıları adına 

açılacak hesaplardan BES katılımcılarından alınacak ücret
Aylık olarak Sabit TL 0.18 TL

03/03/2014

/ 01/07/2014

- Emeklilik şirketleri hesaplarından alınır.

- Her bir müşteri alt hesabından ayrı ayrı alınır.

- Durumu kapalı olanlar dışındaki hesaplardan alınır.

- Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir.

- Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

- Hesap açma ücreti alındığı yıl hesap bakım ücreti alınmayacaktır.

BES Otomatik Katılım Alt Hesap Açım 

Ücreti

BES otomatik katılımcıları için açılan her alt hesap için bir 

defaya mahsus alınan ücret
Hesap Sayısı 0.25 TL

21/04/2017

/ 02/05/2017

BES otomatik katılım sisteminde açılan her bir hesap için alınır. 

Ay içerisinde açılan hesapların ücretleri izleyen ay içerisinde tahsil 

edilir.

BES Otomatik Katılım Alt Hesap Bakım 

Ücreti

BES otomatik katılımcı hesaplarına verilen hizmet karşılığı 

alınan aylık bakım ücreti
Aylık olarak         Sabit TL Aylık 0.12 TL

21/04/2017

/ 02/05/2017

BES otomatik katılım sistemi hesaplarından  alınır.    

Her bir müşteri hesabından ayrı ayrı alınır.Durumu kapalı olanlar 

dışındaki hesaplardan alınır.

Ay sonları itibariyle tahakkuk ettirilir, tahsilat izleyen ay içerisinde 

yapılır.

Hesap açma ücreti alındığı yıl hesap bakım ücreti alınmaz.

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Hesap İşlemleri


