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BORSA PAYI ve DİĞER ÜCRETLERE İLİŞKİN TOPLU ÇİZELGE (*) 
 

PAY PİYASASI İŞLEMLERİ 

04/05/2015 TARİHİNDEN 

İTİBAREN GEÇERLİ 

ORANLAR 

Borsa Payı [İşlem hacmi 

üzerinden Baz puan-bps (**) ] 

A) Pay Piyasası’ndaki tüm pazarlarda (varant ve sertifikalardaki işlemler hariç) 

gerçekleştirilen işlemler 
0,20 

B) BIST endekslerine, yabancı endekslere dayalı olanlar dışındaki tüm varant ve 

sertifikalardaki işlemler 
0,30 

C) BIST endekslerine, yabancı endekslere dayalı varant ve sertifikalardaki işlemler 0,40 

 Ç) Piyasa Yapıcı İşlemleri 
  

 1. Paylarda ve BYF’lerde 

 a) Piyasa Yapıcı İşlemleri (Kotasyon ile) 

 Piyasa Yapıcı Olarak Atandığı Sermaye Piyasası aracı Sayısı: 1 veya daha fazla ise 

indirim oranı %50 

0,10 

b) Piyasa Yapıcı İşlemleri (Kotasyon Dışı)  0,20 

2. Varantlar ve Sertifikalar 

a) Piyasa Yapıcı İşlemleri (Kotasyon ile) 

 Endekse dayalı varant ve sertifikalar dışındaki diğer varant ve sertifikalar (indirim 

oranı %50) 

0,15 

 BIST endekslerine, yabancı endekslere dayalı varant ve sertifikalar (indirim oranı 

%50) 
0,20 

b) Piyasa Yapıcı İşlemleri (Kotasyon Dışı)  

 Endekse dayalı varant ve sertifikalar dışındaki diğer varant ve sertifikalar 
0,30 

 BIST endekslerine, yabancı endekslere dayalı varant ve sertifikalar 0,40 

D) HER SÖZLEŞME BAŞINA SÖZLEŞMENİN İKİ TARAFINDAN DA 

ALINACAK MAKTU ÜCRET 
---- 

E) BİRİNCİL PİYASA ( Sürekli İşlem + Talep Toplama Yöntemleri) 0,20 

F) TOPTAN ALIŞ SATIŞ (TAS) İŞLEMLERİ 

1. ÖİB tarafından gerçekleştirilen TAS işlemlerinde işlemin ÖİB tarafından 

2. Takası Takasbank dışında/bünyesinde gerçekleştirilen TAS işlemleri 

 

0,00 

0,20 

G) BORSA DIŞI OPSİYON/VARANT/SERTİFİKA İŞLEMLERİ TESCİL 

ÜCRETİ 
0,00 

Ğ) ÇAĞRI YOLUYLA TOPLANAN PAYLARIN BORSAYA BİLDİRİMİ 0,00 

Not: 01/07/2014 tarihinde başlayan uygulama ile birlikte, işlem yapan üyelerden takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle pay piyasasındaki toplam 

işlem hacminin %5’ini yapan ve işlem hacmi tutarı 20 milyar TL’yi aşanlara (Özel işlem bildirimleri -–TAS dahil- ve Borsa Birincil Piyasa işlemleri 

hariç tutulmak suretiyle) bir sonraki çeyrekte %10 borsa payı indirimi uygulanmasına başlanmıştır. Özel işlem bildirimleri –TAS dahil- ve Birincil Piyasa 
işlemlerinin hacmi indirim uygulanacak Borsa payı matrahından hariç tutulacaktır. Bu şekilde indirim tutarı, sadece indirime hak kazanılan dönemde 

gerçekleştirilen işlemlerden alınan Borsa payı tutarı üzerinden hesaplanarak, bir sonraki çeyreğin son ayında tahakkuk ettirilen Borsa payından mahsup 
edilecektir. İndirime ilişkin değerlendirmeler yılda 4 kere sabit olarak belirlenmiş olağan çeyrek takvim dönemleri (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-

Eylül, Ekim-Aralık) itibarıyla yapılacaktır. 

(*) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Borsamıza gönderilen 03/04/2015 tarihli ve 32992422.299-533-3610 sayılı yazıda belirtildiği üzere Kurulun 
03/04/2015 tarihinde yapılan 9 sayılı toplantısında; diğer ücretler ise 16/05/2014 tarihli ve 32992422-850-5071 sayılı SPK yazısında yer aldığı üzere 

Kurulun 10/04/2014 tarihinde yapılan 11 sayılı toplantısında onaylanmıştır. 

(**) Baz puan (basis points) uluslararası finans piyasalarında çoğunlukla faiz hesaplamalarında oranların değişimini ifade etmek için kullanılan bir ölçü 
birimidir, BPS kısaltmasıyla kullanılır. Baz puan, rakamın virgülden sonraki 4. hanesine (0,0001) karşılık gelir ve %1’lik dilimin %1‘ine denk gelen 

kısmı belirtir. Diğer bir deyişle 1/10.000 değerinde bir finansal ölçü birimidir. 1 baz puan %0,01’e eşit iken 100 baz puan %1’lik dilime karşılık 

gelmektedir. 
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PAY PİYASASI İŞLEMLERİ DİĞER ÜCRETLER 

 

H) HATALI İŞLEM DÜZELTME BİLDİRİMİ VE DİSİPLİNE SEVK 

Toplam İşlem Sayısı İçerisindeki Hatalı İşlem Düzeltme Oranı Disipline Sevk 

%10’a kadar (%10 hariç) HAYIR 

%10 ve üzeri EVET 

Notlar: 

 Yukarıdaki tabloda belirtilen “Hatalı İşlem Düzeltme Oranı”; bir üyenin bir takvim ayı süresince Pay Piyasası’nda düzelttiği işlemlerin toplam 

adedinin Sistemde aynı ay süresince gerçekleştirdiği tüm işlemlerin toplam adedine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. 

 Hatalı işlem düzeltmesi, (T+1) gününde gün sonuna kadar Takasbank sisteminde “Takas Terminali” kullanılarak gerçekleştirilecektir ve buna 

ilişkin ücretlendirme Takasbank tarafından yapılacaktır. 

 Takasbank (T+1)’de düzenlemeye aykırı olarak gerçekleştirilen hatalı işlem düzeltmelerini dönemsel olarak Borsamıza raporlayacaktır. 

 Pay Piyasası’na ilişkin olarak Takasbank bünyesinde yapılan hatalı işlem düzeltme bildirimlerinde üyelerin Disiplin Komitesi’ne sevki için 

belirlenen eşik oranlar yukarıdaki çizelgede belirtilen kapsamda uygulanacaktır. 

 

I) EMİR İPTALİ, FİYAT KÖTÜLEŞTİRME, MİKTAR AZALTIMI 

S
ır

a
 

Emir/Piyasa/Pazar/ Seans Tipleri 

Emir İptali/Miktar 

Azaltımı/Fiyat 

Kötüleştirme 

(Baz Puan–bps) 

Cari Fiyat Seviyesinde Emir İptali/Miktar Azaltımı/Fiyat 

Kötüleştirme 

0-5 Saniye 

(Baz Puan–bps) 

6-10 saniye 

(Baz Puan–bps) 

11. saniye ve sonrası 

(Baz Puan–bps) 

1 
Sürekli İşlem Yönteminde Limit Fiyatlı 

Normal Emir (LFNE) 
0,1 0,5 0,3 0,2 

2 
KİE 

(Tüm Pazar ve piyasalarda) 
0 0 0 0 

3 
Birincil Piyasa (Sabit veya Değişken 

Fiyattan Talep Toplama) LFNE 
0,1 0,1 0,1 0,1 

4 Birincil Piyasa (Sürekli İşlem) LFNE 0,1 0,5 0,3 0,2 

5 Tek Fiyat, Açılış ve Kapanış Seansları 0,1 0,1 0,1 0,1 

6 Kapanış Fiyatından İşlemler Aşaması 0,1 0,5 0,3 0,2 

7 
Varant ve Sertifika Pazarları  

Tüm Emirler 
0 0 0 0 

8 Tüm Piyasa Yapıcı Kotasyonları 0 0 0 0 

Notlar: 

 Sistemde emrin tamamen iptal edilmesi veya emir miktarının azaltılması durumunda azaltılan her bir emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen 

emrin tamamının TL hacminden 0,1 baz puan ücret alınır. 

 Cari fiyat seviyesindeki emirlerde azaltma ve iptal ücretleri farklı hesaplanmaktadır. Üç kademede yapılan hesaplamada emirlerin sisteme 

iletilmesini takiben; 

 5 saniyeye kadar gerçekleştirilenler için (beşinci saniye dâhil) 0,5 baz puan, 

 6 saniye ile 10 saniye arasında gerçekleştirilenler için (onuncu saniye dâhil) 0,3 baz puan, 

 11 saniye sonrasında gerçekleştirilenler için 0,2 baz puan 

ücret tahakkuk ettirilmektedir. 

 Önceki uygulamada olduğu gibi varant ve sertifikalarda emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımında herhangi bir ücret 

alınmayacaktır. 

 Açılış ve kapanış seanslarında gerçekleştirilen emir iptali, fiyat kötüleştirme, miktar azaltımı için cari fiyat seviyesindeki farklı ücretlendirme 

uygulaması söz konusu değildir. Birincil Piyasadaki sabit ve değişken fiyattan talep toplama yönteminde de bu istisna geçerlidir. Bütün bu 

işlemlerdeki ücret oranı 0,1 bps’dir. 

 Özel işlem bildirimi iptalinde herhangi bir ücretlendirme söz konusu değildir. 

 Kapanış fiyatından işlemler aşamasında açılış ve kapanış seansı işlemlerinden farklı olarak emir iptali, fiyat kötüleştirme, miktar azaltımı 

için cari fiyat seviyesinde farklı ücretlendirme uygulaması devam edecektir. 

 Dengeleyici emir, piyasa emri ve piyasadan limite emrinin işleme dönüşmeme nedeniyle sistem tarafından iptal edilmesi durumunda emir 

iptal ücreti hesaplanmaz ancak bu emir türlerinin seansın Tek Fiyat, Açılış ve Kapanış bölümlerinde kullanıcılar tarafından değiştirilmesi 

veya iptal edilmesi hâlinde yukarıdaki tabloda yer alan 5. sıradaki ücret hesaplanır. 
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 Üyenin sistemle bağlantısının kopması hâlinde emirlerinin “inaktif” olmasını seçtiği durumda bağlantı kopukluğu neticesinde “inaktif” olan 

emirlerden yukarıdaki tabloda yer alan 5. sıradaki iptal ücreti alınır. 

 


