2020 YILI ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş’nin, III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları
Hakkında Tebliğin’ in 25. “Müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü”, 3-a “İşlemlere ilişkin her türlü
komisyon, ücret ve vergi tutar veya oranların” bildirilmesi maddesine istinaden 2020 yılında
müşterilerinden tahsil edeceği ücret, komisyon ve masraflara ilişkin detaylar aşağıdadır. İzleyen
dönemlerde uygulanacak ücret, komisyon ve masrafların güncel tutar ve oranları, PhillipCapital’in
internet sitesinde yer alacaktır.
Havale/Eft Masrafı Tutarı
İnternet ve Elektronik Yöntemler ile Gönderilen 0- 90.000-TL Aralığında
90.001-TL ve üzeri yapılan eft/havalelerde
İsme veya Kredi Kartı Yapılan Ödemelerde

TL
9,00-TL
Yüzbinde 15+BSMV
17,00-TL

Pay Satışından Gelecek Nakdin T veya T+1 Gününde Talep Edilmesi Durumunda Alınacak Komisyon
Pay satışından gelecek nakdin 100.000 TL’ye kadar olan kısmının Takas gününden önce talep
edilmesi halinde, müşteriye uygulanan kredi veya temerrüt faizine ek olarak; vergi hariç, 2 TL’den az
olmamak üzere talep edilen tutarın günlük %0,05 (Onbinde beş’i) oranında komisyon tahsil edilir.
Yıllık Bakım Bedeli (2020 Yılı İçin)
Overall büyüklüğüne göre Ocak ve Temmuz ayında İki Taksit Olarak Alınmaktadır
Overall Büyüklüğü
1.000-100.000 TL
100.000 – 250.000 TL
> 250.000 TL
Ödünç Alma/Verme Komisyonları
Ödünç Alma'da Karşı Kuruma Ödenen Komisyon
Ödünç Alma'da Karşı Kuruma Ödenen Komisyon
Ödünç Alanın Verdiği ve Ödünç Verenin Aldığı Komisyonun

Tutar
30 TL
50 TL
100 TL

400 TL altında ise sabit 40 TL
400 TL üzerinde ise ödenen
komisyonun %30’u
% 50'si alınacaktır.

Kredili Menkul Kıymet İşlemlerinde Kredi Faizi;
BIST repo-ters repo pazarları, TCMB Bankalararası Para Piyasası, Takasbank Para Piyasası’nda oluşan
gecelik borçlanma faiz oranlarından en yüksek olanının 2 katına kadar alınır. Ancak işlem/teminat
bazında farklı oranlar uygulanabilir. Müşteri uygulanan oranı hesap ekstresinden takip edebilecektir.
Temerrüt Faizi
BIST repo-ters repo pazarları, TCMB Bankalararası Para Piyasası, Takasbank Para Piyasası’nda oluşan
gecelik borçlanma faiz oranlarından en yüksek olanının 3 katına kadar alınır. Kredili işlem yapan
müşterilerin temerrüt veya limit aşımlarında ise mevcut kredi faizinin 1,5 katı uygulanır.
Virman ücreti
Hisse virman işleminde, bir hissenin farklı maliyetlerdeki her kıymeti başına 1,25-TL.+ BSMV tahsil
edilmektedir.
Şartlı virman işlemlerinde Hisse senedi adedi üzerinden kıymet başına 2 TL+BSMV
Nemalandırma Politikası
Müşteri hesaplarında bulunan 5.000 TL ve üzerindeki bakiyeler III-37.1 sayılı Tebliğin "Müşteri
hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin kullanım esasları" başlıklı 66. Maddesine uygun olarak ve
nemalandırılacak tutara bağlı olarak farklı oranlarda nemalandırılmaktadır. Her yıl güncellenecek alt
limitin altında kalan tutarlar ile getiri talep etmeyen müşterilerin nakitleri, getirisi aracı kurumda
kalacak şekilde değerlendirilebilecek olup, bu hüküm Müşterinin kabul ve onayı niteliğindedir.
Müşterinin nemalandırılan tutarı üzerinden 0,000081 oranında komisyon alınmaktadır.
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım/Satım
İşlem tutarı üzerinden %0,08+BSMV
Viob Piyasası İşlem Komisyonu
İşlem tutarı üzerinden %0,1+BSMV, ancak yatırımcı veya işlem bazında farklı oran uygulanabilir

Pay Piyasası İşlem Komisyonu
İşlem tutarı üzerinden %0,2+BSMV, ancak yatırımcı veya işlem bazında farklı oran uygulanabilir
Futures İşlem Komisyonları
Borsa
CME
CME (Micro Kontratlar)
ICE
EUREX
LME
LME CARRY

Komisyon (USD)
8
2.5
8
8
35
6

Bedelli / Bedelsiz / Temettü Kullanım Ücreti
Borsada işlem görmeyen veya görebilir nitelikteki pay senetlerinin, Sermaye artırımından alınan
payların ve sermaye azaltımında azaltılan kısmın piyasa değeri üzerinden %0,05 oranında komisyon
alınmaktadır.
Ekstre Posta Ücreti
Hesap ekstresinin iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesini talep eden müşterilerimizden
postalama masrafı olarak aylık 10 TL ile 20 TL arasında posta masrafı tahsil edilmektedir.
Genel Saklama Komisyonu
Aylık olarak MKK’nın tahsil etmiş olduğu ve www.mkk.com.tr internet sitesinde yayınlanan saklama
komisyonunun 2,2 katı müşteriden tahsil edilir.
BİST Emir İptal Ücreti
Emir iptali, emir miktarının azaltılması ve emir fiyatlarının kötüleştirilmesi işlemleri üzerinden BIST
tarafından belirlenen ve tahsil edilen vergi dahil ücret tutarının iki katı oranında emir iptal ücreti
PhillipCapital tarafından, müşteri hesabından tahsil edilmektedir.
Borsa Payı Ücreti
İşlem tutarı üzerinden Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan ücret,
borsa payı olarak Borsa tarafından tahsil edilir. İşlem hacmi bazında tahsil edilen borsa payı müşteri
hesaplarına aynı tutarda yansıtılır.
Portföy Yönetim Ücreti
İşlem tutarı üzerinden Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenen oranlar üzerinden hesaplanan ücret,
borsa payı olarak Borsa tarafından tahsil edilir. İşlem hacmi bazında tahsil edilen borsa payı müşteri
hesaplarına aynı tutarda yansıtılır.
Kolokasyon Teknoloji Hizmet Ücreti
Borsa tarafından tahsil edilen kolokasyon ücretine istinaden, müşteri grubuna göre (emir gönderim
hızı bakımından gruplandırılmıştır) müşterinin işlem komisyonu üzerinden hesaplanacak olan
aşağıdaki oranlar dahilinde “Kolokasyon Teknoloji Hizmet Ücreti” müşteri hesabından tahsil
edilecektir.
A Grubu Kolokasyon Özel Hat: Mevcut Komisyon Ücreti *%12
B Grubu Kolokasyon Normal Hat: Mevcut Komisyon Ücreti * %1,4
C Grubu Kolokasyon Dışı: Herhangi bir ücrete tabi değildir.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş bir takvim yılı içinde ücret, komisyon ve masraflarda Türkiye
İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranının
1,2 katı artış yapma hakkına sahiptir. PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş yapılacak komisyon ve ücret
artışlarında, artışın uygulamaya gireceği tarihten en az 5 gün önce tarafınıza yazılı, elektronik posta ya
da kısa mesaj ile bilgilendirme yapacaktır. İş bu dokümanın güncel haline kurumumuzun
www.phillipcapital.com.tr internet sitesinde yer alan “Resmi Duyurular” başlığı altından da
ulaşabilirsiniz.

