
İşCep 
Yurt Dışı Piyasalar 
New York Stock Exchange Üzerinden Örnek Komisyon Hesaplaması 
 

Bu belgede yer alan hesaplamalar örnektir. Güncel komisyon oranları ve masraflar bu belgeden farklılık gösterebilir.  
Güncel komisyon oranları ve masraflar için yatırımcının Yurt Dışı Piyasalar sözleşmelerine başvurması gerekmektedir. 



Komisyon Oranları - İşCep Yurt Dışı Piyasalar 

• Hisse Senedi işlemlerinde iki türlü komisyon uygulaması bulunmaktadır. 
1. Minimum (Maktu) Komisyon 
2. Oransal (Nispi) Komisyon 

• Futures işlemlerinde kontrat başına sabit komisyon uygulaması bulunmaktadır. 

 

Bazı Borsalar İçin Komisyon Tablosu aşağıdaki şekildedir; 

 
Borsa Kıymet Türü 

Yatırımcıdan Alınacak Komisyon  

(Tutar Üzerinden) 

Yatırımcıdan Alınacak Minimum Komisyon Tutarı  

(Tüm masraf ve komisyonlar USD üzerinden hesaplanır ve tahsil edilir. Diğer para 

birimlerinin USD dönüşümü işlem platformu tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.) 

ABD Pay 0,25% USD 25 

Avrupa Pay 0,25% EUR 30 

Asya (Hong Kong) Pay 0,25% HKD 1250 

Genel Futures GBP, EUR, USD 7 (Kontrat Başına Sabit) + Borsa Payı 

Yurt Dışı Piyasalar’da kapsanan diğer tüm borsalara ilişkin masraf ve komisyon tablosu hesap açılışı sırasında imzaladığınız Sözleşme’de yer 
almakta olup e-posta ile tarafınıza iletilmektedir. Sözleşmelere İşCep Yurt Dışı Piyasalar menüsünden de ulaşılabilirsiniz. 



Örnek Komisyon Hesaplaması – New York Stock Exchange 

• New York Stock Exchange’de yapılan bir hisse senedi 
işleminde yatırımcıdan minimum 25 USD olmak üzere 
%0,25 (binde iki buçuk – on binde yirmi beş) 
oranında komisyon alınmaktadır. 

• Yandaki örnek ekran görüntülerinde görülebileceği 
üzere 1 adet Coca-Cola Co. hisse senedinin tutarı 
yaklaşık 45,49 USD olduğundan, bu tutarın %0,25’i 
hesaplandığında 25 USD’nin altında kalacağından 
minimum (maktu) tutar olan 25 USD masraf olarak 
hesaplanarak tarafınıza gösterilmektedir. 

• Not: Satış yönünde 25,00 USD yerine 25,01 USD 
maktu masraf gösterilmesinin sebebi; ilgili Borsa’nın 
düzenleyici kurumunun işlem ücreti (clearing fee) 
tahsil etmesidir. Borsaların ve yasal otoritelerin talep 
edebileceği ek masraflar değişebileceğinden, ilgili 
kuralların yatırımcı tarafından takip edilmesi 
gerekmektedir. 



Örnek Komisyon Hesaplaması – New York Stock Exchange 

• İşlem tutarının %0,25’i maktu komisyon 
tutarını geçinceye kadar maktu komisyon 
hesaplanmaya devam edilecektir. 

• Yandaki ekran görüntüsünde 219 adet Coca-
Cola Co. hisse senedi işlem tutarının 9.960,12 
USD olduğu, bu tutarın %0,25’inin (yaklaşık 
24,90 USD) maktu komisyon tutarının altında 
kaldığı bu nedenle maktu komisyon (25,00 
USD) hesaplanmaya devam edildiği 
görülmektedir. 

• Not: Örnekten görüleceği üzere, satış 
yönünde Borsa’nın düzenleyici kurumu işlem 
ücreti (clearing fee) tahsil etmektedir. 



Örnek Komisyon Hesaplaması – New York Stock Exchange 

• İşlem tutarının %0,25’i maktu komisyon 
tutarını geçtikten sonra, işlem tutarının 
%0,25’i komisyon olarak hesaplanmaktadır. 

• Yandaki ekran görüntüsünde 250 adet Coca-
Cola Co. hisse senedi işlem tutarının 
11.370,00 USD olduğu, bu tutarın %0,25’inin 
(28,42 USD) komisyon olarak hesaplandığı 
görülmektedir. 

• Diğer borsalara ait maktu komisyon tutarları 
ve hangi döviz cinsi üzerinden hesaplanarak 
Dolar’a çevrildiği, yatırımcının imzaladığı Yurt 
Dışı Piyasalar sözleşme ve formlarında 
belirtilmiş olup, istenildiğinde İşCep Yurt Dışı 
Piyasalar menüsünden görüntülenebilir. 


