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İSTANBUL ALTIN BORSASI 

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI İŞLEM ESASLARI 

 Kıymetli Madenler Piyasası’nda Hazine Müsteşarlığı tarafından standartları belirlenen 

standart, standart dışı ve cevherden üretim kıymetli madenler işlem görmektedir. 

1. İşlem Yöntemi: 

Kıymetli Madenler Piyasası’nda işlemler, Borsa üyesi tarafından Elektronik Borsa 

Sistemi (EBS)‘ne iletilen emirlerin otomatik eşleşme kuralına göre en iyi alım ve en 

iyi satım emirlerinin birbirini karşılaması suretiyle gerçekleşmektedir. İşlemler fiyat ve 

zaman önceliği kurallarına uygun olarak yürütülmektedir.  

Kıymetli madeni  satın almak veya satmak isteyen üye; alış veya satış emrini işleme 

konulmak üzere Borsa’ya iletir. İşleme konulan emrin alış emri olması ve daha önce 

iletilmiş olan en iyi satış emrinden fiyat olarak daha büyük veya eşit olması 

durumunda satıştaki emir tamamen veya kısmen karşılanabilir. İşleme konulan emrin 

satış emri olması ve daha önce iletilmiş olan en iyi alış emrinden fiyat olarak daha 

küçük veya eşit olması halinde ise alıştaki emir tamamen veya kısmen karşılanabilir. 

EBS’ye girilen alım ve satım emirleri bilgi dağıtım ekranları vasıtasıyla aynı anda 

üyelere ve uluslararası piyasalara ulaştırılır. 

2. Fiyat Tipleri: 

 Piyasa’da işlemler TL/kg, ABD Doları/ons ve Euro/ons üzerinden gerçekleştirilir. 

3. Valör:  

Piyasa’da geçerli işlem birimlerinin valörü aynı günden (T+0) başlamak üzere onbeş iş 

gününe (T+15) kadardır.  

4. Valörlere Göre İşlem Limiti: 

Yatırılan teminat üzerinden belirlenen işlem limitleri T+0 valörü için 25 kat, T+1, 

 T+2, T+3, T+4 ve T+5 valörleri için 20 kat, T+6, T+7, T+8 ve T+9 valörleri için 12 

kat, T+10, T+11, T+12, T+13, T+14 ve T+15 için 10 kat olarak belirlenmiştir. 

5. Emirlerin verilme şekli: 

İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Borsa üyeleri 

Kıymetli Madenler Piyasasında kendi portföylerine veya müşterileri için kıymetli 

maden alım/satımı yapabilirler.  

Kıymetli maden alım/satımına ilişkin emirler, Borsa üyeleri tarafından Elektronik 

Borsa Sistemine intikal ettirilmek suretiyle işlemler gerçekleştirilir. 

İAB Yönetmeliğinin 20-24’üncü maddelerine göre, Borsa üyelerinin müşterileri 

Borsa’da işlem yapmak istemeleri halinde, bu isteklerini Borsa üyelerine alım veya 

satım emirleriyle iletirler. Müşteriler alım/satım emirlerini yazılı, sözlü, telefon, veya 

diğer iletişim araçlarıyla Borsa üyelerine ya da elektronik ortamda Borsa üyeleri 

üzerinden doğrudan Borsa’ya iletebilirler. Emri veren müşteri, emrin Borsa’ya intikal 

ettirilmesinden önce emri değiştirebilir veya geri alabilir.   

Müşteri emirlerinde bulunacak emirler İAB Yönetmeliğinin 21’inci maddesinde yer 

almaktadır. 

İAB Yönetmeliğinin 22’nci maddesinde müşterilerin emirlerinde fiyat belirleme 

şekilleri düzenlenmiştir. Buna göre müşteri; Borsa üyesine verdikleri emirlerden alım 
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veya satım fiyatlarını belirleyebilecekleri gibi, fiyat belirleme konusunda üyeyi serbest 

de bırakabilirler. Müşterinin serbest fiyatlı emrini alan Borsa üyesi müşterisinin 

menfaatini gözetmek konusunda azami gayreti gösterir. 

Müşterilerin emirleri üyeler tarafından Borsaya intikal ettirilmeden önceki müşterilerin 

yükümlülükleri İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinde şu şekilde 

belirlenmiştir: “Borsa üyeleri, alım emri verenlerden kaparo ya da teminat veya satın 

almak istenen kıymetli madenin bedelinin tamamının makbuz karşılığında ödenmesini; 

satım emri verenlerden satmak istedikleri kıymetli madenin kendilerine veya 

temsilcilerine tesellüm belgesi karşılığında teslimini, müşteri emrini Borsa’ya intikal 

ettirmenin ön şartı olarak isteyebilirler. Kaparo, peşin tahsil edilen bedel veya teslim 

alınan kıymetli maden, işlem gerçekleşmediği takdirde en geç 24 saat içinde müşteriye 

iade edilir. İşlem gerçekleştiği taktirde kaparo veya peşin tahsil edilen bedel alış 

bedelinden mahsup edilir.” 

İAB Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin (g) bendi uyarınca Borsa üyeleri; 

müşterilerin verecekleri alım ve satım emirlerini, kısmen veya tamamen kabul etmeme 

hakkında sahip olup, nedenini açıklamak zorunluluğu olmaksızın bu durumu 

müşterilerine veya onların temsilcilerine hemen bildirmekle yükümlüdür. 

6. Üye Emirlerinde Bulunması Gereken Hususlar  

Borsaya emirler üye temsilcileri tarafından, Kıymetli Madenler Piyasası için 

belirlenmiş şekil ve esaslar çerçevesinde verilir. Bir üye emrinde aşağıdaki bilgilerin 

bulunması esastır:  

 Emri veren piyasa üyesinin unvanı,  

 Emri veren üyenin üyelik numarası,  

 Emrin alım emri mi satım emri mi olduğu,  

 Emrin işlem ve valör tarihi,  

 Satın alınacak veya satılacak kıymetli madenin miktarı, ayarı, ağırlığı, fiyatı ve 

diğer özellikleri. 

7. Emirlerin geçerlilik süresi: 

T+0 dan T+15’e kadar valörlü işlemler tüm seans süresi boyunca geçerlidir. Bir seans 

süresi boyunca gerçekleşmeyen teklifler otomatikman iptal edilir.  

8. Seans Saatleri: 

Kıymetli Madenler Piyasası’nda hafta sonu ve tatil günleri dahil olmak üzere 

kesintisiz seans yapılır. Günlük seans 16:00’da başlatılır ve bir sonraki iş günü  

16:00’ya kadar devam eder. Günlük Borsa Bülteni 16:00 itibarıyla alınır ve duyurulur. 

Takas işlemleri iş günlerinde mesai saatleri içinde gerçekleştirilir.   

9. Kurtaj 

 Müşteriler tarafından Borsa üyelerine, gerçekleşen işlem tutarı üzerinden ödenecek 

 kurtaj ücretinin azami sınırı 0,0025 (binde iki buçuk) olarak tespit edilip Sermaye 

 Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.  
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STANDART KIYMETLİ MADEN İŞLEMLERİ 

Kıymetli Madenler Piyasasın’da aşağıdaki özelliklere sahip standart kıymetli madenler 

işlem görebilir:  

 a) Standart İşlenmemiş Altın: En az 995/1000 saflıkta, nitelikleri Müsteşarlıkça 

belirlenen barlar veya külçeler halindeki altın, 

b) Standart İşlenmemiş Gümüş:  En az %99,9 saflıkta, nitelikleri Müsteşarlıkça 

belirlenen bar, külçe veya granül halindeki gümüş, 

c) Standart İşlenmemiş Platin:  En az %99,95 saflıkta, nitelikleri Müsteşarlıkça 

belirlenen barlar veya külçeler halindeki platin, 

d) Standart İşlenmemiş Paladyum: En az %99.95 saflıkta, nitelikleri 

Müsteşarlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki paladyum. 

Kıymetli Madenlerin Üzerinde Bulunması Gereken Unsurlar 

a) Borsada; uluslararası piyasalarda kabul gören rafineriler ile Türkiye’de kurulu 

rafinerilerin ayar damgasını taşıyan standart kıymetli madenler işlem görür. 

b) Borsada işlem görecek her bir külçe ve bar üzerinde rafinerinin amblemi ya da 

damgası, külçe seri numarası, ağırlığı ile saflık ayarının bulunması zorunludur. 

c) Borsa tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilere ait granül 

gümüşler; granül ambalajında olması, ambalajın üzerinde mühür, ayar, ağırlık ve 

rafineri ismi ya da amblemi bulunması halinde standart granül olarak Borsada işlem 

görür. 

Yüzeysel özellikler 

a) Külçe ve barların yüzeylerinin düzgün olması, kabarcıklar, kabuklanma ve göçme 

belirtilerinin olmaması ve köşelerin kolay depolanıp kolay taşınmak için uygun 

olup keskin olmaması, 

b) Granül gümüş ambalajlarının da dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde 

hazırlanan, kurcalamaya ve darbeye dayanıklı bir yapıda olması zorunludur. 

Bar ve Külçe Tipleri 

a) Altın  

a. Mini Bar : 1 gr, 2,5 gr, 5 gr. 10 gr, 20 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr ve 500 gr  

b. Külçe: 1 kg  

c. Large Bar : 1 kg’ın üzerinde külçe 

b) Gümüş 

a. Mini Bar : 1 gr, 2,5 gr, 5 gr. 10 gr, 20 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr ve 500 gr 

b. Külçe : 1 kg  

c. Large Bar : 1kg’ın üzerinde külçe 

d. Granül : Torba şeklinde ambalajlı, muhtelif ağırlıklarda granül 

c) Platin 

a. Mini Bar : 1 gr, 2,5 gr, 5 gr. 10 gr, 20 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr ve 500 gr 

b. Külçe : 1 kg 

c. Large Bar : 1kg’ın üzerinde külçe 

d) Paladyum 

a. Mini Bar : 1 gr, 2,5 gr, 5 gr. 10 gr, 20 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr ve 500 gr 

b. Külçe : 1 kg 
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c. Large Bar : 1kg’ın üzerinde külçe 

Fiyat Teklifi: 

Fiyat teklifi altın için 1000/1000 saflıkta, gümüş, platin ve paladyum için 100/100 

saflıkta verilir.  

Emir Tipleri: 

Normal Emir: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 18.11.2006 tarih ve 

26350 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanan “Kıymetli Maden Standartları ve 

Rafinerileri Hakkında Tebliğ” de belirtilen standart kıymetli madenler için verilen 

emir türüdür.  

Resmi Müzayede: Mahkemelerin, İcra Dairelerinin ve diğer Resmi Dairelerin Borsa'da 

yapılmasını istediği kıymetli maden satım işlemlerini kapsayan bir emir türüdür. Bu 

tip işlemlerde Borsa Başkanlığı'nca belirlenecek bir sıra ile aracı kuruluşlar 

müzayedeleri gerçekleştirirler. Başkanlık gerektiğinde re'sen satışa çıkarma işlemi de 

yapabilir. Bu durumda kurtaj ücretini Borsa alır. 

Fiksing Emir: Standart altın işlemlerinde Londra sabah fiksing fiyatları üzerinden 

gerçekleşecek işlemler için verilen, sadece T+0 valörü ve ABD Doları fiyat tipi için 

geçerli olan, fiyat hanesine ± bir ABD Doları ya da açıklanacak fiksing fiyatından 

işlem yapmak için “0” değerinin girilmesi ile Londra sabah fiksing fiyatı Borsa 

sistemine girilene kadar verilebilen, netleştirme işlemlerine dahil edilmeyen bir emir 

türüdür.  

 

Minimum Fiyat Aralığı: 

Altın, platin ve paladyum işlemlerinde, minimum fiyat aralığı TL/kg emirleri için 1 

kuruş, ABD Doları/ons ve Euro/ons emirleri için 5 cent’tir. Gümüş işlemlerinde 

minimum fiyat aralığı TL/kg emirleri için 1 kuruş, ABD Doları/ons ve Euro/ons 

emirleri için 1 cent’ tir. 

 

Minimum İşlem Miktarı: 

Standart kıymetli maden emirlerinde minimum emir miktarı 100 gr olup bu miktarın 

üzerindeki emirler, 100 gr’ın katları şeklinde artar. Her bir külçe/granül ambalaj emri 

aynı külçe/granül ambalaj tipiyle eşleşir ve takası bu külçe/granül ambalaj bazında 

yapılır.  

Açılış Fiyatı:  

 Açılış fiyatı, Borsa’da gerçekleşen ilk işlem fiyatıdır. 

 

Kapanış Fiyatı 

 Kapanış fiyatı, Borsa’da gerçekleşen en son fiyattır. 

 

İşlem ve Çekme Komisyonları 

Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen standart altın işlemlerinde alıcıdan ve 

satıcıdan bulundukları yıllık işlem miktar aralığına göre komisyon alınmaktadır. 

Standart altın işlemlerinde 1-100 kg aralığı için 0.00015, (on binde bir buçuk), 101-

1000 kg aralığı için 0.000125 (on binde bir virgül yirmi beş), 1001 kg üzeri için 

0.0001 (on binde bir) oranında komisyon tahsil edilir. Standart gümüş, platin ve 

paladyum işlemlerinde ise sabit olarak 0.00015 (on binde bir buçuk) oranında 

komisyon tahsil edilir.  
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Bir üyenin kendinden kendine işlem yapması durumunda ise komisyon miktarı alış ve 

satış işlemlerinin her biri için standart altın işlemleri için bulunduğu kademeli 

komisyon oranının dört katıdır. Gümüş, platin ve paladyum işlemlerinde ise her bir 

alış ve satış işlemi için mevcut işlem komisyonunun iki katı oranında tahsil edilir.  

Borsa kasasından kıymetli maden teslim alan üyelerden, Borsa kasasından çektikleri 

kıymetli maden miktarı ve metalin TL/KG referans fiyatı üzerinden hesaplanan parasal 

tutar üzerinden standart altın için 0,0002 (on binde 2) oranında, gümüş, platin ve 

paladyum için 0,0003 (on binde 3) oranında çekme komisyonu tahsil edilir.  

Komisyonlar, her bir üyenin takas bankası nezdindeki hesabına otomatik olarak borç 

 kaydedilir.  

STANDART DIŞI KIYMETLİ MADEN İŞLEMLERİ 

Kıymetli Madenler Piyasası’nda aşağıdaki özelliklere sahip standart dışı kıymetli 

madenler işlem görebilir: 

a) Standart dışı işlenmemiş altın: 995/1000'den düşük (995/1000 saflık hariç) 

saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki altın, 

b) Standart dışı işlenmemiş gümüş: %99,9'dan düşük (%99,9 saflık hariç) saflıkta 

külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki gümüş, 

c) Standart dışı işlenmemiş platin: %99.95'ten düşük (%99.95 saflık hariç) saflıkta 

külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki platin, 

d) Standart dışı işlenmemiş paladyum: %99.95'ten düşük (%99.95 saflık hariç) 

saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki paladyum. 

Borsada işlem gören standart dışı kıymetli madenlerin düzenlenmiş olan ayar raporuna 

uyumundan, ilgili kıymetli madeni Borsaya teslim eden Borsa üyeleri sorumludur.  

Borsada işlem yapacak üyeler, alım satıma konu olan standart dışı kıymetli madenlerin 

ramat evleri ve rafineriler vasıtasıyla temininde 17/11/2011 tarih ve 28115 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’da yer alan saflık ayarlarını dikkate 

alarak aşağıdaki esasları uygulayacaktır: 

a) Dönüşümü yapan ramat evleri ve rafineriler, imal ettikleri standart dışı kıymetli 

madenin üzerine firma damgalarını ve ayar ile ağırlıklarını belirten mühürleri vurmak 

zorundadırlar. 

 

b) Bu şekilde özellikleri belirtilen standart dışı kıymetli madenler ile Borsa’da işlem 

yapacak üyeler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü veya bu kurumun 

belirleyeceği kuruluşlardan ayar raporu almak ve Borsaya sunmak zorundadırlar. 

c) Borsa üyeleri tarafından ithal edilmek suretiyle Borsaya teslim edilen standart dışı 

kıymetli madenler ilgili gümrük beyannamesi, üye tarafından düzenlenen standart dışı 

kıymetli maden ithalat bilgi formu ve ayar raporu ile birlikte Borsaya teslim 

edilecektir. İvedi durumlarda ayar raporu ve gümrük beyannamesinin ibraz edilmesi 

yeterlidir. Borsa Başkanlığı, bu konuda her türlü tedbire yetkilidir. 

Emir Tipleri: 

Standart Dışı Emir: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 18.11.2006 tarih 

ve 26350 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanan “Kıymetli Maden Standartları ve 
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Rafinerileri Hakkında Tebliğ” de belirtilen standart dışı kıymetli madenler için verilen 

emir türüdür.  

Resmi Müzayede: Mahkemelerin, İcra Dairelerinin ve diğer Resmi Dairelerin Borsa'da 

yapılmasını istediği kıymetli maden satım işlemlerini kapsayan bir emir türüdür. Bu 

tip işlemlerde Borsa Başkanlığı'nca belirlenecek bir sıra ile aracı kuruluşlar 

müzayedeleri gerçekleştirirler. Başkanlık gerektiğinde re'sen satışa çıkarma işlemi de 

yapabilir. Bu durumda kurtaj ücretini Borsa alır. 

 

İşlem Miktarı 

Piyasada ayar raporunda belirtilen miktar ve ayar üzerinden işlemler gerçekleştirilir. 

İşlem ve Çekme Komisyonları  

Borsa’da gerçekleşen standart dışı kıymetli maden alım satım işlemlerinde standart 

dışı kıymetli madenin net miktarından hesaplanmak üzere 0,00005 (on binde 0,50) 

işlem komisyonu alınacaktır. Alıcı ve satıcının aynı üye olması durumunda da aynı 

tarife uygulanacaktır. Ayrıca standart dışı kıymetli madenin kasadan çıkışında alıcı 

hesabından tahsil edilmek üzere 0,000075 (onbinde 0,75) oranında çekme komisyonu 

alınır.  

Ücret ve komisyonlar her üyenin Takas Merkezi'ndeki hesabına otomatik olarak borç 

kaydedilir.  

CEVHERDEN ÜRETİM KIYMETLİ MADEN İŞLEMLERİ 

 Yurt içinde cevherden üretilen dore bar, granül ve diğer şekillerdeki kıymetli 

madenler; 

a) Türkiye’de kurulu rafinerilerde rafinaj işlemine tabi tutulur ve rafinaj işleminin 

tamamlanmasını müteakip yedi (7) iş günü içinde Borsa Takas Merkezi’ne teslim 

edilir ve Kıymetli Madenler piyasasında alım satımı gerçekleştirilir veya 

b) Borsa tarafından belirlenecek işlem esasları dahilinde Darphane ve Damga 

Matbaası Genel Müdürlüğü veya bu kurumun belirleyeceği kuruluşlarca 

düzenlenecek ayar raporunda yer alan miktarlarına göre ayrı ayrı işlem yapılmak 

suretiyle Kıymetli Madenler piyasasında alım satımı gerçekleştirilir. 

İşlem Görecek Cevherden Üretim Kıymetli Madenlerin Özellikleri ve Şekil 

Şartları 

Alım satıma konu olan cevherden üretim kıymetli madenlerin temininde “Kıymetli 

Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ” in 13’üncü maddesinde 

belirtilen özelliklere göre aşağıda belirtilen esaslar uygulanacaktır:  

a) Üretimi yapan kuruluş, cevherden üretilen dore bar, granül ve diğer şekillerdeki 

kıymetli madenin tebliğde belirlenen esaslara azami uygunluğunu sağlayacaktır.  

b) Söz konusu cevherden üretilen dore bar, granül ve diğer şekillerdeki kıymetli 

maden ile Borsa'da işlem yapacak üyeler, Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğü veya bu kurumun belirleyeceği kuruluşlardan ayar raporu almak 

zorundadırlar.  

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü veya bu kurumun belirleyeceği 

kuruluşlar cevherden üretilen dore bar, granül ve diğer şekillerdeki kıymetli 

madenin vasıflarını belirleyecek ve cevheri oluşturan her bir kıymetli madenin 

saflık ayar ve ağırlıklarını belirleyen ayar raporunu düzenleyecektir.  
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İşlem Miktarı  

Ayar raporunda belirtilen miktar ve ayar üzerinden işlemler gerçekleştirilir. 

 

 

Emir Tipleri: 

Cevher Emir: Cevherden üretilen külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda 

şeklindeki kıymetli madenlerin Borsa kıymetli madenler piyasasında alım satımı için 

verilen emir türüdür.  

Resmi Müzayede: Mahkemelerin, İcra Dairelerinin ve diğer Resmi Dairelerin Borsa'da 

yapılmasını istediği kıymetli maden satım işlemlerini kapsayan bir emir türüdür. Bu 

tip işlemlerde Borsa Başkanlığı'nca belirlenecek bir sıra ile aracı kuruluşlar 

müzayedeleri gerçekleştirirler. Başkanlık gerektiğinde re'sen satışa çıkarma işlemi de 

yapabilir. Bu durumda kurtaj ücretini Borsa alır. 

İşlem ve Çekme Komisyonları 

Borsa’da gerçekleşen cevherden üretim kıymetli maden alım satım işlemlerinde 

cevherden üretim kıymetli madenin net miktarından hesaplanmak 0,00015 (on binde 

1.5) işlem komisyonu alınacaktır. Alıcı ve satıcının aynı üye olması durumunda 

kendinden kendine işlemlerde alış ve satış işleminin her biri için bu oranın dört katı 

uygulanacaktır. Ayrıca cevherden üretim kıymetli madenin kasadan çıkışında 0,0003 

(on binde 3) oranında çekme komisyonu alınır. Ücret ve komisyonlar her üyenin 

Takas Merkezi'ndeki hesabına otomatik olarak borç kaydedilir.  

KIYMETLİ MADENLER PİYASASI TEMİNAT ESASLARI 

Üyelerin Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapmak için iki tür teminat tesis             

etmeleri zorunludur. 

Teminat  

1. Üyelik / Risk Teminatı:  
Üyelerin işlemleri dolayısıyla diğer üyelere ve Borsa'ya karşı yükümlülüklerini 

yerine getirmemeleri riskine karşı yatırmak zorunda oldukları teminatlardır. Bu 

teminatın yatırılmaması durumunda Borsa’da işlem yapmak mümkün değildir.  

Borsa üyeleri tarafından üyelik teminatı olarak; 

 10.000 ABD Doları veya bu tutar karşılığı banka teminat mektubu 

 10.000 ABD Doları eşiti Türk Lirası veya Euro verebilir. 

ABD Doları dışında kalan Türk Lirası veya Euro üyelik teminatlarında günlük 

olarak meydana gelebilecek değer düşüklükleri sonucu eksik kalan teminatlar 

tamamlatılır. 

2. İşlem Teminatı:  
Üyelerin işlem yapabilmeleri için gerekli olan teminattır. İşlem teminatı, üyenin 

ilgili gündeki işlem limitini belirler. Bir üyenin yapabileceği işlem miktarı, T+0 

valörlü işlemler için işlem teminatının 25 katı; T+1’den T+5’e kadar olan valörler 

için 20 katı;  T+6'dan T+9’a kadar olan valörlü işlemler için 12 kat, T+10’dan 

T+15’e kadar olan valörlü işlemler için ise 10 kattır. Borsa, üyenin gerek 

portföyüne gerekse müşterileri adına yapacağı işlemler için üyenin yatırdığı 

teminatlar üzerinden üyeye işlem yetkisi tanımlar. Müşterilerin işlem yetkileri, 

işlem yaptıkları üye tarafından belirlenir ve üye toplam yetkisinden kullanılır. 
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Teminat Olarak Kabul Edilen Kıymetler 
Borsa üyeleri tarafından tesis edilen teminatlar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 

bankaya veya Borsa Takas Merkezi'ne teslim edilen aşağıdaki değerlerden oluşur:  

 Türk Lirası,  

 ABD Doları, Euro, 

 Türk Lirası ve ABD Doları şeklindeki banka teminat mektupları,  

 Her türlü Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları,  

 Borsa Takas Merkezi’ne teslim edilen ve Borsa üyesi hesabında bulunan 

kıymetli madenler.  

 

Netleştirme Teminatı 

Üyelerin sahip oldukları yetki ile ihtiyaç duydukları miktarda işlem yapabilmelerine 

olanak sağlamak üzere, aynı kıymetli madenlerde takas tarihi aynı olan farklı 

valörlerdeki alım ve satım işlemlerinin birbirleriyle netleştirilmesi sonrasında 

teminatların serbest bırakılmasına yönelik uygulama aşağıdaki esaslar dahilinde 

yapılabilir:  

a) Sadece netleştirme teminatı yatıran, netleştirme imkanından faydalanmak    

             isteyen üyeler için geçerli olacaktır. 

b) Netleştirme teminatı tüm valörlerde geçerlidir.  

c) Üyenin takas tarihi aynı olan farklı valörlerde aynı kıymetli maden için yapmış 

olduğu alım ve satım işlemlerinin, işlem yapıldığı anda Türk Lirası ve Euro 

cinsinden olan işlemin Borsa sistemindeki geçerli kur üzerinden ABD 

Doları’na dönüştürülmesinden hareketle kar-zarar hesabı yapılacaktır. 

d) Kar-zarar hesabı yapılırken netleştirme işlemi gerçekleştiği anda kümülatif   

 toplam işlem hacmi, miktara bölünerek bulunan ağırlıklı ortalama fiyat 

 kullanılacaktır. 

e) Zarar, üye tarafından yatırılan netleştirme teminatı düzeyini aşmadığı sürece, 

 ikinci maddedeki şartları taşıyan alım satım işlemlerinin netleştirmesi yapılarak 

 aynı miktarda yetki serbest bırakılacak ve işlemlere devam edilebilecektir. 

f) Zararın “Netleştirme Teminatı” düzeyine erişmesi halinde netleştirme işlemleri            

 durdurulacaktır. 

g) Üyenin-varsa-işlem teminatı karşılığı işlemlerine, mevcut yetkisi çerçevesinde   

 devam etmesi mümkün olacaktır. 

h) Üye tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından netleştirme             

 işlemlerine devam edilebilecektir. 

i) Minimum 10.000 ABD Doları tutarındaki “Netleştirme Teminatı”nın nakit 

 olarak Borsa takas bankası nezdindeki İstanbul Altın Borsası işlem teminatı 

 hesabı altındaki “Netleştirme Teminatı Hesabı”na yatırılması veya banka 

 teminat mektubu olarak tesis halinde Borsa Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne 

 teslim edilmesi gerekmektedir. 
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KIYMETLİ MADENLER PİYASASI TAKAS VE TESLİMAT ESASLARI 

1. Takas işlemleri, Borsa Takas Merkezi ve Borsa’nın anlaştığı takas bankası 

aracılığıyla yürütülür.  

2. Borsa Takas Merkezi alıcı için satıcı, satıcı için alıcı rolünü üstlenerek kıymetli 

maden ve nakit alacaklarını tarafları fiziki olarak karşılaştırmadan yerine getirir.  

3. Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleştirilen takas işlemlerinde, kıymetli 

maden alım işlemi yapan üye, kıymetli maden karşılığı olan tutarı takas işlemlerini 

yapan bankadaki takas hesabına yatırarak üye yetkilileri tarafından imzalanmış bir 

kıymetli maden çekme yazısı ile veya Borsa tarafından verilmiş e-posta adresi 

aracılığıyla iletilecek kıymetli maden çekme talimatı ile kıymetli madeni üyenin 

takas yetkilisi aracılığı ile teslim alır.  

4. Kıymetli maden satış işlemi yapan taraf ise teslim etmekle yükümlü olduğu 

kıymetli maden miktarını Borsa Takas Merkezine teslim eder.  

5. Takas hesabına yatırılan kıymetli maden tutarının parasal alacaklı olan üyenin 

hesabına virman edilmesi ve Takas Merkezi'ne teslim edilen kıymetli maden 

miktarının kıymetli maden alacaklı üyenin hesabına virman edilmesiyle takas 

işlemleri tamamlanmış olur.  

6. Kıymetli Madenler Piyasası’nda işlem yapan alıcı ve satıcı üyelerin 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla seans süresi içinde takas işlemleri 

gerçekleştirilebilmektedir.    

7. Kıymetli maden alımından kaynaklanan takas borcunun 17:00’a kadar takas 

bankasına yatırılması gereklidir. 

8. Oluşacak banka listesinde seans içindeki T+0 vadeli işlemlerin alacak veya borç 

tutarı yer alır. Vadesi ilgili T+0 gününe denk gelen işlemler de bu banka listesinde 

yer alır.  

9. Kıymetli maden teslimatlarının 16:00’ya, nakit takas işlemlerinin de 17:00’a kadar 

yapılması zorunluluğu nedeniyle, 16:00’dan sonra yapılan kıymetli maden 

teslimatı ile 17:00’dan sonra yapılan nakit teslimatı için temerrüt işlemleri 

uygulanır. 

10. 16:00’ya kadar kıymetli madeni teslim etmeyen satıcı üyeler ile 17:00’a kadar 

ilgili kıymetli madenin nakit bedelini teslim etmeyen alıcı üyeler temerrüde 

düşmüş sayılır. 

11. Gerçekleşen işlemlerde alıcının hesabına kıymetli maden bedeli, satıcının Borsa 

Takas Merkezinde kıymetli madeni mevcutsa, Borsa Takas Merkezince üye 

talepleri göz önüne alınarak erken kıymetli maden teslimatı yapılabilir. 

12. Takas aşamasında üyenin net borç ve alacak tutarları ilgili kıymetli madenin saflık 

derecesine göre hesaplanır. 

13. Altın, platin ve paladyum teslimatı, işlemin gerçekleştiği külçe veya bar tipinde, 

gümüş teslimatı ise işlemin gerçekleştiği külçe, bar veya granül tipinde 

gerçekleştirilir. 

14. Müşteri teslimatları: Üyeler müşterilerine Borsa işlemleri nedeniyle Borsa Takas 

Merkezi dışındaki stoklarından her zaman teslimat yapabilirler. Müşteri bedelini 

ödediği ve alımın gerçekleştiği durumlarda üyeler, müşterilerine kıymetli madenin 

teslimini en geç mahsup işlemlerinden itibaren iki saat içinde yapmak 

zorundadırlar.   
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KIYMETLİ MADENLERİN SAKLANMASI, ÜYE VE MÜŞTERİ HESAPLARI 

İLE VİRMAN İŞLEMLERİ 

1. Üyelerin müşterileri hesabına yapacakları saklama hizmetleri, üyeler adına ve 

müşterileri hesabına münhasıran saklama merkezinde yerine getirilir. 

2. Üye tarafından müşterinin EBS’ye tanımlanması ve kimlik doğrulama işlemini 

takiben müşteri numarası ve müşteri saklama hesabı oluşturulur.  

3. Borsa’ya iletilen müşteri emirlerinde müşteri numarasının bulunması zorunludur.  

4. Müşteri numarası bazında müşteriler kendi saklama hesaplarını görebilir.  

5. Müşteri işlemlerine konu kıymetli madenler Borsa takas sistemi esasları dahilinde 

müşterinin saklama kasasına üyenin teyidi alınması sonrasında Borsa tarafından 

virmanlanır. 

6. Takas yükümlülüklerin tamamlanmasından sonra üye yetkilisi tarafından üye 

kasası üzerinden üye veya müşterisine ait kıymetli madenlerin çıkışı yapılır. 
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İSTANBUL ALTIN BORSASI ELEKTRONİK BORSA SİSTEMİ                      

(EBS@Web 1.0) 

ÜYE MODÜLÜ KULLANICI KILAVUZU v1.0 

 

Giriş  

Bu kılavuz, İstanbul Altın Borsası’nın yeni Elektronik Borsa Sistemi (EBS) yazılımı üye modülü deneme 

sürümünün kullanımına ilişkin bilgileri içermektedir.  

EBS Üye Modülü web sürümü, Borsa üyelerinin Kıymetli Madenler Piyasası işlemlerini internet erişimi 

olan herhangi bir bilgisayar, notebook veya tablet  bilgisayarda bulunan Internet Explorer, Firefox, 

Chrome, Safari gibi farklı internet tarayıcıları ile birlikte kullanmak üzere hazırlanmıştır. Bu sayede 

Borsa işlemleri internet erişimi olan her noktadan yapılabilir hale getirilmiştir. 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Kılavuzda yer alan ekran görüntüleri ve açıklamaları yazılımın deneme sürümüne ait olup, test 

ortamında kullanılan sürüm ile farklılıklar gösterebilir. 

Piyasa işlemlerine yönelik tüm tanımlamalar gerçek ortam bilgilerinden alınarak yapılmıştır. Ancak 

üye kasa ve teminat bilgileri gerçek verileri yansıtmamaktadır.  

Gerçek piyasa ve test ortamındaki veriler baz alınmak kaydıyla test amacıyla her türlü işlem 

gerçekleştirilebilir. Test süresince oluşan veriler daha sonra silinecektir. 

Yazılımla ilgili talepler, tespit edilen hatalar, değiştirilmesi istenen özellikler için lütfen 

altug.keskin@iab.gov.tr adresine e-posta gönderiniz. Gönderilen e-postada talepleriniz ile birlikte  

üye, kullanıcı adı ve iletişim bilgilerini lütfen belirtiniz. 

Erişim problemleri, tarayıcı uyumsuzlukları ve diğer teknik konulardaki destek talepleriniz için lütfen 

tecelli.celik@iab.gov.tr adresine e-posta gönderiniz. Gönderilen e-postada talepleriniz ile birlikte  

üye, kullanıcı adı ve iletişim bilgilerini lütfen belirtiniz. 

 

EBS@Web Üye Modülü Erişim Bilgileri 

Elektronik Borsa Sistemi Yazılımının Üye Modülüne erişim için, kullanıcının Borsa sisteminde kayıtlı 

olan elektronik posta adresine bir e-posta gönderilecektir.  

İAB Elektronik Borsa Sistemi tarafından (ebs@iab.gov.tr)otomatik olarak gönderilen bu e-postada 

erişim için gerekli link ile birlikte kullanıcı adı ve şifresi bulunacaktır. E-postadaki link ile yazılıma ilk 

kez erişim yapıldığında sistem tarafından yeni bir şifre girilmesi istenecektir.  

Yeni şifre en az sekiz (8) karakterden oluşmalıdır. Bu şifre sadece test ortamına giriş için  

kullanılacaktır. 



2 
 

EBS@Web Üye Modülü Kullanımı (Deneme Sürümü) 

Giriş 

Üye modülünün giriş ekranı aşağıdaki gibidir: (Şekil-1) 

 

Şekil 1 – Giriş Ekranı 

Üye modülüne giriş iki farklı metod kullanılarak yapılabilir: 

1. Parola ile Sisteme Giriş 

2. E-İmza ile Sisteme Giriş 

Test ortamında giriş işlemi için sadece kullanıcı adı, parola ve güvenlik kodu kullanılacaktır. 

İlk girişte e-posta ile gönderilen parolanın değiştirilmesi gerekmektedir. (Şekil-2) Yeni parola en az 8 

karakter uzunluğunda olmalıdır. 

 

Şekil 2- Parola Değiştirme 
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Ana Ekran (Bilgi Ekranı) 

Sisteme giriş yapıldıktan sonra üyenin kendisine ait bilgilerin bulunduğu bir ana ekran görülecektir. 

(Şekil-3) Bu ekranda; 

1. Üyelere yapılan duyurular, 

2. Piyasa kur bilgileri, 

3. Teklif işlemleri fiyat alt ve üst limitleri, 

4. Üyenin teminatları (risk, işlem, netleştirme) 

5. Üyenin işlem yetkileri (metal tipine ve valörlere göre) 

6. Üyenin kasa bilgileri, 

Gösterilmektedir. 

Bu ekrandaki tabloların başlıklarında bulunan filtreleme ve sıralama özellikleri kullanılarak istenilen 

bilgilere erişim sağlanabilir. 

 

Şekil 3 - Bilgi Ekranı 

Seans Ekranı 

Seans ekranı, kullanıcıların hem piyasayı takip edebilmelerini hem de işlem gerçekleştilebilmelerini 

sağlayan interaktif bir ekrandır. (Şekil-4) Bu ekran üzerinden; 

1. Metal tipine göre alış ve satış teklifleri, gerçekleşen işlemler ve piyasa verileri takip edilebilir, 

2. Yeni alış ve satış teklifi verilebilir, (kısıtlanmış – sadece “Standart” işlem, “Normal” emir, 

“Külçe” tipinde) 

3. Ekranda açık duran tekliflere karşı teklif verilebilir, 

4. Kullanıcının kendi verdiği teklifler güncellenebilir, iptal edilebilir. 
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Şekil 4 - Seans Ekranı 

Seans Yayın Ekranı 

Seans Yayın ekranı, seans ekranı gibi seansın izlenmesini sağlayan bir ekrandır. (Şekil – 5) Seans 

ekranından farkı bu ekran üzerinden interaktif olarak herhangi bir işlem yapılamamasıdır. Sadece 

izleme amacıyla kullanılabilir. 

 

Şekil 5 - Seans Yayın Ekranı 
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Teklif Ekranı 

Teklif ekranı, kullanıcıların piyasa kuralları çerçevesinde her türlü alış ve satış emirlerini 

verebilecekleri ve kendine ait olan seans boyunca verilmiş tüm tekliflerini ve durumlarını takip 

edebilecekleri bir ekrandır. (Şekil-6 ve Şekil-7) 

 

Şekil 6 - Teklif Ekranı (Alış Teklifi) 

Teklif ekranında alış ve satış teklifleri için ayrı pencereler bulunmaktadır. Alış için “Alış Teklifi”, satış 

için “Satış Teklifi” penceresi kullanılır. Pencereler, köşesindeki “+” tuşuna basılarak açılabilir, “-“ 

tuşuna basılarak kapatılabilir.  

 

Şekil 7 - Teklif Ekranı (Satış Teklifi) 
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Teklifler tablosu listesinde bulunan herhangi bir teklif seçildiğinde alt kısımda teklife ait değişiklik 

(fiyat ve miktar) yapılabilir veya iptal edilebilir. (Teklif henüz açık ve bir işleme konu olmamış ise) 

(Şekil-8) 

 

Şekil 8 - Teklif Ekranı (Güncelleme) 

Teklif Özellikleri: 

Teklif ekranından piyasada geçerli tüm işlem ve emir tiplerine göre teklif verilebilir. İşlem tipi, emir 

türü ve metal tipleri şu şekildedir: 

İşlem Tipi : 

1. Standart İşlemler 

2. Standart Dışı İşlemler 

3. Cevher İşlemleri 

Emir Türleri: 

1. Normal Emir 

2. Fiksing Emri 

3. Resmi Müzayede 

4. Standart Dışı Emri 

5. Cevher Emri 

Külçe Tipleri: 

1. Külçe 

2. Granül 

3. Large Bar 
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4. Mini Bar 

5. Dore 

6. Cevher 

Standart işlem tipine ait tekliflerde emir türü ve külçe tipine bağlı olarak sistemde önceden tanımlı 

olan ayar ve ağırlığa sahip metaller ayar kısmında listelenir. İlgili metal ayarı bu bölümden seçilir. 

Standart Dışı ve Cevher işlem tipine ait tekliflerde seçimlik ayar kısmı, teklife konu olan metalin 

ayarının gösterildiği ve net ağırlığının girildiği alanlara dönüşür. Net ağırlık kısmına metalin ayar 

raporunda belirtilen net ağırlığı girilir. Bu ağırlık değeri teklifin miktarını değil, metalin stok tanımı için 

kullanılan ağırlığını ifade eder. 

Müşteri Adına Teklif Verme: 

Müşteri adına teklif verilebilir. Bunun için öncelikle sisteme müşteri tanımlarının yapılması 

gerekmektedir.  

Teklif verilirken müşteri teklifi olduğunu belirten kısım işaretlenir ve müşteri seçimi yapılır. 

Fon Adına Teklif Verme: 

Fon adına alış veya satış teklifi verilmek istendiğinde “Fon işlemi“ kısmında ilgili fon seçilir.  

“Fon İşlemi” kısmı, üye bir fon adına alım veya satım yapmaya yetkili ise aktiftir.  

 

Müşteri Tanımlama 

Müşteri adına işlem ve saklama yapılabilmesi için üyeler kendi müşterilerini (gerçek veya tüzel) 

sisteme tanımlamalıdır. Müşteri tanımlama ekranında gerekli bilgilerin girilmesi ile müşteri tanımı 

yapılır. (Şekil-9) Tanımlanan müşteriler Borsa uzmanları tarafından gerekli kontroller yapıldıktan 

sonra aktif edilirler. Müşteriler aktif edildikten sonra müşteri adına işlem ve saklama yapılabilir. 

 

Şekil 9 - Müşteri Tanımlama 
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Müşteri listesi aynı ekrandan takip edilebilir. (Şekil-10)  

 

Şekil 10 - Müşteri Listesi 

Listedeki bir müşteri seçilerek alt kısımda açılan pencereden güncelleme yapılabilir. (Şekil-11) 

 

Şekil 11 - Müşteri Güncelleme 
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Raporlar 

Kullanıcılar sistemden kendileri ile ilgili verileri içeren raporları sorgulayabilir, bilgisayara 

kaydedilebilir  ve çıktı alabilirler. Raporlar ön seçimli olarak PDF formatında üretilmektedir. İstenildiği 

takdirde Excel veya Word dokümanı olarak da alınabilir. (Şekil-12 ve Şekil-13) 

 

Şekil 12 - Raporlar 

 

Şekil 13 - Örnek Rapor 
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Sistemden alınabilecek raporların listesi aşağıdadır: 

1. Seans Raporları 

a. Piyasa Bülteni 

b. Üye İşlem Listesi 

c. İşlem Raporu (üye bazlı) 

d. Üye Teklif Listesi 

e. Üye Hacim Sıralama 

f. Müşteri İşlem Listesi 

g. Müşteri Teklif Listesi 

2. Kasa Raporları 

a. Genel Kasa Özet Raporu 

b. Genel Kasa Detay Raporu 

c. Rafineri Kasa Raporu 

d. Müşteri Kasa Raporu 

3. Teminat Raporları 

a. Üye Teminat Listesi 

b. Üye Yetki Listesi 

c. Üye Netleştirme Raporu 

d. Üye Netleştirme Pozisyon Raporu 

4. Metal Hareketleri Raporları 

a. Metal Menşei Raporu 

5. Üye/Müşteri Raporları 

a. Üye Listesi 

b. Üye Hesap Listesi 

c. Müşteri Listesi 

Raporların geriye dönük olarak alınabilecek olanları için sorgulama ekranından iki tarih aralığı girilerek 

sorgulama yapılabilir. Rapor Tipi olarak “Seanslık” seçilen raporlar sadece devam eden seansa ilişkin 

bilgileri getirmektedir. Dönemlik seçimi yapılması durumunda tarih bilgisi girişi istenmektedir. (Şekil-

13) 

 

Şekil 14 - Rapor Sorgu Ekranı 


