
1

ELMAS VE KIYMETLİ
TAŞ PİYASASI
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Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası (Piyasa); 

kuyumculuk sektörüne uluslararası bir kimlik 

kazandırmak, kredi imkânlarının artmasını 

sağlamak, elmas ve kıymetli taş işlemleri 

yapan dünyadaki kişi ve kuruluşlarla organize 

bir yapıda ticaret imkânı sağlamak üzere

2011 yılında kurulmuştur. 

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası, Borsa 

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli 

Taşlar Piyasasının Kıymetli Madenler Piyasası, 

Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası ile birlikte 

üç piyasasından biridir.
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Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası 2011 yılında kurulmasına rağmen,  ithal 

edilen kıymetli taşlardan alınan %20 oranındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 

nedeniyle 30/09/2014 tarihine kadar Piyasada işlem yapılmamıştır. 6552 

sayılı Kanun’da, Katma Değer Vergisinde (KDV) ve Özel Tüketim Vergisinde 

(ÖTV) yapılan değişiklikler ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, 

zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci)  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 

göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi 

ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuştur, ayrıca 

kıymetli taşlar ÖTV kapsamından çıkarılmıştır.

KDV istisnası, kıymetli taşların Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş 

Piyasasında işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya 

ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında 

borsa dışında el değiştirmesini kapsamaktadır.

1) Piyasada, Kimberley Süreci Sertifika Sistemine dâhil ham elmaslar ile her 

tür ve şekilde parlatılmış elmaslar (polished diamonds) ve 32 Sayılı Karar’da 

tanımlı kıymetli taşlardan ziynet ve süs eşyasına dönüştürülmemiş ham 

veya parlatılmış taşlar işlem görür.

2) Beyan edilmesi halinde ziynet ve süs eşyasına dönüştürülmemiş ve 

fiziksel veya kimyasal işlem görmüş doğal taşlar ile ham ya da parlatılmış 

sentetik kıymetli taşlar da Piyasada işlem görebilir.

 Piyasada Hangi Özelliklere Sahip Elmas ve 
 Kıymetli Taşlar İşlem Görebilir? 
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 Piyasaya Kimler Üye Olabilir? 

1. Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri

2. Borsa üyesi olmadan sadece Piyasada faaliyet göstermek şartıyla

yurt içinde yerleşik tüzel kişiler

3. Borsa üyesi olmadan sadece Piyasada faaliyet göstermek şartıyla ve 

yalnızca kendi nam ve hesabına işlem yapmak şartıyla yurt içinde yerleşik 

gerçek kişiler.

Üyelik Ücreti ve Aidat

3. Yıllık Aidat : 100 ABD Doları 

2. 20.000 TL’lik faaliyet aidatı, yalnızca Elmas ve 
Kıymetli Taş Piyasasında faaliyet göstermek şartıyla 

piyasa üyeliği için başvuran yurt içinde yerleşik 
kuruluşlar ve yurt içinde yerleşik gerçek kişiler için 2014 

yılının sonuna kadar 2.000TL olarak alınacaktır. 

1. Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri için herhangi bir 
ücret söz konusu değildir.
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Başvuru Evrakı 

Tüzel Kişi Gerçek Kişi

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Üyelik 
Taahhütnamesi.

Gerçek kişiler için Elmas ve
Kıymetli Taş Piyasası Üyelik
Taahhütnamesi.

Tüzel kişiler için beyanname Gerçek kişiler için beyanname. 

Kuyumcular Odası ve/veya Ticaret
Odasına en az üç yıldır kayıtlı olunduğuna 
dair belgenin aslı.

Aynı

Kuruluşun ortaklık yapısını, ortakların 
isimlerini, sahip oldukları pay adedini, 
imza yetkisini haiz kişileri (varsa yönetim 
kurulu üyeleri ve denetçileri) gösteren 
tablo.

Yok

Kuruluşun iletişim bilgileri (Adres,
telefon, faks, web sitesi, e-posta adresi, 
cep telefonu), vergi dairesi ve numarası, 
bağlı bulunduğu ticaret sicil memurluğu 
veya esnaf ve sanatkarlar sicil memurlu-
ğu ve bununla ilgili sicil numaraları

Aynı

Kuruluşun gerçek kişi ortaklarının
(ve varsa yönetim kurulu üyelerinin ve 
denetçilerinin) özgeçmişi.

Aynı 

Kuruluşu temsile yetkili kişilere ait imza 
sirküleri veya vekaletnamelerin noter 
onaylı örnekleri

Gerçek kişinin imza sirküleri.

Kuruluşun gerçek kişi ortaklarının
(ve varsa yönetim kurulu üyelerinin ve 
denetçilerinin) nüfus cüzdanı örneği ve 
nüfus müdürlüklerinden veya
muhtarlıklardan alınacak ikametgâh
belgesi ile tüzel kişi ortaklarının kuruluşu 
ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi.

Gerçek kişinin nüfus 
cüzdanı örneği ve nüfus 
müdürlüklerinden veya 
muhtarlıklardan alınacak 
ikametgâh belgesi.

Kuruluşun ortakları (ve varsa yönetim 
kurulu üyelerinin ve denetçilerinin)
muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin 
ilgili vergi dairelerinden alınacak belge ile 
kuruluşa ait vergi levhası fotokopisi.

Aynı

 Ticaret Odasına kayıtlı kuruluşun Ana 
Sözleşmesi ile Ticaret Sicil Gazetesi,
Kuyumcular Odasına kayıtlı kuruluşun 
Esnaf Sicil Kaydı

Ticaret Odasına kayıtlı gerçek 
kişinin Ana Sözleşmesi ile
kuruluşuna ait Ticaret Sicil
Gazetesi, Kuyumcular Odasına 
kayıtlı gerçek kişinin Esnaf Sicil 
Kaydı. 

Kuruluşun ortakları için (gerçek kişi 
ortakları, tüzel kişi ortakların da %10 
ve üzeri paya sahip veya kontrolü 
elinde bulunduran gerçek kişiler, varsa 
yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve 
imza yetkisini haiz kişilerin) Adli Sicil 
ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya 
Cumhuriyet Savcılıklarından, Borsa 
İstanbul A.Ş.’ye verilmek üzere talep 
edilecek arşiv kaydını da içeren, son altı 
ay içinde alınmış adli sicil belgeleri.

Gerçek kişiler için Adli Sicil ve 
İstatistik Genel Müdürlüğü veya 
Cumhuriyet Savcılıklarından son 
altı ay içinde alınmış adli sicil
belgeleri ile Borsa İstanbul 
A.Ş.’ye verilmek üzere alınmış 
adli sicil arşiv kaydı.

1-Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasına, bir örneği http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-
piyasalar/duzenlemeler/genelgeler adresinde yer alan üyelik başvuru seti ile başvurulabilir. 
2-Kıymetli Madenler Piyasası Üyeleri, yalnızca EKTP Üyelik Taahhütnamesi ve Başvuru
Dilekçesi ile başvuracaktır.
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• Kıymetli taşların Borsada işlem görmek üzere ithal edilmesi halinde 

Borsada alım satımı zorunludur. Bu işlemin tarafları farklı piyasa üyeleri 

olabileceği gibi bu işlemler alıcı ve satıcı tarafın aynı olduğu kendinden 

kendine işlem şeklinde de yapılabilir.

• İthalat yoluyla gelen kıymetli taşların Borsada işlem görmesi için 

değerleme raporunun (değerleme sistemi faaliyete geçene kadar fatura 

tutarı esas alınacaktır) yanı sıra gümrük beyannamesi, fatura ve ilgili gümrük 

idaresine verilen ayar evi raporunun Borsaya ibraz edilmesi gerekir.

• Stokta bulunan ancak Borsada işlem görmemiş kıymetli taşların 

Piyasa üyeleri arasında el değiştirmesi halinde de Borsada işlem görmesi 

zorunludur. 

• Piyasa üyeleri kendi aralarındaki işlemleri Borsada yapmak veya Borsa 

dışında işlem gerçekleştiriyorlarsa bu işlemleri Borsanın belirdiği esaslara 

uygun olarak Borsaya bildirmek zorundadır. 

• Borsadaki kıymetli taş işlemleri, Borsa personeli ve üye temsilcilerinin 

de bulunduğu, Piyasa işlemlerine yönelik olarak hazırlanan Borsa seans 

salonunda gerçekleştirilir. Alıcı ve satıcı üyeler seans salonunda kıymetli 

taşların incelenmesine, tartılmasına ve görüşülmesine uygun olarak 

hazırlanan ortamda bir araya gelirler. 

• Piyasada işlem görecek elmas ve kıymetli taşların, fiziki olarak işlem 

görmesi zorunludur (Borsa dışı işlem hariç). Alıcı ve satıcı tarafların 

aralarında anlaşmaya varmaları halinde, işlem formları doldurularak borsa 

görevlisine teslim edilir.

İşlem Komisyonları 

Borsa işlem komisyonu, gerçekleşen her bir işlemde alıcı ve satıcıdan ayrı 

ayrı olmak üzere BSMV hariç toplam işlem tutarının binde 1,25’idir.

Kıymetli Taşların Borsada Saklanması

Piyasa üyesi veya işlemin gerçekleştirilmesine dahil olanlar tarafından 

talep edilmesi ve Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Kiralık Kasa Sözleşmesinin 

imzalanması suretiyle, uygun ölçü ve sayıda kasa, yıllık veya günlük süreler 

için kiralanabilir.

 Piyasada Nasıl İşlem Yapılır? 
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Kimberley Süreci Sertifika Sistemi

Bakanlar Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul, elmas ticaretinin kontrol altına 

alınması suretiyle çatışma bölgelerinden çıkarılan elmasın yasadışı 

ticaretinin önlenmesini amaçlayan bir sistem olan Kimberley Süreci 

Sertifika Sisteminde Türkiye’nin ithalat ve ihracat otoritesi olarak 

belirlenmiştir.

• Türkiye, 14 Ağustos 2007’de Kimberley Süreci Sertifika Sistemine kabul 

edilmiştir. 

• Bu sistemde, belgelendirilmemiş elmasın ticaretine izin verilmemekte, 

sisteme taraf olmayan ülkelerden ithalat ve bu ülkelere ihracat 

önlenmektedir. 

Dünya Elmas Borsaları Federasyonu

13 Mayıs 2008’de Dünya Elmas Borsaları Federasyonu (World Federation of 

Diamond Bourses-WFDB) üyesi olarak kabul edilmiştir.

• Borsa İstanbul, WFDB’nin elmas ticaretinin dünyada güvenli bir şekilde 

yapılmasını sağlayan ve elmasın güvenli olduğunu belirten Dünya Elmas 

İşareti (World Diamond Mark-WDM) için 15 Haziran 2014’de WFDB ile bir iyi 

niyet anlaşması imzalanmıştır.

• Anlaşma ile Türkiye, güvenli elmas işaretinin dünyada Hindistan ve Dubai 

ile birlikte uygulanacağı pilot ülkelerden birisi, muhtemelen ilki, olacaktır.

• Anlaşma kapsamında Borsa İstanbul’un; gelecekte Türkiye’de, güvenli 

elmas satışı yapıldığını belirten WDM işareti taşıyan ve Yetkili Elmas Bayi 

(Authorized Diamond Dealer –ADD) olarak anılan elmas satış yerlerinin WDM 

işareti alması için referans ve yetkili kurum olması hedeflenmektedir.

• Anlaşmanın hayata geçmesi ile Türkiye’nin elmas ticaret hacminin 

arttırılması beklenmektedir.

 ULUSLARARASI ÜYELİKLER  
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Broşürlerimiz elinizin altında! 
Tüm broşürlerimizin en güncel versiyonlarına QR kodu

okutarak veya aşağıdaki linki kullanarak ulaşabilirsiniz.

www.borsaistanbul.com/yayinlar



14

K
asım

 20
14

/borsaistanbulEN /borsaistanbul /borsaistanbul

Bu broşürü internet ortamında 
görüntülemek için


