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Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Genel Bilgiler
Piyasa Aidatları
Yalnızca Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında faaliyet göstermek
şartıyla piyasa üyeliği için başvuran yurt içinde yerleşik
kuruluşlar için faaliyet aidatı 20.000 TL’dir. Ayrıca yıllık aidat
olarak 100 USD ücret mevcuttur.
İşlem Saatleri
Seans, duyurusu önceden yapılacak tatil ve diğer haller
dışında, hafta içi günlerde 09.30-17.30 saatleri arasında
kesintisiz gerçekleştirilir.
İşleme Konu Elmas ve Kıymetli Taşlar
Piyasada, 32 Sayılı Karar’da tanımlı olan;
elmas, yakut, zümrüt, inci, topaz, safir, zebercet kıymetli
taşlarının;
•
ham doğal,
•
parlatılmış doğal,
•
parlatılmış ve fiziksel/kimyasal işlem görmüş doğal,
•
ham sentetik,
•
parlatılmış sentetik
halleri işlem görmektedir.

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası İşleyişi
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlemler işlem tipine göre
ayrı değerlendirilmekte, komisyon ve işlem usulleri farklılık
göstermektedir.
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası üyeleri ithal ettikleri kıymetli

İthalat Yolu İle Gelmiş Kıymetli Taşlar
taşlar için şu adımları izlemelidir:
1. İthalatçı üye, Gümrük Müdürlüğüne Beyannamesi
hazırlanırken, ayar evi raporu için İGE’ ye teknik destek
veren HRD Ayar Evi’ni tercih ettiği belirtirse, üyeden
“Ayar Evi ekspertiz rapor ücreti” alınmamaktadır.
2. İthalatçı üye, sadece Borsada üye temsilcisi olan kişi
vasıtasıyla,
•
Fiziken kıymetli taşlar,
•
Gümrük Beyannamesi,
•
Ayar Evi Raporu (HRD dışında başka bir kurumdan
alındıysa)
•
İthalat Faturası
ile birlikte İstanbul Gemoloji Enstitüsüne (İGE) müracaat
eder.
3. İGE, üyeye kıymetli taşın özelliklerini içeren bir
değerleme raporu verir. Üye, değerleme ücreti olarak
fatura/beyan edilen para birimi üzerinden binde 3 artı
KDV oranında değerleme ücretini aşağıdaki hesaplardan
ilgili para birimi olan hesaba yatırır.

4.

Fatura/beyan tutarı başka bir para birimi üzerinden
yapılırsa değerleme ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri
konusunda Borsa İstanbul ve İGE irtibat kişilerine
danışılır.
Üye alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere, fatura/beyan
tutarının binde 1,25’i artı BSMV (toplamda binde 2,5 artı
BSMV) işlem komisyonunu aşağıdaki hesaplardan ilgili
para birimi olan hesaba yatırır.

5.

6.

Üyelerin USD dışındaki herhangi bir para biriminden
işlem yapması ithalat faturasındaki para birimine
bağlıdır. Bu gibi işlemlerde komisyonun yatırılacağı
hesap bilgileri konusunda Borsa İstanbul ve İGE irtibat
kişilerine danışılır.
İşlem tutarı, değerleme tutarının %30 altında veya
üstünde ise işlem komisyonu ve değerleme ücreti fatura/
beyan tutarı üzerinden değil değerleme tutarı üzerinden
tahsil edilir.
Dekontların İGE’ye teslim edilmesi ile sadece yetkili üye
temsilcisi kıymetli taşlarını teslim alır, işlem Borsa kaydına
girer ve imzalı Borsa Formları üyeye ulaştırılır.

Stokta Mevcut İlk İşlem Görecek Kıymetli Taşlar
Üyelerin, önceden stokunda bulunan ancak herhangi
bir işleme konu olamamış kıymetli taşlarını hiçbir evrak
gerekmeksizin, İGE’de değerleme yaptırmaları ve ilgili
ücretleri yatırmaları zorunludur. Değerleme işlemi sonrası
Borsada işlem gerçekleştirilir.

İkincil İşlem Olarak İşlem Görecek Kıymetli Taşlar
Borsada daha önceden işlem görmüş kıymetli taşlar
değerlemeye tabi tutulmadan iki Borsa üyesi arasında el
değiştirebilmektedir.
Bu durumda;
•
Alıcı ve satıcının ayrı ayrı olmak üzere Borsa
Dışı İşlem Formlarını imzalı ve kaşeli şekilde
doldurmaları,
•
Fatura,
•
Alıcı ve Satıcı Banka Dekontları,
•
Satıcı Taraf Borsa İlk İşlem Formu’nu
Borsa’ya ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgili işlemlerin
komisyonu, alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere işlem tutarı
üzerinden binde 0,75+BSMV’dir ve işlemin gerçekleştiği para
birimi üzerinden aşağıdaki hesaplardan ilgili para birimi olan
hesaba yatırır.

Bu işlemlerin TL, USD ve Euro haricindeki herhangi bir
para birimi üzerinden yapılması durumunda hesap bilgileri
konusunda Borsa İstanbul irtibat kişisine danışılmalıdır.
Borsa Dışı Bildirimler, üyeler arasında yapıldığı anda Borsa’ya
bildirilebileceği gibi, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk
üç iş günü içerisinde de toplu olarak da Borsaya bildirilebilir.
Bildirim sonrası Borsa tarafından kayda alma işlemi
gerçekleştirilir. Belirtilen süre aşılırsa, işlemi yapan üyelerin
kademeli cezai komisyon ödemesi gerekir.

Kıymetli Eşya Olarak İşlem Görecek Kıymetli Taşlar
Borsada daha önce işlem görmüş kıymetli taşların tamamı
veya bir kısmı kıymetli eşyaya dönüşmüş olarak herhangi
bir değerlemeye tabi tutulmadan iki Borsa üyesi arasında el
değiştirebilir. Bu durumda üyeler şu adımları izlemelidir:
•
Alıcı ve satıcının ayrı ayrı Bitmiş Eşya Bildirim
Formlarını imzalı ve kaşeli şekilde doldurmaları,
•
Satıcı Taraf Faturası,
•
Alıcı ve Satıcı Banka Dekontları,
•
Satıcı Taraf Borsa İlk İşlem Formu’nu
Borsa’ya ibraz etmeleri gerekmektedir.
İlgili işlemlerin komisyonu, alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak
üzere işlem tutarı üzerinden binde 0,75+BSMV’dir ve işlemin
gerçekleştiği para birimi üzerinden aşağıdaki hesaplardan
ilgili para birimi olan hesaba yatırır.

Bu işlemlerin TL, USD ve Euro haricindeki herhangi bir
para birimi üzerinden yapılması durumunda hesap bilgileri
konusunda Borsa İstanbul irtibat kişisine danışılmalıdır.
Borsa Dışı Kıymetli Eşya Bildirimleri, üyeler arasında yapıldığı
anda Borsaya bildirilebileceği gibi, işlemin yapıldığı ayı takip
eden ayın ilk üç iş günü içerisinde toplu olarak da Borsaya
bildirilebilir. Bildirim sonrası Borsa tarafından kayda alma
işlemi gerçekleştirilir. Belirtilen süre aşılırsa, işlemi yapan
üyelerin kademeli cezai komisyon ödemesi gerekir.

