
İ şCep Yurt Dışı Piyasalar Komisyon Tablosu 

Pay İşlemleri 
 
 

İşlem Türü Oran/Ücret  

Alım Satım Aracılık Hizmeti 
%0,25 (Binde iki buçuk)/ İşlem Tutarı 

üzerinden İşlem Anında * 
 

Kurumdışı Pay Virmanı  
Virman konusu her bir kıymet kodu başına 

31,50 USD 
 

Kıymetin endeks ve tür değişimi işlemleri ( Kapsam : 

Kıymetin işlem gördüğü piyasa veya endeksten bir 

başka piyasa veya endekse tür değiştirerek veya tür 

değiştirmeksizin ilgili piyasa veya endekse kayıt 

işlemlerinin yapılması ) 

Uluslararası saklama kuruluşlarının tahsil 

edeceği değişim masrafına ilave olarak 50 

EUR 

 

Açıklamalar  

*İşlemdeki komisyon tutarı aşağıdaki minimum komisyonların (ülke ve borsa bazlı) altında kalması durumunda, ülkeye ve 
borsaya göre değişen aşağıdaki minimum komisyon tutarları geçerli olacaktır.  
-Pay işlemlerinde, piyasa öncesi işlem saatlerinde işlem gerçekleştirilmesi veya piyasa sonrası işlem saatlerinde işlem 
gerçekleştirilmesi halinde veya Algoritmik ( ALGO ) emir tipi altında yer alan stratejilerden herhangi birinin kullanımında, pay 
alım-satım işlemlerinde uygulanan komisyon oranına ek olarak ; pay adedi başına 0,5 (onda beş)cent üçüncü kişi kurum masrafı 
alınmaktadır. ABD Tezgahüstü ( OTC-PinkSheet) işlemlerinde, Avrupa borsalarındaki işlemlerde ve Asya/Pasifik bölgesindeki 
borsalardaki işlemlerde ise her bir pay işleminde toplam işlemin tutarı üzerine ek %0,03 (onbinde üç ) üçüncü kişi kurum 
masrafı alınmaktadır. 
Ayrıca, Yurt Dışı Finansal Kuruluş uygulaması gereği bazı hisselerde alış işlemi esnasında alış komisyonunun yanı sıra satış için 
gerekli olacak komisyonun da hesapta bulundurulması beklenmektedir. İşlem anında alış komisyonu tahsil edilmekte, satış 
komisyonu ise blokeli bekletilmektedir. Bu uygulamanın sebebi hisseler arası hacim, teminata konu olma oranı vb. 
dinamiklerdir. 

 

Ülke ve Borsa Bazlı Minimum Komisyonlar Oran/Ücret  

American Stock Exchange ( AMEX ) 1 15 USD  

NASDAQ 1 15 USD  

New York Stock Exchange (NYSE) 1 15 USD  

Wiener Börse (Vienna) Stock Exchange 30 EUR  

Borsa Italiana (Milano Stock Exchange - MIL) 2 30 EUR  

Euronext-Amsterdam (AMS) 30 EUR  

Euronext-Brussels (BRU) 30 EUR  

Euronext-Lisbon (LISB) 30 EUR  

Euronext-Paris (PAR) 3 30 EUR  

Frankfurt/Xetra Stock Exchange (Deutsche Börse) 30 EUR  

London International Exchange (LSE-INTL) 25 USD  

London Stock Exchange (SETS) 4,5 20 GBP  

OMX Helsinki (HSE)  30 EUR  

Copenhagen 100 DKK  

Stockholm 200 SEK  

Oslo Stock Exchange (OSE) 250 NOK  

Hong Kong 6 625 HKD  

Irish Stock Exchange 7 30 EUR  

Sistema De Interconexion Bursatil Espanol (SIBE) 8 30 EUR 

Açıklamalar  

(1) AMEX, NASDAQ ve NYSE pay satışlarında SEC Fee %0.00051 olarak alınmaktadır. 

(2)Pay alım işlemlerinde %0.22 oranında yerel vergi alınmaktadır.  
 

(3)Pay alım işlemlerinde %0.3 oranında yerel vergi alınmaktadır. Euronext Paris Borsasında işlem gören şirketlerin ADR ve GDR 

sertifikalarında gerçekleştirilen işlemlerde, tutar üzerinden %0.3 işlem vergisi alınır.  

(4)İngiltere borsasında £10,000 üzerinde yapılan alış ve satış işlemlerinde £1 PTM (Panel of Takeovers and Mergers) 

alınmaktadır.                         

 

(5)Pay alımlarında işlem anında tutar üzerinden %0.5; pay transferlerinde ise alıcı taraftan işlem anında payın piyasa değeri 

üzerinden %1.5 damga vergisi alınmaktadır. 
 

(6) Hong Kong Stock Exchange’de hisse senedi işlemlerinde tutar üzerinden %0.13 damga vergisi alınmaktadır.  
(7)Hisse senedi alımlarında işlem anında tutar üzerinden % 1,0 oranında damga vergisi alınır. 

(8)İspanyol şirketlerinin İspanya, Avrupa Birliği ve üçüncü bir ülkenin eşdeğer borsasında işlem gören hisse senetlerinde 

(ADR/ADS/GDR) gerçekleştirilen işlemleri için %0.2 Spanish Financial Transaction Tax (SFTT) vergisi alınmaktadır. 

 

Türev Araç Alım-Satım Aracılık İşlemi  

İşlem Türü Oran/Ücret  

Alım-Satım Aracılık İşlemi - Vadeli İşlem 

Sözleşmeleri 

7 USD + Borsa Payı* işlem anında adet 

başına 
 



* Borsa Payı kontrat ve borsa bazında değişiklik göstermektedir.   

Temerrüt  

Çerçeve Sözleşmede ve eklerinde yer alan Temerrüt hükümleri geçerli olacaktır  

MASRAFLAR  

Saklama ve Hak Kullanım Hizmetleri Masrafları  

İşlem Türü Oran/Ücret  

Pay (Saklama – Yurt Dışı)   

Pay (ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, 

Avusturya) 
%0,0042 (Yüzbinde 4,2)/Ay*  

Pay (Diğer Ülkeler) %0,039 (Yüzbinde otuzdokuz)/Ay*  

Açıklamalar  

*Aylık orandır. Saklama komisyonu izleyen ayın başında bir önceki ay için topluca tahsil edilecektir.  

  Tarife Matrahı : Değerlenmiş Tutar (TL Cinsinden * TCMB Alış Kuru) 
 

VİRMAN  

   İşlem Türü   Oran/Ücret  

Virman (Pay – Yurt Dışı)* 31,50 USD**  

Açıklamalar  

*Yalnızca yurt dışı hisselerin virmanı yapılabilmektedir. Futures (vadeli kontrat) ile serbest bakiyenin başka kuruma virman 
imkanı bulunmamaktadır. 

 

**Virman maliyeti her bir kıymet grubu için 31,50 USD’dir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; portföyde 10 adet ABC ve 20 
adet XYZ hissesi olması durumunda bu iki hisse grubu için toplam 63,00 USD (31,50*2) virman maliyeti oluşacaktır. 

 

 


