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ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI
UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

1. Amaç, kapsam ve dayanak
1.1 Amaç ve Kapsam
Bu düzenlemenin amacı, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Elmas ve Kıymetli Taş
Piyasasında işlem yapılmasına, işlem görecek elmas, kıymetli taş, sentetik kıymetli taş,
kıymetli eşya ve diğer ürünlerin özelliklerine, işlem yöntem ve esaslarına, kıymetli taşların
Borsada işlem görmek üzere ithali, Borsaya teslimi ve Borsa üyeleri arasında Borsada veya
Borsa dışında el değiştirmesi konularına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
1.2 Dayanak
Bu düzenleme 07/01/2015 tarihli ve 2015/01 sayılı Yönetim Kurulu kararına dayanılarak
hazırlanmıştır.
2. Kısaltmalar ve tanımlar
Bu düzenlemede geçen;
32 Sayılı Karar: 11/08/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ı,
Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
Genel Müdürlük: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürünü veya Genel Müdür Yardımcılarını,
Kıymetli eşya: Daha önce işlem görerek Borsa kaydına alınmış kıymetli taşı ihtiva eden veya
bu taşlardan yapılmış eşyayı,
Kıymetli taş: 10/10/2006 tarihli ve 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara
istinaden Kimberley Süreci Sertifika Sistemine dahil ham elmaslar ile her tür ve şekilde
parlatılmış elmasları ve 32 Sayılı Karar’da tanımlı kıymetli taşları,
Piyasa: Borsa İstanbul A.Ş. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasını,
Sentetik kıymetli taş: Herhangi bir yabancı madde ile karışmış ya da kaplanmış, ışın, yüksek
basınç veya yüksek sıcaklık ile terkip, sentetik veya yarı sentetik olarak üretilen kıymetli taşı,
Yönetim Kurulu: Borsa Yönetim Kurulunu,
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Yönetmelik: 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul
A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlarla İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Yönetmeliği’ni
ifade eder.
3. Piyasada işlem yapma yetkisi verilmesine ilişkin esaslar
Piyasada işlem yapmak isteyen Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yetkisi sahibi Borsa
üyeleri Ek-1’de yer alan Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Taahhütnamesini
imzalamak suretiyle bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar.
Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi olmayan ancak Piyasada işlem yapmak
isteyen yurt içinde yerleşik kuruluşların başvuru dilekçesine,


Ek-1’de yer alan taahhütnamenin,



Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak vergi borcu bulunmadığına dair belgenin,



Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlara ilişkin olarak resmi
kurumlardan temin edilecek belgelerin,



Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartlara ilişkin olarak Resmi
kurumlardan temin edilmesi mümkün olmayanlar için yazılı beyanların
eklenmesi zorunludur.



Genel Müdürlük, işlem yapma başvurularında ilave bilgi, belge ve beyan talep
edebilir.

4. Temsilciliğe İlişkin Esaslar
Piyasada işlem yapma yetkisi olanlar, Genel Müdürlük tarafından belirlenen temsil belgelerini
düzenleyerek Piyasada işlem yapacak temsilcilerini Borsaya bildirirler.
5. İşlem Görecek Kıymetli Taşlar
Piyasada, 10/10/2006 tarihli ve 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara
istinaden Kimberley Süreci Sertifika Sistemine dahil ham elmaslar ile her tür ve şekilde
parlatılmış elmaslar (polished diamonds) ve 32 Sayılı Karar’da tanımlı kıymetli taşlardan bu
düzenlemede yer alan esaslar çerçevesinde beyan edilmek kaydıyla ham doğal taşlar,
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parlatılmış doğal taşlar, parlatılmış ve fiziksel veya kimyasal işlem görmüş doğal taşlar, ham
sentetik taşlar, parlatılmış sentetik taşlar işlem görür.
Borsada daha önce işlem görerek Borsa kaydına alınmış ham doğal taşlar, parlatılmış doğal
taşlar, parlatılmış ve fiziksel veya kimyasal işlem görmüş doğal taşlar, ham sentetik taşlar
veya parlatılmış sentetik taşları ihtiva eden veya bunlardan yapılmış eşyanın Piyasada işlem
yapma yetkisi bulunanlar arasında Borsa dışında teslimi halinde bu düzenlemede belirtilen
esaslar çerçevesinde Borsaya bildirim yapılır.
6. İşlem Yöntemleri ve İşlem Zorunluluğu
Borsada işlem görmek üzere ithal edilen kıymetli taşlar ile stokta bulunan ancak daha önce
Borsada işlem görmemiş kıymetli taşların ilk işleminin bu düzenlemede belirlenen esaslara
göre Borsa seans salonunda gerçekleştirilmesi esastır. Ancak, değerleme raporunun alınacağı
kuruluşun Piyasanın faaliyette bulunduğu Kuyumcukent’te olmaması halinde söz konusu
işlemler bu düzenlemenin 12 nci maddesinde belirlenen diğer esaslara göre Borsa dışında da
gerçekleştirilebilir. Bu durumda işlem formları, bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan
belgelerle birlikte değerleme raporunun alınmasından sonraki ilk seans günü mesai bitimine
kadar Borsaya teslim edilir.
İşlemler, Piyasada işlem yapma yetkisi bulunan farklı taraflar arasında olabileceği gibi alıcı ve
satıcı tarafın aynı olduğu kendinden kendine işlem şeklinde de olabilir.
İthalat yoluyla gelen kıymetli taşların Borsada işlem görmesi için değerleme raporunun yanı
sıra gümrük beyannamesi, fatura ve ilgili gümrük idaresine verilen ayar evi raporunun, stokta
olup ilk defa işlem görecek kıymetli taşlar için ise değerleme raporunun Borsaya ibraz
edilmesi gerekir.
Borsada daha önce işlem görmüş kıymetli taşlar bu düzenlemede belirlenen esaslara göre
Borsa dışında da işlem yapma yetkisi bulunanlar arasında el değiştirebilir. Bu durumda bu
düzenlemede belirtilen esaslar çerçevesinde Borsaya bildirimi yapılır.
Kıymetli eşya, Piyasada işlem görmez, ancak işlem yapma yetkisi verilenler arasında Borsa
dışında el değiştirmesi halinde bu düzenlemede belirtilen usulde Borsaya bildirilir.
7. Değerleme
İthalat yoluyla gelen kıymetli taşlar ile Piyasada ilk defa işlem görecek olan yurt içinde stokta
bulunan kıymetli taşların işlem görmeden önce, Genel Müdürlük tarafından bu düzenlemede
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ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen kuruluşlar tarafından analiz edilerek; nitelik, nicelik
ve yaklaşık değeri ile ilgili bir değerleme raporu alınması zorunludur.
Düzenlenme tarihinden itibaren bir yıldan fazla süre geçmiş değerleme raporları Borsa
işlemlerinde kullanılamaz.
Değerleme kuruluşu kıymetli taş veya kıymetli taş paketi ile ilgili detay ve özet şeklinde iki
tür rapor hazırlar. Özet rapor Borsaya ve değerleme yaptıran tarafa verilir. Detay rapor ise
sadece Borsaya verilir ve bu rapor Borsa bünyesinde saklanır.
Değerleme kuruluşunun hazırlayacağı detay raporda; kıymetli taş veya kıymetli taşlardan
oluşan paket içeriği ile ilgili olarak, Uluslararası Elmas Konseyi (International Diamond
Council–IDC) standartları çerçevesinde, nitelik, nicelik ve yaklaşık değeri ile ilgili detaylı
bilgiler ile birlikte kıymetli taş veya kıymetli taş paketinde ayırt edici bir referans numarası
veya kod yer almak zorundadır.
Özet raporda sadece kıymetli taşın veya kıymetli taş paketinin temel özellikleri ile değerleme
fiyatı yer alır ve işlem öncesi işlemin taraflarına bu rapor verilir.
Değerleme kuruluşu tarafından tespit edilen değerin binde 1,5’u (binde bir buçuk) oranında
değerleme ücreti ile birlikte tahakkuk edecek vergiler, değerleme yaptıran tarafından (ithalatçı
ve/veya satıcı) Borsanın bildireceği banka hesaplarına yatırılır. İthalat yolu ile gelen kıymetli
taşların değerlemesinde, ithalat faturasında nakliye ve sigorta gibi ücretler düşüldükten sonra
kalan kıymetli taşın net fatura değerinin, stoktan çıkış olarak gelen kıymetli taşlarda ise
değerlemeden önce yapılacak beyan tutarı değerleme sonucunda belirlenen tutarın yüzde
30’undan fazla ya da eksik olması halinde değerleme ücreti değerleme fiyatı üzerinden, aksi
takdirde net fatura bedeli ya da beyan edilen tutar üzerinden alınır.
Kıymetli taşların değerleme kuruluşlarına teslimi ve bu kuruluşlardan teslim alınması, şirket
sahibi veya çoğunluk hissesine sahip olanlar veya yetkili temsilciler tarafından yapılır.
8. Değerleme Kuruluşu
Genel Müdür değerleme kuruluşunu, Uluslararası Elmas Konseyi (International Diamond
Council–IDC) standartları çerçevesinde, aşağıdaki şartları taşıyanlardan belirler.


Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarları Odası bünyesinde kurulu olan laboratuvar ve ayar
evi olması ya da,
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce, işlenmiş veya işlenmemiş
kıymetli maden ve taşların niteliklerini belirlemeye ve ekspertiz raporu düzenlemeye
yetkilendirilmiş, faaliyet gösterdiği ilde bulunan Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar
Odasına üye bir anonim şirket ya da limited şirket şeklinde olması,



Şirketin;
o Bu maddede Gemoloji Enstütüsü için sayılan koşulları sağlaması ya da,
o Uluslararası kabul gören bir Gemoloji Enstitüsü ile teknik destek ve bilgi
aktarımı anlaşmasının bulunması ya da,
o Ortaklarından en az birisinin uluslararası kabul gören Gemoloji Enstitülerinden
olması ve bu enstitünün şirkete teknik bilgi desteği sağlaması,



En az 100.000 TL ödenmiş sermayesinin bulunması,



20/06/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden ve
Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim
Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği uyarınca Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olması veya teknik bilgi desteği
sağlayacak kuruluşun teknik destek ve bilgi aktarımı anlaşması imzaladığı Gemoloji
Enstitüsünün bu yetkiye sahip olması,



Kuruluşun Genel Müdürlük tarafından belirlenecek sayıda yeterli ve nitelikli
değerleme uzmanına sahip olması,



Teknik bilgi desteği sağlayacak kuruluş ortağı olan ya da kuruluşun teknik destek ve
bilgi aktarımı anlaşması imzaladığı Gemoloji Enstitüsünün;
o Enstitünün dünya çapında eğitim programının bulunması,
o Enstitünün özellikle doğal elmaslarla ilgili araştırma faaliyetinin bulunması,
o Enstitünün ürettiği sertifikalarda kopyalamaya karşı güvenlik tedbirlerinin
alınmış olması,
o Enstitünün Uluslararası Elmas Konseyi (International Diamond Council-IDC)
kural kitabına (Rule Book) uyumluluk sağlaması,
o Enstitünün ISO akreditasyonunun bulunması ya da akreditasyon sürecini
başlatmış olması
o Şirketin Türkiye’deki faaliyet döneminde ilgili meslek odaları nezdinde piyasa
güvenini olumsuz etkileyecek aleyhine kesinleşmiş bir idari veya adli bir
hükmün bulunmaması,
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o Enstitünün Uluslararası Elmas Konseyi (International Diamond Council-IDC)
kural kitabında (Rule Book) yer alan; renk, kesim, karat, berraklık ve kalpler
ve

oklar

parametrelerini

otomatik

olarak

belirleyen

derecelendirme

teknolojisine sahip olması
zorunludur.
Genel Müdürlük değerleme kuruluşunun taş teslim alma ve teslim etme, örnekleme ve analiz
hususlarındaki süreçlerini her zaman denetleyebilir, gerekirse değişiklik yapılmasını
isteyebilir, verilen süre ya da süreler içinde gereğini yerine getirmeyen kuruluşları belirlediği
değerleme kuruluşları listesinden çıkarabilir, değerleme kuruluşlarından birini işin
koordinasyonuyla görevlendirebilir.
9. Seans
Seans, hafta içi günlerde 09.30 – 17.30 saatleri arasında kesintisiz gerçekleştirilir.
Hafta sonlarında, resmî tatil günlerinde seans yapılmaz.
Önceden duyurulmak kaydıyla Genel Müdürlük işlem günlerini ve/veya seans saatlerini
değiştirebilir.
Seans, Borsa tarafından tahsis edilen seans salonunda gerçekleştirilir.
10. Seans Salonuna Girebilecekler
Seans salonuna, işlem tarafları olan piyasa üyeleri, işlemin gerçekleştirilmesine dahil olan
ziyaretçiler, üye temsilcileri, Piyasada yetkili Borsa görevlileri ve Genel Müdürlük tarafından
izin verilen diğer kişiler girebilir.
İşlemin gerçekleştirilmesine dahil olan ziyaretçilerin salona giriş için iki işlem yapma yetkisi
verilen tarafından tavsiye edilmesi, Ek-2’de yer alan Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Ziyaretçi
Bilgi Formunu doldurmaları ve bu formu Borsa yetkililerine onaylatmaları gerekmektedir.
Seans salonuna girişte kimlik kontrolü yapılır.
11. Beyan ve Bildirim Yükümlülüğü
İşlem görecek kıymetli taşın;
a) Ham doğal,
b) Parlatılmış doğal,
8/23
Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet sitesinde
yer almaktadır. Kullanmadan önce bu dosyanın doğru versiyon olduğunu kontrol ediniz.

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI
c) Parlatılmış ve işlem görmüş doğal,
ç) Ham sentetik,
d) Parlatılmış sentetik olup olmadığının
satıcı tarafından İşlem Kayıt Formunda ve/veya Teklif Formunda açık şekilde beyan
edilmesi zorunludur.
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen nitelikteki kıymetli taşlar için
Ek-3’de yer alan İşlem Kayıt Formu/FORM-A, (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen nitelikteki
kıymetli taşlar için ise Ek-4’te yer alan İşlem Kayıt Formu/FORM-B kullanılır.
Piyasada işlem yapma yetkisi verilenler, sentetik kıymetli taşın doğal taş olarak sunulması ile
karşılaştıklarında durumu derhal Borsaya bildirmekle yükümlüdürler.
12. İşlemlerin Borsada Gerçekleştirilmesi
Borsada

yapılacak kıymetli

taş alım

satım

işlemlerinin

Borsa seans

salonunda

gerçekleştirilmesi ya da alım satımı takiben işleme konu taşların Borsaya ya da Borsanın
belirleyeceği değerleme kuruluşuna getirilmesi esastır.
Borsada gerçekleştirilen işlemlerde alıcı ve satıcı tarafların aralarında anlaşmaya varmaları
halinde, İşlem Kayıt Formu 3 nüsha doldurularak Borsa görevlisine teslim edilir ve aynı iş
günü içerisinde kayda alınır.
Her bir kıymetli taş ayrı özelliklere sahip olduğundan, kıymetli taşın alım satımına ilişkin her
türlü değerlendirme alıcı ve satıcı tarafından yapılır.
İşlemin gerçekleşmesinden ve işlem komisyonu ile vergilerin yatırılmasından sonra, İşlem
Kayıt Formları Borsa yetkililerince işlemin Borsa içinde yapıldığı işaretlenerek ve işlem
numarası verilerek imzalanır. Formun birer nüshası ilgili taraflara teslim edilir.
Alıcı ve satıcının farklı olduğu işlemlerde, Borsada gerçekleştirilen işlem sonrası satıcı taraf,
satışa konu olan kıymetli taşların özelliklerine ilişkin detaylara da yer vererek düzenlediği
faturanın bir kopyasını ilgili işlem formunun bir kopyası ile birlikte en geç üç iş günü içinde
Borsaya teslim etmek zorundadır. Bu belgelerin zamanında Borsaya teslim edilmemesi
halinde, ödenecek komisyon tutarının dörtte biri kadar ilave cezai komisyon satıcıdan tahsil
edilir.
13. Daha Önce Borsada İşlem Görmüş Kıymetli Taşların Borsa Dışında El Değiştirmesi
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Daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taşların Borsa dışında Piyasa üyeleri arasında el
değiştirmesi halinde bu işlemlerin Borsa işlemi olarak kayda alınması için Ek-5’te yer alan
İşlem Kayıt Formlarının eksiksiz şekilde işlemlerin taraflarınca ayrı ayrı doldurulup
imzalanarak işlemin gerçekleştiği (faturanın düzenlendiği) ayı takip eden ayın ilk üç iş günü
içinde aylık olarak toplu halde Borsaya teslim edilmesi gerekir. Kayıt formu ve girilmesi
gereken bilgiler ile istenecek belgeler konusunda uygulamadan kaynaklanabilecek ihtiyaçlara
göre Genel Müdürlük tarafından düzenlemeler ve değişiklikler yapılabilir.
Formda; işlemin gerçekleştiği tarihin, işlemin karşı tarafının, kıymetli taşın cinsinin,
ağırlığının, kesiminin, berraklığının, niteliğinin ve faturada yer alan toplam işlem tutarının
belirtilmesi gerekir.
Taşın niteliği bölümüne formun alt kısmında gösterilen A, B, C,D, E veya F seçeneklerinden
karşılık gelen bir tanesinin yazılması gerekmektedir.
Formlarla birlikte, işleme dayanak olan faturaların kopyalarının ve Borsa yetkililerince
gerektiğinde istenebilecek diğer belgelerin iletilmesi gerekir.
Genel Müdürlük, formların elektronik ortamda doldurularak gönderilmesini isteyebilir.
Evrak asıllarının Borsaya ulaşmasından sonra Borsa yetkililerince gerekli kontroller yapılır.
Eksik ve hatalı olması halinde eksiklikleri giderilmesi istenir. Eksiksiz olarak Borsaya gelen
formlar işlem numarası verilerek Borsa yetkililerince kayda alınır, imzalanır ve Borsa
tarafından hesaplanarak ilgililere bildirilen işlem komisyonu ve vergilerin yatırıldığına ilişkin
dekontun Borsaya ulaşmasından sonra formların birer nüshası işlemin taraflarına gönderilir.
Borsa dışında gerçekleştirilen bu işlemlerin bu maddedeki esaslar çerçevesinde onaylanması
halinde bu işlemler Borsa işlemi olarak kabul edilir ve işlem tarihi ile onay tarihi kayda alınır.
Bu maddede belirtilen form ve belgelerin birinci fıkrada belirtilen süre içinde Borsaya teslim
edilmemesi halinde, ödenecek komisyon tutarının dörtte biri kadar ilave cezai komisyon
taraflardan tahsil edilir.
14. Kıymetli Eşyanın El Değiştirmesi
Daha önce Borsada işlem görerek Borsa kaydına alınmış kıymetli taşı ihtiva eden veya bu
taşlardan yapılmış kıymetli eşyanın Piyasada işlem yapma yetkisi verilenler arasında el
değiştirmesi Borsa dışında gerçekleştirilir.
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Kıymetli eşyanın, Piyasada işlem yapma yetkisi verilenler arasında Borsa dışında el
değiştirmesi halinde, taraflarca ayrı ayrı Ek-6’daki form doldurarak en geç faturanın
düzenlendiği ayı takip eden ayın ilk üç iş günü içinde ilgili faturaların kopyaları ile birlikte
aylık olarak toplu halde Borsaya bildirilmesi zorunludur.
Formda; karşı tarafın, kıymetli taşın cinsinin, söz konusu taşlara ilişkin olarak Borsada
gerçekleşen daha önceki işlemin numarasının ve tarihinin, kıymetli taşın niteliğinin ve
faturada yer alan Borsa değerinin belirtilmesi gerekir.
Formun ve diğer belgelerin Borsaya ulaşmasından sonra Borsa yetkililerince gerekli
kontroller yapılır. Eksik ve hatalı olması halinde eksikliklerin giderilmesi istenir. Formların
eksiksiz olarak Borsaya tesliminden sonra kayıt numarası verilir. Formlar Borsa tarafından
hesaplanarak ilgililere bildirilen işlem komisyonu ve vergilerin yatırıldığına ilişkin dekontun
Borsaya ulaşmasından sonra Borsa yetkililerince imzalanarak bu tarih itibariyle kayda alınır.
Formların bir nüshası taraflara gönderilir.
Genel Müdürlük, formların içeriğini ve girilmesi istenen bilgileri değiştirebilir, formların
elektronik ortamda doldurularak Borsaya gönderilmesini isteyebilir.
Gerektiğinde Borsaca taraflardan ilave bilgi ve belge istenebilir.
Bu maddede belirtilen form ve belgelerin ikinci fıkrada belirtilen süre içinde Borsaya teslim
edilmemesi halinde, ödenecek komisyon tutarının dörtte biri kadar ilave cezai komisyon
taraflardan tahsil edilir.
15. Satış Teklifleri
Sahip olduğu kıymetli taşı veya kıymetli taş paketini Borsada duyuru yapmak yoluyla satmak
isteyen işlem yapma yetkisi verilenlerin Ek-7’de yer alan teklif formunu Borsaya iletmeleri
gerekir.
Bu formlar veya formda yer alan bilgiler Borsada ilan panosunda ve/veya elektronik bir
ortamda Borsa tarafından ilgililere duyurulur.
16. Para birimi
İşlemler Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük olarak
açıklanan gösterge niteliğindeki kur tablosunda yer alan herhangi bir para birimi üzerinden
gerçekleştirilebilir. Borsa payı, bu Düzenlemenin 12 nci maddesinde belirtilen işlemlerde

11/23
Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet sitesinde
yer almaktadır. Kullanmadan önce bu dosyanın doğru versiyon olduğunu kontrol ediniz.

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI
işlemin gerçekleştiği para birimi cinsinden, 13 üncü ve 14 üncü maddesinde belirtilen
işlemlerde ve durumlarda faturada yer alan para birimi cinsinden tahsil edilir.
İşlemin ya da işleme esas teşkil eden faturanın değerleme raporunda yer almayan bir para
birimi cinsinden düzenlenmesi halinde para birimleri arasındaki dönüştürme işlemleri işlemin
gerçekleştiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak
yapılır.
17. Alım Satıma İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Alıcı ve satıcı arasındaki kıymetli taş, kıymetli taş paketi, kıymetli eşya ve para takası taraflar
arasında gerçekleştirilir. Borsa, kıymetli taş, kıymetli taş paketi, kıymetli eşya ve para takası
ile ilgili işlemlerde müdahil olmaz ve bu işlemlerle ilgili yükümlüklerin yerine getirilmesiyle
ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.
18. Kıymetli taşların Borsada saklanması
Piyasada işlem yapma yetkisi verilenler veya işlemin gerçekleştirilmesine taraf olanlarca talep
edilmesi ve Ek-8’de yer alan Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Kiralık Kasa Sözleşmesinin
imzalanması suretiyle, uygun ölçü ve sayıda kasa, yıllık veya günlük süreler için kiralanabilir.
Piyasada kıymetli taşların saklanmasında kullanılmak üzere bir kasa odası tesis edilir. Bu
kasanın güvenliği Borsa tarafından sağlanır.
Saklama hizmeti alanlar kira süresi sonunda kendisine teslim edilen anahtarı geri vermek
zorundadır.
Saklanan kıymetli taşların sigortalanması saklama hizmetinden yararlanan kiracıya aittir.
Kasalarda saklanacak kıymetli taşlardan kiracı sorumlu olup, kasa dairesinin her türlü
güvenliğini sağlayan Borsa, kasalarda saklanan kıymetli taşlar nedeniyle uğranılacak herhangi
bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.
19. Saklama ücretleri
Borsa Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenler tarafından talep
edilmesi halinde saklanacak kıymetli taşlar için;
a) Küçük boy kasalar için yıllık 200 TL, günlük 2 TL,
b) Orta boy kasalar için yıllık 250 TL, günlük 3 TL,
c) Büyük boy kasalar için yıllık 300 TL, günlük 4 TL
12/23
Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet sitesinde
yer almaktadır. Kullanmadan önce bu dosyanın doğru versiyon olduğunu kontrol ediniz.

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI
saklama ücreti ve tahakkuk eden vergiler peşin olarak alınır.
Kasaların gün hesabı ile kiralanması halinde kira tutarının belirlenmesinde takvim gün sayısı
esas alınır.
Kira süresi sonunda geri teslimi yapılmayan veya kaybedilen anahtar için kasa kiralayandan
100 TL bedel ve tahakkuk eden vergiler tahsil edilir.
20. Ücret ve Komisyonlar
Borsada işlem görmek üzere ithal edilen kıymetli taşlar ile stokta bulunan ancak daha önce
Borsada işlem görmemiş kıymetli taşların ilk işlemlerinde; alıcı ve satıcı taraftan ayrı ayrı
olmak üzere toplam işlem tutarının binde 1,25’i oranında Borsa payı ile Borsa payı ile ilgili
olarak tahakkuk eden vergiler Borsa tarafından aylık olarak faturalandırılır.
Değerleme raporunun esas alındığı durumlarda, toplam işlem tutarının değerleme fiyatının
yüzde 30’undan fazla veya eksik gerçekleşmesi halinde Borsa payının hesaplanmasında
değerleme fiyatı esas alınır.
Daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taşın tekrar işlem görmesi halinde; alıcı ve satıcı
taraftan ayrı ayrı olmak üzere fatura tutarı üzerinden binde 0,75 oranında Borsa payı ve Borsa
payı ile ilgili olarak tahakkuk eden vergiler Borsa tarafından aylık olarak faturalandırılır.
Kıymetli eşyanın el değiştirmesinde alıcı ve satıcı taraftan ayrı ayrı olmak üzere faturada
belirtilen Borsada kayıtlı taş bedeli üzerinden binde 0,75 oranında Borsa payı ile Borsa payı
ile ilgili olarak tahakkuk eden vergiler Borsa tarafından aylık olarak faturalandırılır.
Bu düzenlemenin 12’nci, 13’üncü ve 14’üncü maddelerinde belirlenen sürelere uyulmaması
halinde, ödenmesi gereken komisyon oranlarına ayrıca, bir takvim yılı içinde tekerrür
sıklığına göre aşağıdaki tabloda gösterilen ilave cezai komisyon oranları uygulanır.
Bir Takvim Yılı İçinde Geç Bildirim
Tekerrür Sayısı
1’inci Geç Bildirim
2’nci Geç Bildirim
3’üncü Geç Bildirim
4’üncü Geç Bildirim
5 ve daha fazla Geç Bildirim

Kademe Uygulaması
Komisyon oranının 1/4'ü
İlk kademenin 2 katı
İlk kademenin 3 katı
İlk kademenin 4 katı
İlk kademenin 5 katı

Bu düzenleme kapsamında ödenecek cezai komisyon da dahil toplam komisyon tutarına
gecikme süresi için kamu alacaklarına uygulanan faiz uygulanır.
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Kimberley Sertifika Süreci çerçevesinde yapılan işlemlerde sertifika değeri üzerinden binde 3
komisyon ile vergiler ayrıca tahsil edilir.

21. İşlem İptali
İlgili mevzuatta belirlenen işlem iptalini gerektiren hususlarda, işlemin taraflarının yazılı
olarak başvurması halinde Piyasadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı onayı ile ilgili işlem
veya işlemler iptal edilebilir.
Bu durumda komisyon iadesi ve/veya sonraki işlemlerden komisyonun mahsup edilebilmesi
hususlarında Piyasadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı yetkilidir.
22. Piyasaya Bilgi Verme
Borsada gerçekleşen işlemlerde veya Borsaya yapılan bildirimlerde yer alan kıymetli taşın ve
kıymetli taş paketinin değeri, miktarı ve varsa değerleme fiyatı Borsa tarafından duyurulur.
23. Disiplin
Piyasada işlem yapma yetkisi verilenler, işlemlerle ilgili beyanların doğruluğundan ve bu
düzenleme hükümlerinin eksiksiz uygulanmasından sorumlu olup, herhangi bir ihlalde Borsa
disiplin hükümleri uygulanır.
24. Borsanın Sorumluluğu
Borsa, işlem yapma yetkisi verilenlerin beyan ve bildirimlerinin doğruluğundan, gerçekleşen
işlemlerin tutarı, alıcı veya satıcının kıymetli taş, kıymetli eşya veya bunların bedellerinin
teslim yükümlülüğünden, düzenlenecek faturaların vergi ve gümrük mevzuatına uygun
düzenlenip düzenlenmediğinden, vergi ve gümrük mevzuatına uygun olmayan iş ve
işlemlerden dolayı işlem yapma yetkisi verilenlerin karşılaşabilecekleri vergi ve gümrük
sorunlarından, bildirimlerin herhangi bir nedenle Borsaya geç ulaşmasından, Borsaya getirilen
kıymetli taşların kaybolmasından, çalınmasından ve zarar görmesinden ve bunlardan dolayı
doğacak neticelerden, disiplin hükümlerinin uygulanması nedeniyle ortaya çıkacak
neticelerden ve benzeri hususlardan dolayı sorumlu tutulamaz ve bu konularda Borsaya hiçbir
yükümlülük yüklenemez.
25. Yürürlükten kaldırılan düzenleme
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29/09/2014 tarihli ve 461 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
26. Yürürlük
Bu düzenlemenin değerlemeye ilişkin hükümleri 01/09/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiştir.
Bu düzenlemenin Borsa payına ilişkin 20’nci maddesinin üçüncü fıkrası 03/08/2015 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Bu düzenlemenin 20’nci maddesinin dördüncü fıkrası 01/09/2015 tarihinde yürürlüğe girmiş
olup, söz konusu fıkra kapsamında 31/08/2015 tarihinden önce düzenlenen faturalar için
Borsa payı binde 1,25 olarak uygulanmaktadır.
Bu düzenlemenin yedinci maddesinin altıncı fıkrası 2 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Düzenlemede yer alan diğer hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
27. Yürütme
Bu düzenleme hükümlerini Genel Müdür yürütür.
28. Ekler
Ek-1

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Taahhütnamesi

Ek-2

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Ziyaretçi Bilgi Formu

Ek-3

Form – A

Ek-4

Form – B

Ek-5

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Borsa Dışı İşlem Bildirim Formu

Ek-6

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Kıymetli Eşya Bildirim Formu

Ek-7

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Satış Teklif Formu

Ek-8

Kiralık Kasa Sözleşmesi

29. Revizyon
29.1 Birinci Revizyon
09/03/2015 tarihinde belgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
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ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINA İLİŞKİN
UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI REVİZYON KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
ESKİ MADDE

YENİ MADDE

12. İşlemlerin Borsada Gerçekleştirilmesi

12. İşlemlerin Borsada Gerçekleştirilmesi

…

…

İşlemlerin düzgün yürütülmesini teminen
gecikme süresi ve gecikme sıklığına bağlı
olarak Genel Müdürlük cezai komisyon
tutarını beş katına kadar çıkarmaya yetkilidir.
…
13. Daha Önce Borsada İşlem Görmüş 13. Daha Önce Borsada İşlem Görmüş
Kıymetli
Taşların
Borsa
Dışında
El Kıymetli
Taşların
Borsa
Dışında
El
Değiştirmesi
Değiştirmesi
…

…

İşlemlerin düzgün yürütülmesini teminen
gecikme süresi ve gecikme sıklığına bağlı
olarak Genel Müdürlük cezai komisyon
tutarını beş katına kadar çıkarmaya yetkilidir.
…
14. Kıymetli Eşyanın El Değiştirmesi

14. Kıymetli Eşyanın El Değiştirmesi

Bu maddede belirtilen form ve belgelerin birinci
fıkrada belirtilen süre içinde Borsaya teslim
edilmemesi halinde, ödenecek komisyon tutarının
dörtte biri kadar ilave cezai komisyon taraflardan
tahsil
edilir.
Faaliyetlerin
düzgün
yürütülmesini teminen gecikme süresi ve
gecikme sıklığına bağlı olarak Genel
Müdürlük cezai komisyon tutarını beş katına
kadar çıkarmaya yetkilidir.

Bu maddede belirtilen form ve belgelerin ikinci
fıkrada belirtilen süre içinde Borsaya teslim
edilmemesi halinde, ödenecek komisyon tutarının
dörtte biri kadar ilave cezai komisyon taraflardan
tahsil edilir.

20. Ücret ve Komisyonlar

20. Ücret ve Komisyonlar

…

…
Bu düzenlemenin 12’nci, 13’üncü ve 14’üncü
maddelerinde belirlenen sürelere uyulmaması
halinde,
ödenmesi
gereken
komisyon
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oranlarına ayrıca, bir takvim yılı içinde
tekerrür sıklığına göre aşağıdaki tabloda
gösterilen ilave cezai komisyon oranları
uygulanır.
Bir Takvim Yılı İçinde
Bildirim Tekerrür Sayısı

…

Geç

Kademe Uygulaması

1’inci Geç Bildirim

Komisyon oranının 1/4'ü

2’nci Geç Bildirim

İlk kademenin 2 katı

3’üncü Geç Bildirim

İlk kademenin 3 katı

4’üncü Geç Bildirim

İlk kademenin 4 katı

5 ve daha fazla Geç Bildirim

İlk kademenin 5 katı

Bu düzenleme kapsamında varsa ödenecek
toplam cezai komisyon da dahil toplam
komisyon tutarına gecikme süresi için kamu
alacaklarına uygulanan faiz uygulanır.

Bu düzenleme kapsamında ödenecek cezai
komisyon da dahil toplam komisyon tutarına
gecikme süresi için kamu alacaklarına uygulanan
faiz uygulanır.

…

…

26. Yürürlük

26. Yürürlük

…

…

Bu düzenlemenin Borsa payına ilişkin 20 inci
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında
belirtilen ücret ve komisyonlar ile 12, 13 ve
14 ncü maddelerin son fıkralarında
belirtilen komisyonlar Sermaye Piyasası
Kurulu onayından sonra yürürlüğe girer.
Kurul onayı alınıncaya kadar 20 nci
maddenin birinci fıkrasındaki oranlar
uygulanır.…

Bu düzenlemenin Borsa payına ilişkin 20 inci
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında
belirtilen ücret ve komisyonlar Sermaye
Piyasası Kurulu onayından sonra yürürlüğe
girer. Kurul onayı alınıncaya kadar 20 nci
maddenin birinci fıkrasındaki oranlar
uygulanır.

29.2 İkinci Revizyon
03/07/2015 tarihinde belgede aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINA İLİŞKİN
UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI REVİZYON KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
ESKİ METİN

YENİ METİN

31.UUE.01

REVİZYON NO:02
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8. Değerleme Kuruluşu
Genel

Müdür

8. Değerleme Kuruluşu

değerleme

kuruluşunu, Genel

Müdür

değerleme

kuruluşunu,

Uluslararası Elmas Konseyi (International Uluslararası Elmas Konseyi (International
Diamond

standartları Diamond

Council–IDC)

standartları

Council–IDC)

çerçevesinde, aşağıdaki şartları taşıyanlardan çerçevesinde, aşağıdaki şartları taşıyanlardan
belirler.

belirler.

…

…


20/06/2007 tarihli ve 26558 sayılı
Resmi

Gazete’de



yayımlanan

20/06/2007 tarihli ve 26558 sayılı
Resmi

Gazete’de

yayımlanan

Kıymetli Maden ve Taş Analizinde

Kıymetli Maden ve Taş Analizinde

Yetki

Evlerinin

Yetki

Denetim

Standartları,

Verilecek

Standartları,
Esaslarının

Ayar

Seçimi

ve

Belirlenmesine

İlişkin

Verilecek

Esaslarının

Ayar

Seçimi

ve

Evlerinin
Denetim

Belirlenmesine

İlişkin

Tebliği uyarınca Darphane ve Damga

Tebliği uyarınca Darphane ve Damga

Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından

Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından

yetkilendirilmiş olması,

yetkilendirilmiş olması veya teknik

…

bilgi desteği sağlayacak Gemoloji
Enstitüsünün

bu

yetkiye

sahip

olması,
…

29.3 Üçüncü Revizyon
05/10/2015 tarihinde belgede aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINA İLİŞKİN
UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI REVİZYON KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
ESKİ METİN

YENİ METİN

31.UUE.01

REVİZYON NO:03

8. Değerleme Kuruluşu

8. Değerleme Kuruluşu

Genel Müdür değerleme kuruluşunu, Uluslararası Genel Müdür değerleme kuruluşunu, Uluslararası
Elmas Konseyi (International Diamond Council– Elmas Konseyi (International Diamond Council–
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IDC) standartları çerçevesinde, aşağıdaki şartları IDC) standartları çerçevesinde, aşağıdaki şartları
taşıyanlardan belirler.
taşıyanlardan belirler.


Anonim
olması,

şirket

şeklinde

kurulmuş



Ortaklardan en az birisinin uluslararası
kabul gören Gemoloji Enstitülerinden
olması,



Kuruluş ortağı Gemoloji Enstitüsünün
kuruluşa teknik bilgi desteği sağlaması,



En az 100.000 TL ödenmiş sermayesinin
bulunması,



20/06/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden
ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar
Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim
Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği
uyarınca Darphane ve Damga Matbaası
Genel
Müdürlüğü
tarafından
yetkilendirilmiş olması veya teknik bilgi
desteği
sağlayacak
Gemoloji
Enstitüsünün bu yetkiye sahip olması,



Teknik bilgi desteği sağlayacak kuruluş
ortağı Gemoloji Enstitüsünün;
o

Türkiye’de son
faaliyette
olan

iki yılda
şirketinin



Anonim şirket ya da limited şirket
şeklinde olması,



Şirketin;
o

Bu
maddede
Gemoloji
Enstütüsü için sayılan koşulları
sağlaması ya da,

o

Uluslararası kabul gören bir
Gemoloji Enstitüsü ile teknik
destek ve bilgi aktarımı
anlaşmasının bulunması ya da,

o

Ortaklarından en az birisinin
uluslararası
kabul
gören
Gemoloji Enstitülerinden olması
ve bu enstitünün şirkete teknik
bilgi desteği sağlaması,



En az 100.000 TL ödenmiş sermayesinin
bulunması,



20/06/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden
ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar
Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim
Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği
uyarınca Darphane ve Damga Matbaası
Genel
Müdürlüğü
tarafından
yetkilendirilmiş olması veya teknik bilgi
desteği sağlayacak kuruluşun teknik
destek ve bilgi aktarımı anlaşması
imzaladığı Gemoloji Enstitüsünün bu
yetkiye sahip olması,



Kuruluşun
Genel
Müdürlük
tarafından belirlenecek sayıda yeterli
ve nitelikli değerleme uzmanına sahip
olması,



Teknik bilgi desteği sağlayacak kuruluş
ortağı olan ya da kuruluşun teknik
destek ve bilgi aktarımı anlaşması
imzaladığı Gemoloji Enstitüsünün;
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bulunması,

zorunludur.

o

Enstitünün dünya çapında eğitim
programının bulunması,

o

Enstitünün dünya çapında eğitim
programının bulunması,

o

Enstitünün
özellikle
doğal
elmaslarla
ilgili
araştırma
faaliyetinin bulunması,

o

Enstitünün
özellikle
doğal
elmaslarla
ilgili
araştırma
faaliyetinin bulunması,

o

Enstitünün ürettiği sertifikalarda
kopyalamaya karşı güvenlik
tedbirlerinin alınmış olması,

o

Enstitünün ürettiği sertifikalarda
kopyalamaya karşı güvenlik
tedbirlerinin alınmış olması,

o

Enstitünün Uluslararası Elmas
Konseyi (International Diamond
Council-IDC) kural kitabına
(Rule
Book)
uyumluluk
sağlaması,

o

Enstitünün Uluslararası Elmas
Konseyi (International Diamond
Council-IDC) kural kitabına
(Rule
Book)
uyumluluk
sağlaması,

o

Enstitünün ISO
nunun bulunması,

o

Enstitünün ISO akreditasyonunun
bulunması ya da akreditasyon
sürecini başlatmış olması

o

Şirketin Türkiye’deki iki yıllık
faaliyet döneminde ilgili meslek
odaları nezdinde piyasa güvenini
sağladığına
ilişkin
kanıt
sunabilmesi,

o

Şirketin Türkiye’deki faaliyet
döneminde ilgili meslek odaları
nezdinde
piyasa
güvenini
olumsuz etkileyecek aleyhine
kesinleşmiş bir idari veya adli
bir hükmün bulunmaması,

o

Enstitünün Uluslararası Elmas
Konseyi (International Diamond
Council-IDC) kural kitabında
(Rule Book) yer alan; renk,
kesim, karat, berraklık ve kalpler
ve oklar parametrelerini otomatik
olarak belirleyen derecelendirme
teknolojisine sahip olması

o

Enstitünün Uluslararası Elmas
Konseyi (International Diamond
Council-IDC) kural kitabında
(Rule Book) yer alan; renk,
kesim, karat, berraklık ve kalpler
ve oklar parametrelerini otomatik
olarak belirleyen derecelendirme
teknolojisine sahip olması

akreditasyo-

zorunludur.
Genel Müdürlük, değerleme kuruluşunun taş
teslim alma ve teslim etme, örnekleme ve
analiz hususlarındaki süreçlerini her zaman
denetleyebilir, gerekirse değişiklik yapılmasını
isteyebilir, verilen süre ya da süreler içinde
gereğini yerine getirmeyen kuruluşları
belirlediği değerleme kuruluşları listesinden
çıkarabilir, değerleme kuruluşlarından birini
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işin koordinasyonuyla görevlendirebilir.

26. Yürürlük
Bu

26. Yürürlük

düzenlemenin

değerlemeye

ilişkin Bu

düzenlemenin

değerlemeye

ilişkin

hükümleri değerleme kuruluşunun Borsa hükümleri 01/09/2015 tarihinden itibaren
tarafından

belirlenmesinden

sonra yürürlüğe girmiştir.

yürürlüğe girer ve bu süre içinde bu
düzenlemenin 6 ncı

maddesinin üçüncü

fıkrasında yer alan değerleme raporu
yerine ayar evi raporunun Borsaya ibraz
edilmesi gerekir.
Bu düzenlemenin Borsa payına ilişkin 20 inci Bu düzenlemenin Borsa payına ilişkin 20’nci
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında maddesinin üçüncü fıkrası 03/08/2015
belirtilen ücret ve komisyonlar Sermaye tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Piyasası

Kurulu

onayından

sonra

yürürlüğe girer. Kurul onayı alınıncaya
kadar 20 nci maddenin birinci fıkrasındaki
oranlar uygulanır.

Bu

düzenlemenin

dördüncü fıkrası

20’nci
01/09/2015

maddesinin
tarihinde

yürürlüğe girmiş olup, söz konusu fıkra
kapsamında 31/08/2015 tarihinden önce
düzenlenen faturalar için Borsa payı binde
1,25 olarak uygulanmaktadır.

Düzenlemede yer alan diğer hükümler yayımı
Düzenlemede yer alan diğer hükümler yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
tarihinde yürürlüğe girer.

29.4 Dördüncü Revizyon
28/10/2015 tarihinde belgede aşağıdaki değişiklik yapılmıştır, ayrıca Ek-6 formu
güncellenmiştir.
ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI
REVİZYON KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
MEVCUT METİN
7. Değerleme

REVİZE METİN
7. Değerleme
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…

…

Değerleme kuruluşu tarafından tespit edilen Değerleme kuruluşu tarafından tespit edilen
değerin binde 5’i (binde beş) oranında değerin binde 3’ü (binde üç) oranında
değerleme ücreti ile birlikte tahakkuk edecek değerleme ücreti ile birlikte tahakkuk edecek
vergiler, ithalatçı ve/veya satıcı tarafından vergiler, değerleme
Borsanın

bildireceği

banka

yaptıran

tarafından

hesaplarına (ithalatçı ve/veya satıcı) Borsanın bildireceği

yatırılır.

banka hesaplarına yatırılır. İthalat yolu ile
gelen kıymetli taşların değerlemesinde,
ithalat faturasında nakliye ve sigorta gibi
ücretler düşüldükten sonra kalan kıymetli
taşın net fatura değerinin, stoktan çıkış
olarak

gelen

kıymetli

taşlarda

ise

değerlemeden önce yapılacak beyan tutarı
değerleme sonucunda belirlenen tutarın
yüzde 30’undan fazla ya da eksik olması
halinde değerleme ücreti değerleme fiyatı
üzerinden, aksi taktirde net fatura bedeli
ya da beyan edilen tutar üzerinden alınır.
Kıymetli taşların değerleme kuruluşlarına
teslimi

ve

bu

kuruluşlardan

teslim

alınması, şirket sahibi veya çoğunluk
hissesine sahip olanlar

veya yetkili

temsilciler tarafından yapılır.
26. Yürürlük
Borsa

payı

26. Yürürlük
binde

1,25

olarak Borsa

uygulanmaktadır.

payı

binde

1,25

olarak

uygulanmaktadır.
Bu

düzenlemenin

yedinci

maddesinin

altıncı fıkrası 2 Kasım 2015 tarihinde
Düzenlemede yer alan diğer hükümler yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

yürürlüğe girer.
Düzenlemede yer alan diğer hükümler yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
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29.5 Beşinci Revizyon
22/06/2017 tarihinde belgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI
REVİZYON KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
MEVCUT METİN
7. Değerleme
...
Değerleme kuruluşu tarafından tespit edilen
değerin binde 3’ü (binde üç) oranında
değerleme ücreti ile birlikte tahakkuk
edecek...
8. Değerleme Kuruluşu
Genel Müdür değerleme kuruluşunu,
Uluslararası Elmas Konseyi (International
Diamond Council-IDC) standartları
çerçevesinde, aşağıdaki şartları taşıyanlardan
belirler:

REVİZE METİN
7. Değerleme
...
Değerleme kuruluşu tarafından tespit edilen
değerin binde 1,5’u (binde bir buçuk)
oranında değerleme ücreti ile birlikte
tahakkuk edecek...
8. Değerleme Kuruluşu
Genel Müdür değerleme kuruluşunu,
Uluslararası Elmas Konseyi (International
Diamond Council-IDC) standartları
çerçevesinde, aşağıdaki şartları taşıyanlardan
belirler:





Anonim Şirket ya da limited şirket
şeklinde olması,
 Şirketin;
o Bu maddedeGemoloji Enstitüsü için
sayılan koşulları sağlaması ya da,

Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarları
Odası bünyesinde kurulu olan
laboratuvar ve ayar evi olması, ya
da,
 Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğünce, işlenmiş veya
işlenmemiş kıymetli maden ve
taşların niteliklerini belirlemeye ve
ekspertiz raporu düzenlemeye
yetkilendirilmiş, faaliyet gösterdiği
ilde bulunan Kuyumcular Esnaf ve
Sanatkarlar Odasına üye bir
Anonim Şirket ya da limited şirket
şeklinde olması,
 Şirketin;
o Bu maddedeGemoloji Enstitüsü için
sayılan koşulları sağlaması ya da,

...

...
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EK-1
BORSA İSTANBUL
ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ
1. Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası’nda Kuruluşumuz tarafından
gerçekleştirilecek tüm işlemler için bu konuda yürürlükte bulunan her türlü kanun,
Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Bundan böyle Borsa olarak anılacaktır) karar, yönetmelik,
tebliğ, diğer düzenlemeleri ve Borsanın Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna
(World Federation of Diamond Bourses–WFDB) üyeliği nedeniyle WFDB tarafından
yayımlanan tüzük, kural, karar ve tavsiyeleri ile işbu Taahhütnamenin şartlarının
uygulanacağını,
2. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası’nda gerçekleştirilebilecek işlemlerle ilgili olarak
Borsa’nın her türlü düzenleyici ve değiştirici yetkiye sahip olduğunu, söz konusu
yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını,
3. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası’nda temsilcilerimiz tarafından gerçekleştirilen tüm
işlemlerden Kuruluşumuz ile birlikte temsilcilerimizin de müşterek ve müteselsil
sorumlu olduğunu ve piyasada ilgili yönetmelik ve düzenlemelerde aranan nitelikleri
haiz temsilci çalıştıracağımızı,
4. Piyasada gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Borsanın taraf olmayacağını ve herhangi bir
yükümlülük taşımayacağını, işleme konu kıymetli taşların nitelik ve niceliğinden
kuruluşumuzun sorumlu olduğunu, teslim içeriği kıymetli taş için Borsanın hiçbir
şekilde sorumlu tutulamayacağını,
5. Kuruluşumuzun bu Piyasa ile ilgili işlemleri kapsamında Borsa tarafından yapılacak
inceleme ve denetimi aynen kabul ettiğini, ayrıca Borsa personeli tarafından veya
Borsa tarafından yetkili kılınan kuruluşlarca yapılacak her türlü inceleme ve denetimi
kabul ettiğimizi ve istenilen her türlü bilgi ve belgeyi zamanında vereceğimizi,
Borsanın banka hesaplarımız ile bilanço, kar ve zarar hesaplarımız ve kanuni
defterlerimiz üzerinde inceleme yapmaya veya yaptırmaya yetkili olduğunu,
6. Kuruluşumuzun, Borsa tarafından belirlenecek aidat, borsa payı, teminat ve diğer
mali yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduğunu,
7. Borsa tarafından düzenlenecek her türlü kayıt, belge ve dokümanlarla ilgili olarak
tarafımızca ileri sürülebilecek geçersizlik iddialarının Borsa tarafından kabul
edilmedikçe geçerli olmayacağını, söz konusu kayıt, belge ve dokümanların esas
teşkil edeceğini ve bu kuralı münhasır delil sözleşmesi olarak peşinen kabul
ettiğimizi,
8. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında yapacağımız işlemler dolayısıyla, Borsa İstanbul
düzenlemelerinde yer alan işlem yöntemi, işlemlerin kaydı ve teslimat işlemleri
düzenlemelerine riayet edeceğimizi,
9. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinde
ödemekle yükümlü olacağımız, Borsa tarafından bildirilen Borsa payı, ücret ve
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komisyon oranlarını kabul ettiğimizi ve itirazsız ödeyeceğimizi, ödememe halinde
muacceliyetini kabul ettiğimizi, komisyon oranlarında değişiklik yapılabileceğini, bu
takdirde değişiklik tarihinden sonraki işlemlere ilişkin olarak yeni oranlar üzerinden
komisyon ödeyeceğimizi,
10. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında, Borsanın tespit edeceği çalışma saatleri dışındaki
taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsaca tarafımıza bildirilerek her
zaman değiştirilebileceğini,
11. İlgili kanun, karar, yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile bu taahhütname şartlarına
aykırı davranmamız halinde ve Borsanın Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna
(World Federation of Diamond Bourses – WFDB) üyeliği nedeniyle WFDB
tarafından üye borsalarda işlem yasaklısı olarak bildirilmemiz halinde hiçbir itiraz
hakkımız olmaksızın Borsanın tek taraflı işlemi ile Elmas ve Kıymetli Taş
Piyasasında işlem yapma yetkisinin iptal edilebileceğini,
12. Hukuki ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin
yetkili olduğunu,
13. İşbu 13 maddeden oluşan Taahhütnamenin tümünün tarafımızca okunup, içeriğinin
aynen kabul edilerek, ..../..../....... tarihinde iki nüsha imzaladığımızı ve imzalı bir
nüshasını Borsaya verdiğimizi,
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

KURULUŞUN UNVANI/ADI SOYADI :
ADRES

:

KAŞE/YETKİLİ İMZALAR

:

Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet sitesinde
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EK-2
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Ziyaretçi Bilgi Formu
Diamond and Precious Stone Market Visitor Information Form
Tarih/Date: …./……./..……
Ziyaretçi/Visitor
Adı/Name
T.C. Kimlik Numarası
Passport / Identity Number
Firma Adı/Company Name
Adresi/Address

:…………………………………………………….
:…………………………………………………….

:…………………………………………………….
:…………………………………………………….
……………………………………………………..
Mesleği-Unvanı/ Profession-Title :…………………………………………………….
Türkiye Adresi/Address in Turkey :…………………………………………………….
……………………………………………………..
Federasyon Üyelik Durumu
: Üye/Member / Üye Değil/Non Member
Status Related to Federation
Tavsiye Eden Piyasa Üyesi – 1/Introducer Member- 1
Adı/Name
:……………………………………………………..
Firma Üye No/Member No
:……………………………………………………..
Firma Adı/Name of Member
:….…………………………………………………..
Tavsiye Eden Piyasa Üyesi – 2/ Introducer Member- 2
Adı/Name
:……………………………………………………..
Firma Üye No/Member No
:……………………………………………………..
Firma Adı/Name of Member
:….…………………………………………………..
İmzalar/Signatures
Ziyaretçi/Visitor

Piyasa Üyesi 1/Market Member 1

Borsa/Exchange
Ziyaretçi Kart Numarası
Number of Visitors Card
Kart Geçerlilik Tarihi
Card Validity Date
Borsa Yetkilisi
Bourse Staff

Piyasa Üyesi 2/Market Member 2

:…………………………………………………….
:…………………………………………………….
:…………………………………………………….

Önemli Açıklama: Ziyaretçi, Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası ile ilgili düzenlemelerin
Türkçe veya İngilizce nüshalarını okuduğunu, bu belgelerdeki kuralların geçerliliğini kabul
eder. İmportant Notes : Visitor accepts that he has read the Turkish or English versions of the
regulations about the market; and that the rules in these documents are valid.
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