
 

  

 

 

 

 

 

Üyelik Kılavuzu 

BORSA İSTANBUL 
ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ 
PİYASASI 



ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELİK KILAVUZU 

 

 

 
   

 

 

  
  

Lütfen ilgili resme tıklayınız. 

Lütfen ilgili resme tıklayınız. 



ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELİK KILAVUZU 

YURTİÇİ YERLEŞİK -TÜZEL KİŞİ –NORMAL ÜYELİK 

KİMLER ÜYE OLABİLİR 
• Bankalar, Yetkili Müesseseler ve Kıymetli Madenler Aracı Kurumları(kendi mevzuatlarında sınırlama bulunmayan) ile diğer Borsa üyeleri, 

• Yalnızca Piyasada faaliyet göstermek şartıyla Piyasa üyeliği için başvuran yurt içinde yerleşik kuruluşlar, 
 

EKTP piyasasına üyelik için başvurabilirler 

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

başa dön 

 

2. 21/02/2014 tarih 4130 numaralı Genel Mektup ekindeki taahhütname imzalanarak KEP adresi Borsa İstanbul’a bildirilir. 
 15/10/2014 tarih ve 463 sayılı  Genelgede yer 

alan “(Borsa Üyeleri İçin) Elmas ve Kıymetli 

Taşlar Piyasası Üyeliğine Başvuru Seti”’nde 

belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa 

İstanbul’a başvurulur. 

1. 15/10/2014 tarih ve 463 sayılı  Genelge ekinde  yer alan “Yurt İçinde Yerleşik Kuruluşlara İçin Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasası 
Üyeliğine Başvuru Seti”’nde belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul’a başvurulur. Başvuru setlerinden sadece EKTP’de 
İşlem Yapma Yetkisi Verilmesi için düzenlenmiş başvuru setini doldurulur, bu aşamada  Temsilci setini doldurulmaz. 

 

A.KIYMETLİ MADENLER 
PİYASASI ÜYESİ OLAN 
TÜZEL KİŞİLER 

 

 

B.KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ÜYESİ OLMAYAN TÜZEL KİŞİLER 
 

 

3. İşlem yapma yetkisi verilmesine ilişkin başvurunun Borsa Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından, vergiler hariç 
23.000 TL tutarındaki faaliyet aidatı ve 650TL tutarındaki yıllık aidatın Borsa tarafından bildirilecek hesaplara yatırılması 
gerekmektedir.   

 

4. Kuyumcular Odası ve/veya Ticaret Odasına en az 3 yıldır kayıtlı olma şartı kaldırılmış olup, bu iki kurumdan birine kayıtlı 
olunduğuna dair ıslak imzalı belgenin alınması yeterlidir.  Diğer taraftan Ticaret Odasına kayıtlı olunduğuna dair belge alınması 
halinde bu belgede kıymetli taş faaliyetinde bulunulduğuna dair açıklama (NACE kodunda yer alacak şekilde) yer almalıdır.                                                                                                    

 



ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELİK KILAVUZU 

YURTİÇİ YERLEŞİK -GERÇEK KİŞİ –NORMAL ÜYELİK 

KİMLER ÜYE OLABİLİR 
Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği uyarınca;Yalnızca kendi 

nam ve hesabına işlem yapmak kaydıyla yurt içinde yerleşik gerçek kişiler gerekli bilgi ve belgelerle Borsaya başvurmalarının ardından Borsa 

Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmektedirler. 

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

1. 07/11/2014 tarih ve 465 sayılı  Genelgede yer alan “(Gerçek Kişiler İçin) Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında İşlem Yapma Yetkisine İlişkin Başvuru Seti”’nde 
belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul’a başvurulur. Başvuru setlerinden sadece EKTP’de İşlem Yapma Yetkisi Verilmesi için düzenlenmiş başvuru setini 
doldurulur, bu aşamada  Temsilci setini doldurulmaz. 

 

2. 07/11/2014 tarih ve 465 sayılı  Genelgede yer alan “(Gerçek Kişiler İçin) Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında İşlem Yapma Yetkisine İlişkin Başvuru Seti”’nde 
belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul’a başvurulur. Başvuru setlerinden sadece EKTP’de İşlem Yapma Yetkisi Verilmesi için düzenlenmiş başvuru setini 
doldurulur, bu aşamada  Temsilci setini doldurulmaz. 

 

3.Üyelik başvurusunun Borsa tarafından kabul edilmesinin ardından, vergiler hariç 23.000 TL tutarındaki faaliyet aidatı ve 650 TL tutarındaki yıllık aidatın Borsa 
tarafından bildirilecek hesaplara yatırılması gerekmektedir. Aidat tutarlarında değişiklik olabilecektir. Başvuru sürecinde tarafınıza iletilen yazıda yer alacak olan 
tutarların dikkate alınması gerekmektedir. 

 

4. Kuyumcular Odası ve/veya Ticaret Odasına en az 3 yıldır kayıtlı olma şartı kaldırılmış olup, bu iki kurumdan birine kayıtlı olunduğuna dair ıslak imzalı belgenin 
alınması yeterlidir.  Diğer taraftan Ticaret Odasına kayıtlı olunduğuna dair belge alınması halinde bu belgede kıymetli taş faaliyetinde bulunulduğuna dair açıklama 
(NACE kodunda yer alacak şekilde) yer almalıdır. 

 



ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELİK KILAVUZU 

başa dön



ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELİK KILAVUZU 

YURTİÇİ YERLEŞİK - TÜZEL KİŞİ –SINIRLI ÜYELİK 

 

KİMLER ÜYE OLABİLİR 
 

Borsa üyesi olmayan yurtiçi yerleşik tüzel kişilerden talep edenlere  yalnızca, daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taşların Borsa 

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre EKTP’de işlem yapma yetkisine sahip diğer gerçek ve tüzel kişilerle alım satımını 

gerçekleştirebilecekleri ve daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taş ihtiva eden kıymetli eşyanın alım satımını Borsaya bildirebilecekleri 

sınırlı bir işlem yapma yetkisidir. 

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ 
 

 

 

 

 

 

  
 

başa dön 

1. 29/11/2016 tarih ve 2016/99 sayılı  Duyuru’da yer alan “Ek1: Yurt içinde Yerleşik Kuruluşlar için Elmas Ve Kıymetli Taş Piyasası Sınırlı İşlem Yapma Yetkisi Başvuru 
Seti”’nde belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul’a başvurulur. 

 

2. Üyelik başvurusunun Borsa tarafından kabul edilmesinin ardından, vergiler hariç 5.000 TL tutarındaki faaliyet aidatı ve 500 TL tutarındaki yıllık aidatın Borsa 
tarafından bildirilecek hesaplara yatırılması gerekmektedir.Aidat tutarlarında değişiklik olabilecektir. Başvuru sürecinde tarafınıza iletilen yazıda yer alacak olan 
tutarların dikkate alınması gerekmektedir. 

 



ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELİK KILAVUZU 

YURTİÇİ YERLEŞİK - GERÇEK KİŞİ –SINIRLI ÜYELİK 

 

KİMLER ÜYE OLABİLİR 
 

Borsa üyesi olmayan yurtiçi yerleşik tüzel kişilerden talep edenlere  yalnızca, daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taşların Borsa 

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre EKTP’de işlem yapma yetkisine sahip diğer gerçek ve tüzel kişilerle alım satımını 

gerçekleştirebilecekleri ve daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taş ihtiva eden kıymetli eşyanın alım satımını Borsaya bildirebilecekleri 

sınırlı bir işlem yapma yetkisidir. 

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ 
 

 

 

 

 

 

  
başa dön 

 

  

1. 29/11/2016 tarih ve 2016/99 sayılı  Duyuru’da yer alan “Ek2: Gerçek Kişiler için Elmas Ve Kıymetli Taş Piyasası Sınırlı İşlem Yapma Yetkisi Başvuru Seti”’nde 
belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul’a başvurulur. 

 

2. Üyelik başvurusunun Borsa tarafından kabul edilmesinin ardından, vergiler hariç 5.000 TL tutarındaki faaliyet aidatı ve 500 TL tutarındaki yıllık aidatın Borsa 
tarafından bildirilecek hesaplara yatırılması gerekmektedir.Aidat tutarlarında değişiklik olabilecektir. Başvuru sürecinde tarafınıza iletilen yazıda yer alacak olan 
tutarların dikkate alınması gerekmektedir. 

 



ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELİK KILAVUZU 

YURTDIŞI YERLEŞİK -TÜZEL KİŞİ –NORMAL ÜYELİK 

KİMLER ÜYE OLABİLİR 
Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerden 

• Kıymetli Madenler Piyasası üyesi olan  
      VEYA 

• Türkiye’de resmi olarak ticari faaliyette bulunduklarına dair ticaret odası kaydı/vergi levhası olanlar 
EKTP piyasasına üyelik için başvurabilirler 

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

başa dön 

2. 21/02/2014 tarih 4130 numaralı Genel Mektup ekindeki taahhütname imzalanarak KEP adresi Borsa İstanbul’a bildirilir. 
 15/10/2014 tarih ve 463 sayılı  Genelgede yer 

alan “(Borsa Üyeleri İçin) Elmas ve Kıymetli 

Taşlar Piyasası Üyeliğine Başvuru Seti”’nde 

belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa 

İstanbul’a başvurulur.. 

1. 2. 15/10/2014 tarih ve 463 sayılı  Genelge ekinde  yer alan “Yurt İçinde Yerleşik Kuruluşlara İçin Elmas ve Kıymetli Taşlar 
Piyasası Üyeliğine Başvuru Seti”’nde belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul’a başvurulur. Başvuru setlerinden sadece 
EKTP’de İşlem Yapma Yetkisi Verilmesi için düzenlenmiş başvuru setini doldurulur, bu aşamada  Temsilci setini doldurulmaz. 

 

A.KIYMETLİ MADENLER 
PİYASASI ÜYESİ OLAN 
TÜZEL KİŞİLER 

 

 

B.KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ÜYESİ OLMAYAN TÜZEL KİŞİLER 
 

 

3. İşlem yapma yetkisi verilmesine ilişkin başvurunun Borsa Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından, vergiler hariç 
23.000 TL tutarındaki faaliyet aidatı ve 650TL tutarındaki yıllık aidatın Borsa tarafından bildirilecek hesaplara yatırılması 
gerekmektedir.   

 

4. Kuyumcular Odası ve/veya Ticaret Odasına en az 3 yıldır kayıtlı olma şartı kaldırılmış olup, bu iki kurumdan birine kayıtlı 
olunduğuna dair ıslak imzalı belgenin alınması yeterlidir.  Diğer taraftan Ticaret Odasına kayıtlı olunduğuna dair belge alınması 
halinde bu belgede kıymetli taş faaliyetinde bulunulduğuna dair açıklama (NACE kodunda yer alacak şekilde) yer almalıdır.                                                                                                    

 



ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELİK KILAVUZU 

 

YURTDIŞI YERLEŞİK -GERÇEK KİŞİ –NORMAL ÜYELİK 

KİMLER ÜYE OLABİLİR 
Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği uyarınca; Yalnızca kendi 

nam ve hesabına işlem yapmak kaydıyla yurtdışında yerleşik gerçek kişiler gerekli bilgi ve belgelerle Borsaya başvurmalarının ardından 

Borsa Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmektedirler. Ancak piyasaya üyelik başvurusu yapabilmek için yurtdışı yerleşik gerçek 

kişinin Türkiye’de resmi olarak ticari faaliyette bulunduğuna dair ticaret odası kaydı/vergi levhası olması gerekir. 

ÜYELİK İŞLEMLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

başa dön 

1. 07/11/2014 tarih ve 465 sayılı  Genelgede yer alan “(Gerçek Kişiler İçin) Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında İşlem Yapma Yetkisine İlişkin Başvuru Seti”’nde 
belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul’a başvurulur.Başvuru setlerinden sadece EKTP’de İşlem Yapma Yetkisi Verilmesi için düzenlenmiş başvuru setini 
doldurulur, bu aşamada  Temsilci setini doldurulmaz. 

 

2. 07/11/2014 tarih ve 465 sayılı  Genelgede yer alan “(Gerçek Kişiler İçin) Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında İşlem Yapma Yetkisine İlişkin Başvuru Seti”’nde 
belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul’a başvurulur. Başvuru setlerinden sadece EKTP’de İşlem Yapma Yetkisi Verilmesi için düzenlenmiş başvuru setini 
doldurulur, bu aşamada  Temsilci setini doldurulmaz. 

 

3.Üyelik başvurusunun Borsa tarafından kabul edilmesinin ardından, vergiler hariç 23.000 TL tutarındaki faaliyet aidatı ve 650 TL tutarındaki yıllık aidatın Borsa 
tarafından bildirilecek hesaplara yatırılması gerekmektedir. Aidat tutarlarında değişiklik olabilecektir. Başvuru sürecinde tarafınıza iletilen yazıda yer alacak olan 
tutarların dikkate alınması gerekmektedir. 

 

4. Kuyumcular Odası ve/veya Ticaret Odasına en az 3 yıldır kayıtlı olma şartı kaldırılmış olup, bu iki kurumdan birine kayıtlı olunduğuna dair ıslak imzalı belgenin 
alınması yeterlidir.  Diğer taraftan Ticaret Odasına kayıtlı olunduğuna dair belge alınması halinde bu belgede kıymetli taş faaliyetinde bulunulduğuna dair açıklama 
(NACE kodunda yer alacak şekilde) yer almalıdır. 

 



ELMAS VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI ÜYELİK KILAVUZU 

YURTDIŞI YERLEŞİK - TÜZEL KİŞİ –SINIRLI ÜYELİK 

 

KİMLER ÜYE OLABİLİR 

Borsa üyesi olmayan yurt dışı yerleşik tüzel kişilerden talep edenlere  yalnızca, daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taşların Borsa 

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre EKTP’de işlem yapma yetkisine sahip diğer gerçek ve tüzel kişilerle alım satımını 

gerçekleştirebilecekleri ve daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taş ihtiva eden kıymetli eşyanın alım satımını Borsaya bildirebilecekleri 

sınırlı bir işlem yapma yetkisidir. 

Ancak piyasaya üyelik başvurusu yapabilmek için yurtdışı yerleşik tüzel kişinin Türkiye’de resmi olarak ticari faaliyette bulunduğuna dair 

ticaret odası kaydı/vergi levhası olması gerekir. 

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ 
 

 

 

 

 

 

  
 

başa dön 

1. 29/11/2016 tarih ve 2016/99 sayılı  Duyuru’da yer alan “Ek1: Yurt içinde Yerleşik Kuruluşlar için Elmas Ve Kıymetli Taş Piyasası Sınırlı İşlem Yapma Yetkisi Başvuru 
Seti”’nde belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul’a başvurulur 

 

2. Üyelik başvurusunun Borsa tarafından kabul edilmesinin ardından, vergiler hariç 5.000 TL tutarındaki faaliyet aidatı ve 500 TL tutarındaki yıllık aidatın Borsa 
tarafından bildirilecek hesaplara yatırılması gerekmektedir.Aidat tutarlarında değişiklik olabilecektir. Başvuru sürecinde tarafınıza iletilen yazıda yer alacak olan 
tutarların dikkate alınması gerekmektedir. 

 



ELMAS VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI ÜYELİK KILAVUZU 

YURTDIŞI YERLEŞİK - GERÇEK KİŞİ –SINIRLI ÜYELİK 

 

KİMLER ÜYE OLABİLİR 
Borsa üyesi olmayan yurtdışı yerleşik gerçek kişilerden talep edenlere  yalnızca, daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taşların Borsa 

tarafından belirlenen usul ve esaslara göre EKTP’de işlem yapma yetkisine sahip diğer gerçek ve tüzel kişilerle alım satımını 

gerçekleştirebilecekleri ve daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taş ihtiva eden kıymetli eşyanın alım satımını Borsaya bildirebilecekleri 

sınırlı bir işlem yapma yetkisidir. 

Ancak piyasaya üyelik başvurusu yapabilmek için yurtdışı yerleşik gerçek kişinin Türkiye’de resmi olarak ticari faaliyette bulunduğuna dair 

ticaret odası kaydı/vergi levhası olması gerekir. 

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ 
 

 

 

 

 

 

  
başa dön 

 

1. 29/11/2016 tarih ve 2016/99 sayılı  Duyuru’da yer alan “Ek2: Gerçek Kişiler için Elmas Ve Kıymetli Taş Piyasası Sınırlı İşlem Yapma Yetkisi Başvuru Seti”’nde 
belirtilen belgeler hazırlanarak Borsa İstanbul’a başvurulur. 

 

2. Üyelik başvurusunun Borsa tarafından kabul edilmesinin ardından, vergiler hariç 5.000 TL tutarındaki faaliyet aidatı ve 500 TL tutarındaki yıllık aidatın Borsa 
tarafından bildirilecek hesaplara yatırılması gerekmektedir.Aidat tutarlarında değişiklik olabilecektir. Başvuru sürecinde tarafınıza iletilen yazıda yer alacak olan 
tutarların dikkate alınması gerekmektedir. 

 



ELMAS VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI ÜYELİK KILAVUZU 

 


