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Kıymetli Madenler Piyasası
Piyasa Yapıcılık Uygulama Usulü ve Esasları
1.

Amaç ve Kapsam

Bu düzenlemenin amacı Kıymetli Madenler Piyasası bünyesinde yapılan standart mini külçe,
külçe ve large bar altın alım-satım iĢlemlerinin daha etkin bir ortamda gerçekleĢmesini
sağlamak amacıyla piyasa yapıcılık esaslarını düzenlemektir.
A Tipi piyasa yapıcılığı standart tüm altın iĢlemleri; B tipi piyasa yapıcılığı ise standart 1
kg’lık külçe ve mini külçe altın iĢlemleri için geçerlidir.
2.

Kısaltmalar ve Tanımlar

Dönem: Piyasa yapıcısı üyenin performansının değerlendirileceği üç aylık süreyi,
Genel Müdürlük: Borsa Ġstanbul Anonim ġirketi Genel Müdürünü,
Piyasa, KMP: Kıymetli Madenler Piyasasını,
Piyasa Yapıcı, PY: Borsa Ġstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında standart altın iĢlemlerinde
Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre Genel Müdürlükçe Piyasa Yapıcı
olarak yetkilendirilen buna karĢılık Borsa tarafından kendisine sağlanan çeĢitli avantajlardan
faydalanan üyeyi,
ifade eder.
3.

Piyasa Yapıcı Üyelik Ġçin Gerekli ġartlar

Piyasa yapıcılığı için baĢvuracak üyenin;
- Kıymetli Madenler Piyasası üyesi olması,
- A tipi PY üyeliği için baĢvuru tarihi itibarıyla son bir yıl içerisinde en az 15.000 kg
standart altın iĢlemi yapmıĢ olması,
- B tipi PY üyeliği için baĢvuru tarihi itibarıyla son bir yıl içerisinde en az 2.500 kg (2.500
kg dahil) en çok 25.000 kg (25.000 hariç) standart altın iĢlemi yapmıĢ olması
zorunludur.
4.

Piyasa Yapıcılık Üyelik Yetkisinin Verilmesi, Yetkili Üye Sayısı ve Yetki Süresi

Piyasa yapıcı üyelik yetkisi, yapılan baĢvuru üzerine Genel Müdürlük tarafından
değerlendirilerek sonuçlandırılır. Üyelik baĢvurusu Ek-1’de yer alan Piyasa Yapıcılık BaĢvuru
Dilekçesi doldurularak ve Ek-2’de yer alan Piyasa Yapıcılık Taahhütnamesi imzalanarak
Borsa Ġstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli TaĢlar Piyasası Direktörlüğüne yapılır.
Her bir PY üyelik türü için aynı anda en çok beĢ üyeye piyasa yapıcılık yetkisi verilebilir.
Yetkili üyeler aynı zamanda Borsa Ġstanbul kurumsal internet sitesinde ilan edilir.
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BaĢvuru yapan üyenin baĢvurusunun Genel Müdürlükçe uygun bulunmaması halinde, üye,
kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay geçmeden yeniden PY üye olmak amacıyla
baĢvuruda bulunamaz.
5.

Piyasa Yapıcılık Yetkisinin Geri Alınması ve Üyelikten Çekilme

KMP’de piyasa yapıcılık sisteminin amacı piyasada derinlik sağlayarak altın fiyatlarının
ulusal piyasada gerçeğe uygun Ģekilde oluĢmasına yardımcı olmaktır. Bu amaçla üyelerin
performansları sürekli izlenir. Bu düzenlemede yer alan esaslar çerçevesinde PY üyelik
yetkisi Genel Müdürlükçe re’sen geri alınabilir.
Piyasa yapıcılar, en az 5 iĢ günü önceden Borsaya bildirmek koĢuluyla ve bildirim tarihinin
içinde bulunduğu üç aylık performans değerlemesi sonu itibarıyla geçerli olacak Ģekilde kendi
istekleriyle piyasa yapıcılıktan ayrılabilirler.
6.

Piyasa Yapıcı Üyeye Sağlanan Avantajlar
6.1. A Tipi PY Üyeye Sağlanan Avantajlar

A tipi PY yetkisi verilen üyelerin iĢlem komisyonlarına kademeli indirim uygulanır. Bu
amaçla PY yetkisi verilen üyelerin, takvim yılı ve sadece standart altın iĢlemleri dikkate
alınmak üzere ve aĢağıda belirtilen kriterlerin karĢılanması halinde 25.000 kg (25.000 kg
hariç) iĢlem hacmine kadar olan iĢlem komisyonlarına herhangi bir indirim uygulanmaksızın
mevcut iĢlem komisyonları yansıtılacak olup, 25.000-50.000 kg (25.000 kg dahil, 50.000 kg
hariç) arasındaki iĢlem hacmi komisyonlarına %15 indirim, 50.000-100.000 kg (50.000 kg
dahil, 100.000 kg hariç) arasındaki iĢlem hacmi komisyonlarına %25 indirim, 100.000 kg ve
üzerindeki iĢlem miktarı komisyonlarına ise %35 indirim uygulanacaktır. Kademeler, kademe
baĢlangıcı geçen ilk iĢlemden sonraki iĢlemden sonra baĢlanarak uygulanır.
Piyasa yapıcılık yetkisi verilen üye, standart altında, PY olunan ilk çeyrek hariç, çeyrekler
itibarıyla en az 500 adet 1 kg külçe iĢlemi veya en az 10.000 adet mini külçe iĢlemi veya en az
5.000 kg’lık iĢlem miktarı gerçekleĢtirdiği durumlarda belirtilen indirim oranlarının tamamına
bir sonraki üç ay için hak kazanır ancak bu paragrafta belirtilen kriterlerin sağlanamaması
halinde belirtilen indirim oranları bir sonraki üç ay için %50 oranında azaltılarak uygulanır.
6.2. B Tipi PY Üyeye Sağlanan Avantajlar
B Tipi PY yetkisi verilen üyelerin, takvim yılı ve sadece standart 1 kg külçe ve mini külçe
altın iĢlemleri dikkate alınmak üzere ve aĢağıda belirtilen kriterlerin karĢılanması halinde;
5.000 kg (5.000 kg hariç) iĢlem hacmine kadar olan iĢlem komisyonlarına herhangi bir
indirim uygulanmaksızın mevcut iĢlem komisyonları yansıtılacak olup, 5.000 kg -10.000 kg
(5.000 kg dahil, 10.000 kg hariç) arasındaki iĢlem hacmi komisyonlarına %10 indirim, 10.000
kg -20.000 kg (10.000 kg dahil, 20.000 kg hariç) arasındaki iĢlem hacmi komisyonlarına %20
indirim, 20.000 kg ve üzerindeki iĢlem hacmi komisyonlarına ise %30 indirim uygulanacaktır.
Kademeler, kademe baĢlangıcı geçen ilk iĢlemden sonraki iĢlemden sonra baĢlanarak
uygulanır.
Piyasa yapıcılık yetkisi verilen üye, PY olunan ilk çeyrek hariç, çeyrekler itibarıyla en az 150
adet standart 1 kg külçe altın iĢlemi veya 5.000 adet standart mini külçe iĢlemi veya standart 1
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kg külçe ve mini külçe dahil edilmek üzere 1.000 kg’lık iĢlem miktarı gerçekleĢtirdiği
durumlarda belirtilen indirim oranlarının tamamına hak kazanır ancak bu paragrafta belirtilen
kriterlerin sağlanamaması halinde belirtilen indirim oranları bir sonraki üç ay için %50
oranında azaltılarak uygulanır.
7.

Sağlanan Diğer Avantajlar ve Avantajların Hesaplanmasına ĠliĢkin Esaslar

PY üyenin, zorunlu karĢılık olarak ve fon hesaplarında tutulan altınlar hariç olmak üzere,
saklama kasasında tutulan altınlarına iliĢkin üye aylık saklama komisyonuna, PY olunan
aydan bir sonraki aydan itibaren baĢlamak üzere %15 indirim uygulanır.
Ġndirimli komisyonların kademelerini oluĢturan toplam iĢlem miktarının hesabında takvim yılı
içinde PY olunmadan önceki de dahil olmak üzere, A tipi PY üyesi için tek seferde 25 kg ve
altında olan standart altın iĢlemleri; B tipi PY üyesi için tek seferde 25 kg ve altında olan
standart 1 kg ve mini külçe altın iĢlemleri dikkate alınır.
Ġndirim komisyon kademelerine esas toplam iĢlem miktarı hesabında tüm valörlerdeki
iĢlemler dikkate alınır.
Piyasa yapıcı üyelerin girdiği emirlerin seans içindeki dağılımı, girilen emir miktarı, alıĢ-satıĢ
emirleri arasındaki fiyat aralıkları ve emir defterinde durma süresi dikkate alınarak
performans değerlemesi yapılabilir.
Belirtilen kademeler ve kriterler her yılsonu itibarıyla gerçekleĢen iĢlem hacmi ve sayısına
bağlı olarak Borsa Ġstanbul tarafından güncellenebilir. Kriterler güncellenmediği takdirde en
son ilan edilmiĢ olan haliyle geçerlidir.
8.

Performans Değerlemesi

Üyelerin performansı Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak ayları baĢlarında geçmiĢ üç ay dikkate
alınarak olarak değerlendirilir. Değerlendirmede dikkate alınacak ölçütler Ģunlardır:
A Tipi PY Üyesi için;
a)
PY olunan ilk çeyrek hariç olmak üzere geçmiĢ üç ayda en az 300 adet standart 1 kg
külçe altın iĢlemi veya 2.500 kg’lık standart iĢlem miktarı gerçekleĢtirmiĢ olmak,
b)
PY olunan ilk çeyrek hariç olmak üzere geçmiĢ üç ayda, 09:00-12:00 saatleri arasında
olmak kaydıyla en az 2 adet standart 1 kg külçe altın iĢlemi yapılmayan iĢ günü sayısı beĢi
geçmemek.
B Tipi PY Üyesi için;
a)
PY olunan ilk çeyrek hariç olmak üzere geçmiĢ üç ayda en az 100 adet standart 1 kg
külçe altın iĢlemi veya standart 1 kg külçe ve mini külçe dahil edilmek üzere 500 kg’lık iĢlem
miktarı gerçekleĢtirmiĢ olmak,
b) PY olunan ilk çeyrek hariç olmak üzere geçmiĢ üç ayda, 09:00-12:00 saatleri arasında
olmak kaydıyla en az 1 adet standart 1 kg külçe altın iĢlemi yapılmayan iĢ günü sayısı beĢi
geçmemek.
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Performans ölçütlerini iki dönem yerine getirmeyen PY üyenin buna iliĢkin geçerli bir nedeni
olmaması veya bu nedenin Genel Müdürlükçe yeterli bulunmaması durumunda, PY üyenin
Genel Müdürlükçe piyasa yapıcılık yetkisi kaldırılır ve üyenin kendisine sağlanan indirimli
komisyon tutarları yeniden normal komisyonlara dönüĢtürülür.
Performans düĢüklüğü gerekçesiyle yetkisi kaldırılan üyeler 6 ay boyunca yeniden PY üyelik
yetkisi için baĢvuruda bulunamaz.
9.

Piyasa Yapıcılık Tipleri Arasında GeçiĢ

Aynı anda hem A hem de B Tipi PY üye olunamaz, ancak A Tipi PY olan bir üye talep etmesi
ve gerekli ön Ģartları sağlaması halinde A Tipi PY üyelikten ayrılıp B Tipi PY; aynı Ģekilde B
Tipi PY olan bir üye talep etmesi ve gerekli ön Ģartları sağlaması halinde B Tipi PY üyelikten
ayrılıp A Tipi PY olarak yetkilendirilebilir.
10. Olağanüstü Durumlar
Piyasada volatilitenin çok yüksek olduğu veya diğer olağan dıĢı durumlarda, Genel Müdürlük
tarafından piyasa yapıcılık Ģartları geçici bir süre için değiĢtirilebilir.
11. Yürürlük
Bu düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
12. Yürütme
Bu düzenleme hükümlerini Borsa Ġstanbul Ġcra Kurulu yürütür.
13. Ekler
Ek-1: Piyasa Yapıcılık BaĢvuru Dilekçesi
Ek-2: Piyasa Yapıcılık Taahhütnamesi
14.

Revizyon

14.1.

Birinci Revizyon

06/02/2017 tarihinde belgede aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
KIYMETLĠ MADENLER PĠYASASI PĠYASA YAPICILIK
UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI
REVĠZYON KARġILAġTIRMA TABLOSU
MEVCUT METĠN

REVĠZE METĠN

2. Kısaltmalar ve Tanımlar

2. Kısaltmalar ve Tanımlar

…..

…..

Genel Müdürlük: Borsa Ġstanbul Anonim Genel Müdürlük: Borsa Ġstanbul Anonim
ġirketi Genel Müdürünü,
ġirketi Genel Müdürlüğünü,
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3. Piyasa Yapıcı Üyelik Ġçin Gerekli
ġartlar

3. Piyasa Yapıcı Üyelik Ġçin Gerekli
ġartlar

…

…

B tipi PY üyeliği için baĢvuru tarihi itibarıyla

B tipi PY üyeliği için baĢvuru tarihi itibarıyla

son bir yıl içerisinde en az 2.500 kg (2.500 kg son bir yıl içerisinde en az 2.500 kg (2.500 kg
dahil) en çok 15.000 kg (15.000 hariç)

dahil) en çok 25.000 kg (25.000 hariç)

standart altın iĢlemi yapmıĢ olması

standart altın iĢlemi yapmıĢ olması

4. Piyasa Yapıcılık Üyelik Yetkisinin
Verilmesi, Yetkili Üye Sayısı ve Yetki
Süresi

4. Piyasa Yapıcılık Üyelik Yetkisinin
Verilmesi, Yetkili Üye Sayısı ve Yetki
Süresi

…. Üyelik baĢvurusu Ek-1’de yer alan Piyasa
Yapıcılık BaĢvuru Dilekçesi doldurularak ve
Ek-2’de
yer alan Piyasa Yapıcılık
Taahhütnamesi imzalanarak Borsa Ġstanbul
Pazarlama ve SatıĢ Bölümüne yapılır.

…. Üyelik baĢvurusu Ek-1’de yer alan Piyasa
Yapıcılık BaĢvuru Dilekçesi doldurularak ve
Ek-2’de
yer alan Piyasa Yapıcılık
Taahhütnamesi imzalanarak Borsa Ġstanbul
Kıymetli Madenler ve Kıymetli TaĢlar
Piyasası Direktörlüğüne yapılır.

5. Piyasa Yapıcılık Yetkisinin Geri
Alınması ve Üyelikten Çekilme

5. Piyasa Yapıcılık Yetkisinin Geri
Alınması ve Üyelikten Çekilme

Piyasa yapıcılar, kendi istekleriyle piyasa
yapıcılıktan ayrılmak istemeleri halinde,
ayrılma tarihinden önceki altı ay içinde
geriye dönük olarak kendilerine piyasa
yapıcı olmaları dolayısıyla yapılan tüm
indirimleri
Borsaya
geri
ödemekle
mükellef olurlar.

Piyasa yapıcılar, en az 5 iĢ günü önceden
Borsaya bildirmek koĢuluyla ve bildirim
tarihinin içinde bulunduğu üç aylık
performans değerlemesi dönemi sonu
itibarıyla geçerli olacak Ģekilde kendi
istekleriyle piyasa yapıcılıktan ayrılabilirler.
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Ek-1: Piyasa Yapıcılık BaĢvuru Dilekçesi

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Ġlgili düzenlemeler çerçevesinde KMP standart altın iĢlemlerinde ..... tipi piyasa yapıcılık
faaliyetlerine baĢlayabilmek için gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla,
Piyasa Yapıcı Aday Üye:
Piyasa Yapıcılık BaĢlangıç Tarihi:
Piyasa Yapıcılık ĠĢlemlerinde
Sorumlu Kurum Yetkilisi:
Kurum Yetkilisi Unvanı:
Kurum Yetkilisi ĠletiĢim Bilgileri:

ÜYE UNVANI

ĠMZA

ĠMZA

Yetkili KiĢi

Yetkili KiĢi

Ad Soyad

Ad Soyad
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Ek-2: Piyasa Yapıcılık Taahhütnamesi
BORSA ĠSTANBUL A.ġ.
KIYMETLĠ MADENLER PĠYASASI
PĠYASA YAPICILIK TAAHHÜTNAMESĠ
BORSA ĠSTANBUL A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Ġstanbul, ..… / ….. / ...……
Borsa Ġstanbul A.ġ. (bundan sonra Borsa olarak adlandırılacaktır) Kıymetli Madenler Piyasasında
(bundan sonra Piyasa olarak adlandırılacaktır) piyasa yapıcılık faaliyetinde bulunmaya yetkili Borsa
Üyesi olarak;
1) Piyasada gerçekleĢtirilecek iĢlemler ile ilgili olarak Hazine MüsteĢarlığının, Sermaye Piyasası
Kurulunun (bundan sonra SPK olarak adlandırılacaktır) ve Borsanın her türlü düzenleme, denetim ve
gözetim yetkisine sahip olduğunu ve iĢbu Taahhütnamenin imzalanmasından önce yapılmıĢ ve sonra
yapılacak olan tüm düzenleme ve değiĢikliklere uyacağımızı, düzenleme ve değiĢikliklerin PY üye
olmayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi önemli ölçüde zorlaĢtırması durumunda hiçbir cezai koĢula
katlanmadan PY üyelikten kendi isteğimizde çekilebileceğimizi bildiğimizi,
2) Hazine MüsteĢarlığının, SPK’nın ve Borsanın ilgili düzenlemelerinde öngörülen mali ve diğer
yükümlülükleri kanunlarca kabul edilen mücbir sebepler ve beklenmeyen haller hariç süresi içinde
yerine getireceğimizi,
Piyasa yapıcı olarak gerçekleĢtirilen iĢlemler nedeniyle temerrüt oluĢması durumunda ilgili mevzuatta
temerrüde iliĢkin olarak yer verilen hükümlerin uygulanacağını,
3) Piyasa iĢlemleriyle ilgili her tür inceleme için Hazine MüsteĢarlığı, SPK ve Borsa tarafından
görevlendirilenlere tüm kolaylığı göstereceğimizi ve yardımda bulunacağımızı, istenecek her türlü
bilgi ve belgeleri süresi içinde vereceğimizi,
4) Piyasa iĢlemlerine iliĢkin kayıtları eksiksiz tutacağımızı,
5) SPK ve/veya Borsa düzenlemelerine uygun olarak gerekli teminatları sağlayacağımızı,
ĠĢlem ön koĢulu olarak ilave teminat belirlenmesi durumunda bu teminatların verilen süre içinde
yatırılacağını, eksilen teminatların belirlenen süre içinde tamamlanacağını, bu hususlarda Borsa
Yönetim Kurulu ve/veya SPK tarafından alınan kararlara uyulacağını, belirlenen iĢlem limitlerine
uygun teminatlar ile gerektiğinde ilave teminatların süresi içerisinde yatırılacağını, belirlenen ilave
teminatı sağlayamadığımız takdirde piyasa yapıcılığından kendi isteğimizle çekileceğimizi aksi
takdirde PY yetkisi Borsanın re’sen geri alma hakkının olduğunu,
6) Piyasa yapıcılığı yetkisine sahip olmak için Borsaca belirlenen asgari niteliklerden herhangi birini
kaybetmemiz halinde durumu ivedilikle Borsaya bildireceğimizi,
7) Öncelikle, Piyasa Yapıcı üye ile müzakere ederek Piyasa Yapıcılığının sonlandırılması imkanının
kullanılacağını, bunun mümkün olmaması halinde Borsanın piyasa yapıcılığı yetkimizi düzenlemeler
kapsamında geçici veya sürekli olarak iptal edebileceğini,
8) Piyasa yapıcılık faaliyetinde bulunmaya yetkili Borsa üyeliğine iliĢkin yükümlülüklerin yerine
getirilmesini engelleyici nitelikte gerçekleĢmiĢ ya da gerçekleĢmesi muhtemel mali problemleri
Borsaya ivedilikle bildireceğimizi,
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9) Alım-satım emirlerinin sisteme giriĢi, eĢleĢtirilmesi ile emir ve iĢlem bilgilerinin gösterilmesine
iliĢkin olarak Borsa Yönetim Kurulunca belirlenen ve aĢağıda belirtilen iĢlevsel sorumlulukları SPK
ve Borsa düzenlemelerine uygun olarak yapacağımızı,
 Borsa düzenlemelerine uygun olarak teklif vermek,
 Piyasanın mevzuata uygun dürüst, düzenli ve etkin çalıĢmasını sağlamak ve likiditeye katkıda
bulunmak amacıyla faaliyette bulunmak,
10) Piyasada alım-satım yapmaya yetkili temsilcilerimizin gerek üçüncü Ģahıslara gerekse Ģirketimizce
istihdam edilmiĢ ve/veya edilecek yetkili ya da yetkisiz temsilcilerine rızası dıĢında da olsa Ģifre
devretmesi veya kullandırılması sonucu emir giriĢi, emir iptali ve emir değiĢikliği, iĢlem
gerçekleĢtirilmesi, iĢlem değiĢikliği ve iĢlem iptali gibi Piyasada yapılan iĢlemler nedeni ile ortaya
çıkacak hukuki, cezai ve/veya mali sorumluluğun müĢterek ve müteselsil olarak Ģirketimize ait
olduğunu,
11) Piyasada gerçekleĢtirilecek iĢlemlerle ilgili doğabilecek herhangi bir ihtilaf halinde Borsa
kayıtlarının geçerli ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287’nci maddesi uyarınca kesin delil
niteliğinde olacağını,
12) Piyasa ile ilgili gerçekleĢtirilen tüm iĢlemler için Hazine MüsteĢarlığı, Sermaye Piyasası ve Borsa
mevzuatı yanında Borsanın bu konudaki genelge, yönerge ve benzeri düzenlemelerinin hükümleri,
yetkili organların karar ve bildirimleri ile bu Taahhütname Ģartlarının geçerli olduğunu,
13) Piyasa yapıcılığımızın talebimiz üzerine sona ermesi dıĢında, iĢbu Taahhütnameyi ve mevzuat
hükümlerini herhangi bir Ģekilde ihlal ettiğimiz takdirde ya da piyasa yapıcılık için belirlenen Ģartları
yitirmemiz halinde piyasa yapıcılığımızın Borsanın yapacağı ihbar ile tek taraflı olarak iptal
edilebileceğini, ayrıca bu tür fiillerimiz nedeni ile Borsanın, yatırımcıların ve 3. Ģahısların
uğrayacakları zararlardan dolayı münhasıran ve tek baĢına sorumlu olacağımızı;
14) Faaliyetlerimizin Hazine MüsteĢarlığı tarafından durdurulması, yetki belgelerimizin iptal edilmesi
ve/veya bir baĢka kurum tarafından devralınma, satın alınma ya da birleĢme sonucu baĢka bir tüzel
kiĢiye dönüĢmeye neden olan bir iĢleme taraf olunması durumunda piyasa yapıcılığı durumunun
devamının Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirleneceğini,
15) ĠĢbu Taahhütname Ģartlarının Hazine MüsteĢarlığı, SPK ve Borsa tarafından çıkartılmıĢ olan her
türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümleri çerçevesinde uygulanacağını, Hazine
MüsteĢarlığı, SPK ve Borsa Yönetim Kurulunun söz konusu hükümler ve Ģartları yorumlamaya,
açıklık bulunmayan hususlarda genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar vermeye,
uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye yetkili olduğunu
kayıtsız, Ģartsız ve piyasa yapıcılık statüsü devam ettiği sürece gayri kabil-i rücu kabul, beyan ve
taahhüt ederiz.
Piyasa Yapıcı Üyeyi
Temsile Yetkili
Yöneticileri ve Ġmzaları
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