
Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran

SPK Onay /

Yürürlüğe Giriş Tarihi Açıklama

Pay Piyasası Takas Komisyonu

Borsa İstanbul bünyesindeki Pay 

Piyasasında gerçekleştirilen (BYF 

dışındaki) işlem hacimleri 

üzerinden alınır

İşlem Hacmi Milyonda 3,75 30/03/2018 / 30/06/2018

Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, 

tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

Pozisyon aktarımı (Pozisyon 

bazında aktarım)

İletilen bir emre ait gerçekleşen 

işlemin münferit olarak herhangi 

bir takas üyesine devredilmesi için 

alınan ücret

sabit ücret + hacim 

üzerinden

Aktarılan pozisyon başına 2 TL sabit ücret 

+ Aktarılan pozisyon hacim üzerinden 

yüzbinde 2 (%0,002) Max. 25 TL

27/11/2015 / 06/03/2017

 -Aktarım işlemleri, işlemin gerçekleştiği andan T+1 

günü Borsa seans kapanış saatine kadar yapılabilir.                                                                                                                      

- Ücret Aylık olarak tahakkuk ettirilir.                                                                                                   

- Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde 

yapılır.

İşlem düzeltmesi

Borsaya iletilen emirler sonucunda 

gerçekleşen işlemlerin 

düzeltilmesi halinde alınan ücret

sabit ücret + hacim 

üzerinden

Düzeltilen işlem başına 3 TL sabit ücret + 

Düzeltilen işlemin hacmi üzerinden 

yüzbinde 3 (%0,003)

27/11/2015 / 30/11/2015

 -Düzeltme işlemleri, işlemin gerçekleştiği andan T+1 

günü Borsa seans kapanış saatine kadar yapılabilir.                                                                                                                       

-Borsa’ya gönderilen emre ilişkin gerçekleşen tüm 

sözleşmeler toplu olarak düzeltilebilir.          -Ücret 

Aylık olarak tahakkuk ettirilir.-Tahsilat, tahakkuk 

tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

Borsa Yatırım Fonu Takas Ücreti

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda 

işlem gören BYF’nin işlem hacmi 

üzerinden alınır.

İşlem hacmi Milyonda 0.5 06/02/2020 - 01/01/2021 Ücret tarifesi 2022 yılı sonuna kadar geçerlidir.

Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran

SPK Onay /

Yürürlüğe Giriş Tarihi Açıklama

Pay Piyasası Takas Üyeliği Giriş 

Ücreti

Üyeliğe kabul sırasında alınan 

ücret
Sabit TL 50.000 TL 21/07/2017/   15/08/2017

Yeni üye olacak kurumlardan alınacaktır. (Mevcut 

üyelerden alınmayacaktır.)

Pay Piyasası Takas Üyeliği Yıllık 

Aidat

Takas üyelerinden alınan yıllık 

ücret
Sabit TL

 -Doğrudan Takas Üyeleri için 5.000 TL -

Genel Takas Üyeleri için 10.000 TL
21/07/2017/   15/08/2017

 -Yıl sonu itibarıyla taahhuk ettirilir.                                                                                            

-Tahsilat, taahhuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.

Üyelik Teminatı
Pay Piyasası Takas üyesi olan 

kurumlardan alınır
Sabit Ücret

Doğrudan MKT üyelerinden 5.000 TL  

Genel MKT üyelerinden 10.000 TL

  - /                          

19/06/2017

Bir defaya mahsus alınır.

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Piyasalar

Pay Piyasası

Takas Ücretleri

Üyelik Ücreti

#Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı)



Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran

SPK Onay /

Yürürlüğe Giriş Tarihi Açıklama

Pay Piyasası Nakit TL işlem 

teminatları nemalandırma 

komisyonu 

Pay Piyasa'sında işlem yapan 

üyelerin nakit Türk Lirası işlem 

teminatlarının 

nemalandırılmasından alınan 

ücret

Brüt nema Tutarı %5 (Yüzde 5) 26/05/2017 / 19/06/2017

Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü 

aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve 

diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.

Pay Piyasası Nakit TL Garanti Fonu 

katkı payları nemalandırma 

komisyonu 

Pay Piyasa'sında işlem yapan 

üyelerin nakit Türk Lirası garanti 

fonu katkı paylarının 

nemalandırılmasından alınan 

ücret

Brüt nema Tutarı %5 (Yüzde 5) 26/05/2017 / 19/06/2017

Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü 

aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve 

diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.

Pay Piyasası Üyelik Teminatı Nema 

Komisyonu

Pay Piyasası takas üyesi olan 

kurumlardan nakit Türk Lirası  

üyelik teminatlarının 

nemalandırılmasından alınan 

ücret

Brüt nema Tutarı %5 (Yüzde 5) 26/05/2017 / 19/06/2017

Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü 

aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve 

diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.

Teminat Saklama Komisyonu 

Pay Piyasası (TL ve YP 

cinsinden) teminat bakiyeleri 

üzerinden alınan saklama ücreti

Nakit Teminat Tutarı %0,01 (Onbinde bir) 26/05/2017 / 19/06/2017

Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, 

tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Döviz 

teminatları tutarı, TCMB döviz alış kuru kullanılarak 

TL’ye dönüştürülür.

Diğer Ücretler

#Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı)



Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran

SPK Onay /

Yürürlüğe Giriş Tarihi Açıklama

Kıymet Transfer Ücretleri (Serbest 

Virman)

Takasbank nezdinde saklama 

hesapları kullanılarak 

gerçekleştirilen virman işlemleri 

için alınan hizmet bedeli

İşlem adedi Sabit TL
Üye ekranlarından: 2,5515 TL

Yazılı Talimat ile: 5,1030 TL
**/**/**** / 01/01/2022

-İşlem sayısı üzerinden tahakkuk ettirilmektedir.

-Virmanı yapan kurumdan alınır.

-Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir.

-Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde 

yapılır.

Şartlı Virman Komisyonu (Borsa İçi)

Aracı kuruluşların hesabında 

bulunan kıymetlerin teslim 

karşılığı ödeme prensibi 

çerçevesinde başka bir aracı 

kuruluşun hesabına transferinden 

alınan ücret

İşlem adedi Sabit TL

Üye Ekranından“Normal ve Parçalı Şartlı 

Virman için”: 2 TL                                       

Yazılı Talimat ile : Üye Ekranlarından 

yapılan işlemlerden alınan ücret x 2

19/02/2015 /                           

30/11/2015

 -İşlem sayısı üzerinden alınır.                                                                                                 

-Parçalı gerçekleşen işlemlerde, her parça için ayrı 

komisyon alınır.                                                

-BISTECH sistemi üzerinden gerçekleşen işlemler 

aylık olarak tahakkuk ettirilir.                      

-Kolektif yatırım kuruluşlarının taraf olduğu işlemlerde 

nakit komisyonları işlem anında kıymet komisyonları 

ise aylık olarak tahakkuk ettirilir.                                                               

-Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde 

yapılır. 

-Yazılı talimat ile yapılan işlemler, üye ekranlarından 

yapılan işlemlerin 2 katı olarak ücretlendirilir.

Şartlı Virman Komisyonu (Borsa 

Dışı)

Aracı kuruluşların hesabında 

bulunan kıymetlerin teslim 

karşılığı ödeme prensibi 

çerçevesinde başka bir aracı 

kuruluşun hesabına transferinden 

alınan ücret

İşlemtutarı üzerinden 

Değişken TL

İşlem tutarı 1000 TL’nin altında ise;“Borsa 

içi” tarifesi uygulanır.  İşlem tutarı 1000 

TL’nin üzerinde olan işlemler için işlem 

tutarı üzerinden en az 5 TL, en fazla 25 TL 

olmak üzere yüzbinde 3  Parçalı olarak 

gerçekleştirilen işlemlerde ilk parçada 

sözleşmenin toplam tutarı üzerinden ücret 

alınır. Aynı şartlı virman işlemine bağlı 

parçalı şartlı virman işlemlerinin ikinci 

parçasından itibaren her bir parçası için 

borsa içi ücret tarifesi alınır.

19/02/2015/             

30/11/2015

İşlem sayısı üzerinden alınır. Parçalı gerçekleşen 

işlemlerde, her parça için ayrı komisyon alınır. 

BISTECH sistemi üzerinden gerçekleşen işlemler 

aylık olarak tahakkuk ettirilir. Kolektif yatırım 

kuruluşlarının taraf olduğu işlemlerde nakit 

komisyonları işlem anında kıymet komisyonları ise 

aylık olarak tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk 

tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Yazılı talimat ile 

yapılan işlemler, üye ekranlarından yapılan işlemlerin 

2 katı olarak ücretlendirilir.

Şartlı Virman Borsa içi/Borsa dışı 

hatalı Beyan

Üyeler tarafından yapılan hatalı 

beyan karşılığı alınan ücret

İşlem tutarı üzerinden 

Değişken TL

Yüzbinde 6 + ödenen komisyon ile yeni 

tahhakuk ettirlen komisyon farkı üzerinden 

TCMB avans oranı baz alınarak gecikme 

faizi

02/11/2015 / 30/11/2015

 -İşlem taraihinden itibaren 1 ay içerisinde üyenin 

kendi talebi ile yapılan düzeltmelere gecikme faizi 

uygulanmaz.                                                                                                         

-Gecikme Faizi Max. 1000.-TL olarak uygulanır.

İşlem Ücretleri

#Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı)


