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

Yürürlüğe Giriş Tarihi
Açıklama

Borsa Yatırım Fonu (Temettü) İşlemleri

BYF portföyündeki pay senetlerinden 

doğan temettü alacağını, katılma belgesi 

sahiplerine Kurucu adına

dağıtılması işleminden alınan hizmet 

bedeli

İşlem tutarı

İşlem Tutarı üzerinden

% 0,005 (Yüzbinde  5)

Min: 10 TL

26/01/2018

/ 01/01/2018

- Ücret tarifesi 2018 yılı sonuna kadar 

geçerlidir.

Emeklilik Fon Payı Saklama

Katılımcı Hesaplarında bulunan Bireysel 

Emeklilik Fonlarının (BEF)

saklanması hizmetinin bedeli

Emeklilik Yatırım Fonu toplam 

değeri

Emeklilik Yatırım Fonu Toplam 

Değeri üzerinden

-2013 yılı ve sonraki yıllar için

% 0,008 (yüzbinde 8)

03/06/2011

/ 01/07/2011

- Müşteri hesaplarında bulunan 

Emeklilik Yatırım Fonlarının toplam 

değeri

üzerinden alınır.

- Günlük hesaplama yapılarak aylık 

tahsil edilir.

- Fon değerinin hesaplanmasında ilan 

edilen son fiyat kullanılır.

Emeklilik Fon Payı İhracı

Emeklilik fonu paylarının emeklilik 

şirketlerinin havuz hesaplarında 

oluşturulması karşılığında alınan hizmet 

bedeli

Oluşturulan fon pay adedi

%0,01 (Onbinde bir)

Üst Limit:

İhraç başına 1.500 TL

İhraççı başına yıllık 40.000 TL

03/06/2011

/ 01/07/2011

- Üst limit ihraç başına 1.500 TL 

uygulanır.

- Bir ihraçcının yıllık olarak ödeyeceği 

toplam ihraç bedeli 40.000 TL’yi 

geçemez.

- Emeklilik fon paylarının oluşturulduğu 

ayı izleyen ay içerisinde fondan tahsil 

edilir.

Bireysel Emeklilik

Sistemi (BES) Hesaplararası Kıymet Transferi

Emeklilik şirketi havuz hesapları ile BEF 

katılımcı hesapları arasında transferler 

üzerinden alınan ücret

İşlem adedi 0.01 TL
03/06/2011

/ 01/07/2011

- Emeklilik şirketinin müşteri hesapları 

arasındaki hareketlerden alınır.

- Hareket başına ve emeklilik şirketine 

tahakkuk ettirilir.

- İşlemin olduğu ayı izleyen ay 

içerisinde tahsil edilir.

Rehin/Teminat Tesisi

Emeklilik Fonları karşılığında kredi 

kullanılması nedeniyle, ilgili fon paylarının 

rehin/teminata alınması

işlemleri karşılığında alınan komisyon

İşlem adedi 0.10 TL
03/06/2011

/ 01/07/2011

- Rehin-teminat hesabından serbest 

hesaba aktarımlardan alınmaz.

- Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir.

- Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay 

içerisinde yapılır.

Yatırım Fonu İşlemleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri



Borsa Yatırım Fonu Pay Oluşturma ve Geri Alım 

İşlemleri

Borsa Yatırım Fonu işlemlerinde fon payı 

oluşturma ve fon payı geri alım işlemleri 

için hesaplanan hizmet bedeli

İşlem tutarı; T+0 işlemleri

İleri valörlü işlemler

%0,01250  (Yüzbinde 12,5) 

Min:75.-TL Max:150 TL

% 0,025(Yüzbinde 25)

Min: 100 TL

Max: 250 TL

26/01/2018

/ 01/01/2018

-Ücret tarifesi 2018 yılı sonuna kadar 

geçerlidir.

BES Otomatik Katılım Emeklilik Fon Payı Saklama 

Komisyonu

BES otomatik katılımcı hesaplarında

bulunan bireysel emeklilik fon

paylarının saklanması hizmetinin bedeli

Emeklilik Fonu Toplam Değeri Yıllık yüz binde beş
21/04/2017

/ 02/05/2017

BES otomatik katılım sistemi katılımcı 

hesaplarında bulunan emeklilik

yatırım fonlarının toplam değeri 

üzerinden alınır.Yıllık komisyon oranı

üzerinden günlük hesaplanarak aylık 

tahsil edilir. Fon tutarının 

hesaplanmasında ilan edilen son fiyat 

bulunur.

BES Otomatik Katılım Emeklilik Fon Payı Transfer 

Komisyonu

Emeklilik şirketi havuz hesapları ile BES 

otomatik katılım katılımcı hesapları 

arasında gerçekleşen her fon payı hareketi 

için alınan ücret

İşlem adedi 0.005 TL
21/04/2017

/ 02/05/2017

Emeklilik şirketi havuz hesapları ile 

BES otomatik katılım katılımcı 

hesapları arasında gerçekleşen 

hareketler üzerinden alınır. Hareket 

başına alınır ve emeklilik şirketine 

tahakkuk ettirilir.İşlemin olduğu ayı 

izleyen ay içerisinde tahsil edilir.


