ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR
VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Pay Piyasası İşlemleri
Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay Piyasasında yapacağınız,
Pay ve Varant işlemleri ile ilgili oluşan TL tutar üzerinden binde iki oranında
komisyon alınır ve alınan komisyon üzerine yüzde beş BSMV eklemesi yapılarak
hesabınıza borç yansıtılır.
Örnek: A……. Pay senedinden 500 adet, 2,50 TL’den alım yaptığımızı varsayalım.
500 Adet X 2,50 TL fiyat = 1.250 TL alım tutarı TL karşılığı, 1.250 TL alım tutarı X
binde iki komisyon =2,50 TL komisyon karşılığı, 2,50 TL komisyon X yüzde beş
BSMV = 0,125 TL BSMV karşılığı.
Hesapta alım TL tutarı karşılığı oluşacak toplam borç tutarı = 1.250 TL alım bedeli +
2,50 TL komisyon + 0,125 TL BSMV = 1.252,62 TL toplam borç tutarı
Aynı işlemi satış yönünde yapacak olursak, hesaba alacak olarak yansıyan TL tutarı
1.250 TL satış tutarı – 2,50 TL komisyon - 0,125 TL BSMV = 1.247,37 toplam alacak
tutarı

Kredili Pay Piyasası İşlemleri
Şirketimizde kredili pay piyasası işlemleri için değişken faiz oranı kullanılmaktadır.
Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak kredi hesabınızda, kullanacağınız pay kredisi
tutarına Borsa Para Piyasasında oluşan ortalama faiz oranına 8 puan eklenerek
bulunan faiz oranı kadar gecelik faiz işletilir.
Örnek: Hesabınızda 100,000.-TL pay alımı sonucu oluşmuş kredi olduğunu
düşünelim. O gün için borsa para piyasasında oluşan faiz oranı 12,50 ise bu orana 8
puan daha ilave edilerek hesabınızın o günkü faiz oranı olan 20,50 ye ulaşırız.
100,000.-TL * 20,50 /36,000 = 56,94.-TL gecelik faiz ödersiniz. Faiz rakamına ayrıca
bu tutarın %5 i kadar bsmv eklenir 56,94 * 5 / 100 = 2,85.-TL
Özetle o gün için 100,000.-TL pay kredisi taşıdığınızda 56,94.-TL faiz ve 2,85.-TL
bsmv olmak üzere toplamda 59,79.-TL ödersiniz.
Ertesi gün borsa para piyasasında oluşan ortalama faiz 11,85 olarak gerçekleşirse,
hesabınızın faiz oranı 11,85 + 8 = 19,85 olacaktır ve 100,000.-TL * 19,85 / 36000 =
55,14.-TL faiz ve 55,14* 5 / 100 = 2,76.-TL bsmv olmak üzere toplam 57,90.-TL
ödersiniz.

Takas Operasyon İşlemleri
1.a-Hesap Bakım ve İşletim Masrafı: 3,00-TL (Bsmv dahil)
1.b- Aylık ekstre gönderim Masrafı:12,30-TL (Bsmv dahil)
2-ÖPP Aracılık komisyonu;
ÖPP Ödünç Veren yatırımcıdan alınan şirketimiz aracılık komisyonu: ödünç alandan
alınan komisyon gelirinin %1,5’i (Bsmv dahil)

Örnek:
PAY

ADET

Piyasa
FİYAT ORAN GÜN Değeri
Adet x
Fiyat

MAKTK 30,000 1.743

150

1

Ödünç
verene ÖPP Ödünç Veren Aracılık
Ödenen Komisyon
Komisyonu
Piyasa
değeri*Gün*Oran
/36500

52,290.00

Ödünç
Verene
Ödenen
Komisyonun Yüzde 1,5’ğu
(Bsmv dahil)

214.89

3.22

ÖPP Ödünç Alan yatırımcıdan alınan şirketimiz aracılık komisyonu: İşlemin piyasa
değeri üzerinden Yüzbinde5+Bsmv
Örnek:
PAY

ADET

Piyasa
FİYAT ORAN GÜN Değeri
Adet x Fiyat

MAKTK

30,000

1.743

150

1

52,290.00

ÖPP
Ödünç
Alan
Aracılık
Komisyonu
Piyasa
değerinin
Yüzbindebeşi+Bsmv
2.75

3- EFT Komisyonu:
Hesabınızdan yapacağınız EFT işlemlerinde aşağıda belirtilen tutarlarda masraf ve
BSMV kesintisi yapılır .EFT işlemini gerçekleştiren kurumun tarifelerinde oluşabilecek
değişiklikler müşteriye yansıtılır.

60,000 TL.ye kadar 6,00+Bsmv(%5) = (6,30-TL)
60,000 ve 600,000 arası yüzbinde on (0,0001)+Bsmv(0,05)
600,000 üzeri( 60,00+Bsmv(%5) = (60.30-TL)
İnternet EFT : (4.20-TL) (Bsmv dahil)
4-Şartlı Virman
Şartlı
virman
işlem tutarı 1000 TL’nin altında ise;“Borsa içi” tarifesi
Aracı
komisyonu kuruluşların
uygulanır.
İşlem tutarı 1000 TL’nin üzerinde olan işlemler için işlem
hesabında
(Borsa
tutarı üzerinden en az 5 TL, en fazla 25 TL olmak üzere
bulunan
dışı)
yüzbinde 3
kıymetlerin
teslim karşılığı
ödeme prensibi
Parçalı olarak gerçekleştirilen işlemlerde ilk parçada
çerçevesinde
sözleşmenin toplam tutarı üzerinden ücret alınır.
başka bir aracı
kuruluşun
hesabına
Aynı şartlı virman işlemine bağlı parçalı şartlı virman
transferinden
işlemlerinin ikinci parcasından itibaren her bir parçası için
alınan ücret
borsa içi ücret tarifesi alınır.

Şartlı
virman
komisyonu
(Borsa içi)

Aracı
kuruluşların
hesabında
bulunan
kıymetlerin
teslim karşılığı
ödeme prensibi
çerçevesinde
başka bir aracı
kuruluşun
hesabına
transferinden
alınan ücret

Üye Ekranından
“Normal ve Parçalı Şartlı Virman için”:
2 TL
Takas Tanımlı Şartlı Virman için (takasa tanımlayan
taraftan):
4 TL
Yazılı Talimat ile:
Üye Ekranlarından yapılan işlemlerden alınan ücret x 2

5-Pay virmanı:
Üyeler arası menkul kıymet transferi
Üye İçi hesaplar arası menkul kıymet
transferi

Ücret Bazı
İşlem sayısı

TUTAR(TL)
1,25 + bsmv

İşlem sayısı

0,25 + bsmv

6-Sermaye artırımı:
Ücret Bazı
Bedelli

Sermaye artırımından alınan payların piyasa değeri

Temettü

Temettü tutarı üzerinden

Bedelsiz
Sermaye
Azaltımı+Birleşim

Sermaye artırımından alınan payların piyasa değeri
Sermaye azaltım işlemlerinde azaltılan kısmın piyasa
değeri

Oran
Onbinde
beş
Onbinde
beş
Onbinde
beş
Onbinde
beş

7-Kapalı Payların Açık Hale dönüşümü
Ücret Bazı TUTAR(TL) BSMV HARİÇ
Borsada İşlem Göremeyen Nitelikten
Borsada İşlem Görebilir Nitelikte paya İşlem
dönüşüm
Sayısı

5-TL+ piyasa değeri üzerinden
binde2 spk kurul kayıt ücreti+ eft
komisyonu

8- Viop Opsiyon Kullanım Komisyonu: 0,50-TL+(Bsmv)
Saklayıcı Kurumların uyguladığı masraf tarifesindeki değişiklikler komisyonlarımıza
aynen yansıtılır.

9-Diğer: - Müşterilerimizin hesaplarında bulunan kıymetlerin saklanması ve diğer
masraflar için Saklayıcı Kurumların uyguladığı masraf tarifesi hesaba aynen borç olarak
yansıtılır.

Ücret Bazı
Hesap Açma
Yatırımcı sicil numarası ve şifresi
gönderimi
1.000 TL ve üzeri piyasa
Hesap Bakım
değerli saklama bakiyesi
Rehin/Teminat İşlemi
İşlem Sayısı
Saklama Hizmetleri Açık Paylar
Piyasa Değeri
Nominal değer ile Piyasa
Saklama Hizmetleri Kapalı Paylar Değerinden düşük olanı
Alım Satım Komisyonu
Kayıt Sayısı
Yatırım Fonu Alım Satım
Komisyonu
İşlem Tutarı üzerinden

TUTAR(TL) BSMV HARİÇ
1.5
8
Günlük 0,00924
0.1
0,000065 (yüzbinde altıbuçuk)
0,000075 (yüzbinde yedibuçuk)
0,02-TL.
Yüzbinde 0,5 alt limit 1 kuruş

Not: Saklayıcı Kurumların uyguladığı masraf tarifesindeki değişiklikler
komisyonlarımıza aynen yansıtılır.

TÜREV ARAÇLAR PİYASASI
1-Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, VİOP’da yapacağınız, Vadeli
İşlem ve Opsiyon işlemleri ile ilgili olarak işlemin parasal büyüklüğü üzerinden belirli
bir oranda komisyon ve alınan komisyon üzerinden yüzde beş oranında BSMV
tahsilatı yapılarak toplam tutar hesabınıza borç olarak yansıtılacaktır.
Aşağıda verilen örneklerde VİOP komisyon oranının on binde 2 olduğu varsayılmıştır.
Örnek: Vadeli İşlem Sözleşmesi:
F_XU0300216S0 vadeli işlem sözleşmesinde 1 kontrat 89,900 TL fiyattan, uzun
veya kısa bir işlem yaptığımızı varsayalım.
1 Adet X 89,900 TL fiyat X 100 (Borsa tarafından açıklanan kontrat büyüklüğü) =
8.990 TL işlem büyüklüğüne ulaşırız
8,990.-TL X on binde iki komisyon =1,80 TL tutarında hesabınızda komisyon oluşur,
1,80 TL komisyon X yüzde beş BSMV = 0,09 TL hesabınızda BSMV oluşur.
Hesapta işlem karşılığı oluşacak toplam borç tutarı = 1,80 TL komisyon + 0,09 TL
BSMV = 1,89 TL olacaktır.
Örnek: Opsiyon Sözleşmesi:
O_XU030E0216P80.000S0 opsiyon sözleşmesinde uzun veya kısa 0,65.-TL fiyattan
1 kontrat işlem yaptığımızı varsayalım.
1 adet X 80 (opsiyonun kullanım fiyatı) X 100 (Borsa tarafından açıklanan kontrat
büyüklüğü) = 8,000.-TL işlem büyüklüğüne ulaşırız.
8,000.-TL X on binde iki komisyon =1,60 TL tutarında hesabınızda komisyon oluşur,
1,60 TL komisyon X yüzde beş BSMV = 0,08 TL tutarında hesabınızda BSMV oluşur.
Hesapta işlem karşılığı oluşacak toplam borç tutarı = 1,60 TL komisyon + 0,08 TL
BSMV = 1,68 TL olacaktır.
2- VİOP da gerçekleştirdiğiniz işlemler sonucunda elde ettiğiniz gelirler üzerinden
yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca vergi tahsilatı yapılabilmektedir, VİOP da vergi

tahsilatı alım-satım tutarları arasındaki farktan bu işlemler neticesinde ödenen
komisyon ve bsmv nin düşülmesi sonucu oluşan matrah üzerinden yapılmaktadır.
Örnek: F_TRYUSD0216S0 Vadeli İşlem Sözleşmesinde kar edilmesi:
F_TRYUSD0216S0 Vadeli İşlem Sözleşmesinde 25 kontrat 2,9700.-TL fiyatından
uzun ve 25 kontrat 2,9775.-TL fiyatından kısa işlemi yaptığımızı varsayalım.
25 X 2,9700 X 1,000 (TRYUSD vadeli işlem sözleşmelerinin kontrat büyüklüğü) =
74,250.00.-TL alım tutarına ulaşırız,
25 X 2,9775 X 1,000
= 74,437,50.-TL satım tutarına ulaşırız,
Bu işlem sonucunda 74,437,50 – 74,250.00 = 187,50.-TL brüt kar elde etmiş oluruz.
Alım işlemi için 74,250.00 X on binde 2 komisyon ve komisyon tutarının yüzde beşi
tutarında bsmv öderiz = 14,85.-TL komisyon + 0,74.-TL bsmv = 15,59.-TL
Salım işlemi için 74,437.50 X on binde 2 komisyon ve komisyon tutarının yüzde beşi
tutarında bsmv öderiz = 14,89.-TL komisyon + 0,74.-TL bsmv = 15,63.-TL
Bu işlem sonucunda elde ettiğimiz net kar 187,50 -15,59 – 15,63 = 156,28.-TL olarak
bulunur.
İşlem tarihi itibariyle TRYUSD sözleşmelerinde elde edilen gelirlerden %10 oranında
stopaj kesintisi yapıldığı için 156,28.-TL nin %10 u yani 15,63.-TL hesaptan çekilerek
vergi dairesine müşterimiz adına yatırılır.

ÖZEL SEKTÖR VE KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI İŞLEMLERİ
XXX… ISIN kodlu özel sektör veya kamu borçlanma aracından alım veya satım
yapılmış ise işlem tutarı üzerinden on binde 5 (asgari 50-TL olmak üzere)komisyon
ve komisyon tutarı üzerinden yüzde 5 Banka ve Sigorta Muamele Vergisi ilgi yatırım
hesabından çekilir. Örneğin 100.000-TL işlem tutarından 50-TL komisyon ve bu tutar
üzerinden 2,5-TL BSMV olmak üzere toplam 52,5.-TL ilgili yatırım hesabından çekilir.

KAS İŞLEMLERİ
KAS işlemlerine ait müşterilerden kesilen swap masrafları vakiffx.com adresinde
yayınlanmaktadır

VERİ YAYIN HİZMETİ ÜCRETİ
Şirketimizden Veri yayını hizmeti alan müşterilerimizin hesabına; Veri Yayın
kuruluşları ve Borsa’nın belirlemiş olduğu ücretler, müşteri talimatına istinaden aynen
yansıtılır.

