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

Yürürlüğe Giriş Tarihi
Açıklama

BES Müşteri Alt Hesap Açım Ücreti

Takasbank nezdinde bireysel emeklilik şirketleri tarafından BES 

katılımcıları adına açılacak hesaplardan bir defaya mahsus 

alınacak ücret

Hesap Sayısı 0.70 TL

10/03/2022

/ 01/04/2022

 -BES şirketleri tarafından açılan her hesap için ücret alınır.

- Ay içinde açılan hesapların ücretleri izleyen ay içerisinde tahsil edilir.

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

açılacak hesaplardan BES katılımcılarından alınacak ücret

Aylık Olarak 

Sabit TL
0.25 TL

10/03/2022

/ 01/04/2022

- 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.

Emeklilik Fon Payı Saklama

Katılımcı Hesaplarında bulunan Bireysel Emeklilik Fonlarının 

(BEF)

saklanması hizmetinin bedeli

Emeklilik Yatırım Fonu 

Toplam Değeri
Yıllık

% 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.

- Devlet katkısı fonları dahil edilmez

Bireysel Emeklilik

Sistemi (BES) Hesaplararası Kıymet 

Transferi

Emeklilik şirketi havuz hesapları ile BEF katılımcı hesapları 

arasında transferler üzerinden alınan ücret
İşlem Adedi 0.014 TL

10/03/2022

/ 01/04/2022

- Emeklilik şirketinin müşteri hesapları arasındaki hareketlerden alınır.

- Hareket başına ve emeklilik şirketine tahakkuk ettirilir.

- İşlemin olduğu ayı izleyen ay içerisinde tahsil edilir.

- Devlet katkısı fonları dahil edilmez

BES Otomatik Katılım Alt Hesap Açım 

Ücreti

BES otomatik katılımcıları için açılan her alt hesap için katılımcı 

bazında bir defaya mahsus alınan ücret
Hesap Sayısı 0.375 TL

10/03/2022

/ 01/04/2022

 -BES otomatik katılım sisteminde katılımcı bazında açılan her bir alt 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
 0.18 TL

10/03/2022

/ 01/04/2022

 -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.

BES Otomatik Katılım Emeklilik Fon Payı 

Saklama Komisyonu

BES otomatik katılımcı hesaplarında

bulunan bireysel emeklilik fon

paylarının saklanması hizmetinin bedeli

Emeklilik Yatırım Fonu 

Toplam Değeri
Yıllık

% 0,005 (yüzbinde 5)

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.

- Devlet katkısı fonları dahil edilmez

BES Otomatik Katılım Emeklilik Fon Payı 

Transfer Komisyonu

Emeklilik şirketi havuz hesapları ile OKS BEF katılımcı hesapları 

arasında transferler üzerinden alınan ücret
İşlem Adedi 0.0075 TL

10/03/2022

/ 01/04/2022

 -Emeklilik şirketinin otomatik katılım sistemi katılımcılarının hesapları arasındaki 

hareketlerden alınır.

- Hareket başına ve emeklilik şirketine tahakkuk ettirilir.

- İşlemin olduğu ayı izleyen ay içerisinde tahsil edilir.

- Devlet katkısı fonları dahil edilmez

Emeklilik Fon Payı İhracı
Emeklilik fonu paylarının emeklilik şirketlerinin havuz hesaplarında 

oluşturulması karşılığında alınan hizmet bedeli

Oluşturulan

 Fon Payı 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.

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.

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Bireysel Emeklilik Sistemi İşlemleri

#Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı)


