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TÜM ÜYELERİMİZE, 
 
 
 13.12.2005 tarihli İstanbul Altın Borsası Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 
üyelerimize Borsa mevzuatı çerçevesinde hak ve yükümlülüklerini içeren bir notun 
gönderileceği belirtilmiştir. 
 
 Bu çerçevede hazırlanan mevzuat notu Ek’te yer almaktadır. İstanbul Altın Borsası 
mevzuatının tamamına ise, Borsanın  www.iab.gov.tr adresli web sitesinden her an ulaşılabilir.  
 
 Üyelerimizin hak ve yükümlülükleri konusunda gereken hassasiyeti göstermeleri; 
Borsamızın sağlıklı işlemesi, kıymetli madenler piyasalarımızın gelişimi için son derece 
önemlidir. 
 

Bilgilerini rica ederim. 
 
 
 
 
         Vahdettin ERTAŞ  
         BAŞKAN V.  
 
 
 
 
EK: İAB Aracı Kuruluşları ve Faaliyet Esasları (8 Sayfa). 
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İSTANBUL ALTIN BORSASI 
ARACI KURULUŞLARI ve FAALİYET ESASLARI 

 
 

I) İŞLENMEMİŞ KIYMETLİ MADENLERİN İTHALİ VE 
STANDARTLARI 

 

 Kıymetli madenlerin Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye’ye ithali ve ihracı 
serbesttir. Ancak, işlenmemiş kıymetli maden ithal yetkisi İstanbul Altın Borsası üyelerine ait 
olup, Borsa üyeleri ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim 
etmek zorundadır. Borsa üyeleri, ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenlerin yurt içindeki 
alım satım işlemlerini sadece İstanbul Altın Borsasında yapabilirler. İşlenmemiş altın “En az 
995/1000 saflıkta, nitelikleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen barlar veya külçeler halindeki 
altını”, İşlenmemiş gümüş ise “En az % 99,9 saflıkta, nitelikleri Hazine Müsteşarlığı tarafından 
belirlenen bar, külçe veya granül halindeki gümüşü” ifade etmektedir.1
 

 Ayrıca, yurt içinde cevherden her tür ve şekilde üretilen kıymetli madenlerin alım ve satım 
işlemleri de İstanbul Altın Borsasında yapılması gerekmektedir.2
 

 Hazine Müsteşarlığı tarafından, Borsada işlem görecek olan altın, gümüş ve platinin 
nitelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.; 
  

Altının nitelikleri,3
  

 a) Ağırlıklarının, 
   Minimum 10,88622 kg 24 ayar (350 ounces fine gold) 
   Maksimum 13,37450 kg 24 ayar (430 ounces fine gold) 
   olması, 
 b) Saflıklarının en az 995/1000 ayar olması, 
 c) Her külçede, 4 üncü maddede sayılan rafinerilerden birinin damgası, külçe seri numarası ve 
külçe ayarı bulunması, 
 d) Külçelerin yüzeylerinin düzgün olması, kabarcıklar, kabuklanma ve göçme belirtilerinin 
olmaması ve köşelerinin kolay depolanıp kolay taşınmak için uygun olup keskin olmaması, 
 gerekir. 
 

 Borsada 1 gr, 5 gr, 10 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, 500 gr ve 1 kg lık şekillendirilmiş standart 
altın külçelerin alım satımı işlemleri yapılabilmektedir. Her bir altın külçe alım satım emirleri aynı 
külçe tipi ile eşleşmekte ve takası bu külçeler bazında yapılmaktadır.4
 

 Gümüş ve Platinin nitelikleri,5
 

a) Ağırlıklarının, 
i) Gümüş için, 
Standart külçe - Minimum      15,55174  Kg.   (500 ounces fine silver) 

       Maksimum    38,87935  Kg.   (1,250 ounces fine silver) 
Granül             -  Minimum      1  Kg.          

    Maksimum    35  Kg.   olması, 
ii) Platin için, 
Standart külçe - Minimum   1 Kg.    (32.1507425 ounces) 

                                                 
1 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar (md.2, 7/a, d) 
2 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar (md.7/b) 
3 Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (md.2,3,4) 
4 Borsa Yönetim Kurulu’nun “16.12.2004 tarih ve 247”, “15.2.2005 tarih ve 251” sayılı toplantısında alınan kararlar. 
5 Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Gümüş ve Platin Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (md.2,4) 
 

                           31



                Maksimum       6 Kg.    (192.904455 ounces) olması, 
 b) Saflıklarının, 

i) Gümüş için en az % 99.9 ayar  olması, 
ii) Platin için en az % 99.95 ayar  olması, 

c) Her külçede, 4 üncü maddede sayılan rafinerilerden birinin damgasının olması, külçe seri 
numarası ve külçe ayarı bulunması, 

d) Her granül torbasında, 4 üncü maddede sayılan rafinerilerden birinin damgasının olması, 
seri numarası, mührü, gümüş ayarı, mühür yeri ve tarihinin  bulunması, 

e) Külçelerin yüzeylerinin düzgün olması, kabarcıklar, kabuklanma ve göçme belirtilerinin 
olmaması, köşelerinin keskin olmaması ve kolay depolanıp taşınmak için uygun olması, 

gerekir. 
 

 Ayrıca, ithal edilecek işlenmemiş kıymetli madenlerin (altın, gümüş, platin) Rafineriler 
Tebliğinde yer alan Rafinerilere ait olması gerekmektedir. 
 
 
 

II) ARACI KURULUŞLARIN FAALİYET KONULARI 
 

 İlgili mevzuat hükümleri ile verilen yetkiler ve sınırlamalar saklı kalmak üzere İstanbul Altın 
Borsası Aracı Kuruluşları, (“bankalar”, “yetkili” müesseseler, “özel finans kurumları”, “kıymetli maden 
üretimi ve pazarlaması faaliyetinde bulunan kuruluşlar”, “kıymetli madenler aracı kurumları” ve “yurt dışında 
yerleşik kişi ve kuruluşlar”) aracılık faaliyetleri kapsamında6; 
 
 a) Standartları ve saflık dereceleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen kıymetli madenler 
üzerinden; 
 - Kıymetli maden alımı ve satımı işlemlerini, 
 - Kıymetli maden ödünç alınması ve ödünç verilmesi işlemlerini, 
 - Kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemleri, 
 b) İşlenmemiş kıymetli madenler ile işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların ve 
bunlardan mamul kıymetli eşyaların ithalat rejimi çerçevesinde ithalini,  işlenmiş ve işlenmemiş 
kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul eşyaların yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden 
ve taşların geçici ithalini ve işlendikten sonra mamul ve yarı-mamul kıymetli eşya ve taş olarak 
ihracını, 
 yapmaya yetkilidirler. 
 

 Yetkili müesseselerin faaliyetlerine ilişkin esas ve usullerin belirlendiği Tebliğ7 uyarınca, 
yetkili müesseseler; İstanbul Altın Borsasına üye olmak kaydıyla, işlenmemiş kıymetli 
madenlerin ithalini ve Borsada sürdürülmekte olan kıymetli madenlere ilişkin işlemleri 
yapabilirler. 

 
 Bankalar, basılı ve külçe altın dışında, Borsada işlem gören gümüş ve platinin alım ve 

satımını yapabilirler.8 
 
 
 

III) ARACI KURULUŞLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞ VE 
İŞLEMLER9

                                                 
6  Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve 

Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmelik (Üyelik Yönetmeliği) (md.3, 4) 
7 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2002-32/27 Sayılı Tebliğ (md.11) 
8 Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (md.33) 
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 İstanbul Altın Borsası üyeleri, kuruluşlarıyla ilgili Kanun, Kararname ve sair mevzuatla 
kendilerine verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, ilgili borsa faaliyetleri ile bağdaşmayan iş 
ve işlemlerde bulunamazlar. Bu kapsamda aracı kuruluşlar; 
 

 a) Üyelik Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, aracılık 
amacıyla, alıp sattıkları ve ödünç alıp verdikleri işlenmemiş kıymetli madenlere ilişkin veya bunlardan 
bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak (tahvil dahil) çıkaramazlar, sermaye piyasası 
araçları ve gayrimenkul alıp satamazlar, ödünç para verme işlemlerinde bulunamazlar.  
 b) Hazine Müsteşarlığından icrası için izin alınan faaliyetler ve bunlara ilişkin iş ve işlemler 
dışında hiç bir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamazlar; faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli 
olanın üstünde taşınmaz mal edinemezler. 
 c) Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar. 
 d) Kıymetli maden alım-satımında belli bir geliri sağlayacağı yolunda herhangi bir yazılı 
veya sözlü taahhütte bulunamazlar. 
 e) Abartılmış, gerçeğe uymayan, müşterilerini veya kamuoyunu yanıltıcı bilgileri içeren 
herhangi bir ilan ve reklam ile diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamazlar. 
 f) Emanet ve saklama amacı ile işlenmemiş kıymetli maden kabul edemezler. 
 g) Herhangi bir şekilde yanlarında çalıştırdıkları kişilerin, mutad müşteri aracı kurum ilişkisi 
dışında imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak 
sağlayamazlar. 
 h) İşlenmemiş kıymetli maden fiyatını yapay olarak yükseltmek, düşürmek, belli bir seviyede 
tutmak yahut işlenmemiş kıymetli maden alım ya da satım taleplerini yapay olarak etkilemek veya 
aktif bir piyasası olduğu izlenimini yaratmak amacıyla işlenmemiş kıymetli madenin mülkiyetinde 
gerçek anlamda değişme yaratmayan alım satım işlemi yapamazlar. 
 Bankalar ve özel finans kurumları, (d), (e), (f), (g) ve (h) bendleri hükümlerine tabidir. 
 
 

IV) ARACI KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

 Borsa üyeleri Borsa ile ilgili yönetmeliklerde ve ilgili mevzuatta yer alan ilke ve kurallara ve 
özellikle aşağıda sayılan hususlara uymakla yükümlüdür:10

 
 Müşterilerine ve diğer üyelere karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak, 

mevzuata, Borsa düzen ve disiplinine uygun hareket etmek. 
 Müşterilerine ve diğer üçüncü şahıslara karşı doğabilecek mali ve hukuki sorumluluğu teminat 

altına alan genel ve özel mahiyetteki Borsaca öngörülen sigorta ve diğer düzenlemelere 
uymak. 

 İlgili yönetmeliklerde öngörülen teminatları yatırmak ve teminatların yükseltilmesine karar 
verildiğinde veya teminatları eksildiğinde süresi içinde teminatını tamamlamak. 

 İlgili yönetmeliklerde öngörülen üyeliğe giriş ve üyelik yıllık aidatını, Borsa payı ve diğer 
aidat ve mali yükümlülükleri süresi içinde ödemek. 

 Ortaklık, yönetim yapısı ve mali durumu ile ilgili olarak önemli sayılabilecek her türlü 
değişikliği vukuu tarihinden itibaren iki iş günü içinde Borsa’ya bildirmek. 

 Borsa işleriyle ilgili hesap ve işlemlerin Borsaca incelenmesi halinde bu incelemelere müsaade 
etmek, inceleme elemanlarına her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak, Borsa 
yetkililerince istenecek her türlü belge ve bilgileri vermek. 

                                                                                                                                                         
9 Üyelik Yönetmeliği (md.10, 15) 
10 Borsa Yönetmeliği (md.13, 26, 70), Üyelik Yönetmeliği (md.16) 
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 Müşterilerinin verecekleri alım ve satım emirlerini, kısmen veya tamamen kabul etmeme 
hakkına sahip olup, nedenini açıklamak zorunluluğu olmaksızın bu durumu müşterilerine veya 
onların temsilcilerine hemen bildirmek. 

 Tarife dışı komisyon (kurtaj) almamak veya teklif etmemek. 
 Kıymetli madenlerin teslimi ve bedellerinin ödenmesi de dahil olmak üzere Borsa’da 

yaptıkları işlemlerin tümünden sorumlu olmak. 
 Temsilcilerin ve diğer çalışanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları işlerden  sorumlu 

olmak. 
 Müşterilerle yapılacak sözleşmelere, aracı kuruluşların sorumluluğunu kaldıracak hükümlere 

yer vermemek. 
 Alım/satım emirleri verilirken ya da işlem yapılırken diğer aracı kuruluşların işlem yapmasına 

engel olabilecek herhangi bir davranışta bulunmamak. 
 
 

V) DEFTER, KAYIT, BELGE DÜZENİ VE BİLGİ VERME11

 

 Kıymetli madenler aracı kurumları ve yetkili müesseseler Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul 
Kanunu ve Kıymetli Maden Borsalarına İlişkin Mevzuat hükümleri çerçevesinde, işletmenin 
ihtiyacına uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları tutmak, 
belgeleri düzenlemek ve aracılık faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde 
Borsa tarafından belirlenen düzenlemelere uymak zorundadırlar. 

 Aracı kuruluşlar, faaliyetleri ile ilgili olarak, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek 
esaslara ve örneklere uygun cetvel, mali tablo ve raporları Hazine Müsteşarlığı’na 
göndermekle yükümlüdürler. 

 Aracı kuruluşlar aracılık faaliyetleri ile ilgili olarak, bilanço, kar zarar cetvellerini ve o 
döneme ait faaliyet raporlarını, üçer aylık dönemler itibariyle bir ay içinde; her ay, kendi 
portföylerinde olanları ayrı, müşterileri nam ve hesaplarına olanları ayrı olmak üzere, 
işlenmemiş kıymetli maden alış ve satışlarının toplamını gösteren tabloları, onbeş gün içinde, 
Hazine Müsteşarlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirmek zorundadırlar. 

 Borsaya sunulacak bilgi ve belgelerin aracı kuruluşu temsile yetkili olan kişilerin imzalarını 
taşıması zorunludur. 

 Aracı kuruluşlar, ortaklarında, ortaklarının sermaye paylarında, yönetim kurulu üyelerinde, 
denetçilerinde ve üst yönetim personelinde, imzaya yetkili personelinde ve temsilcilerinde 
meydana gelen değişiklikler ile her bir piyasa için çıkarılan Yönetmeliklerde öngörülen 
konulardaki değişiklikleri, meydana geldiği tarihten itibaren iki iş günü içinde en hızlı iletişim 
araçları ile yazılı olarak Borsa’ya bildirmek zorundadırlar. Bankalar, özel finans kurumları, 
yetkili müesseseler ile yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar sadece Borsa faaliyetlerine 
ilişkin birimleriyle ilgili değişiklikleri bildirmeleri gerekmektedir. 

 Aracı kuruluşlar alım satım işlemlerine ilişkin olarak bir işlem defteri tutmak zorundadırlar. 
Borsa işlem defterine kayıtlar, işlemin gerçekleşmesini izleyen 3 iş günü içinde kaydedilir. 
Defter ciltli olabileceği gibi her sayfası noter onaylı föyvolan şeklinde de olabilir. Defterler 
müteselsil numaralar taşır ve kullanılmadan önce Borsa’ya tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 

 
 

VI) DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN FİİL VE 
HAREKETLER 

 

                                                 
11 Üyelik Yönetmeliği (md.11, 12), Borsa Yönetmeliği (md.9, 11, 73) 
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 Borsada düzeni veya dürüstlüğü bozan veya Borsa işlerine hile karıştıran, Borsa işlerinin açık, 
düzenli ve dürüst yürütülmesi için alınan kararlara uymayanlar hakkında durumun niteliğine, fiilin 
mahiyet ve önemine göre “uyarı”, “kınama”, “para cezası”, “Borsa üyeliğinden ve/veya üye 
temsilciliğinden geçici çıkarma” ve “Borsa üyeliğinden ve/veya üye temsilciliğinden sürekli çıkarma” 
disiplin cezaları uygulanabilmektedir. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hareketler, disiplin cezaları 
itibariyle aşağıda yer almaktadır.12  

 

Uyarı: 
 Borsa’da belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık ve dikkatsizlik 

göstermek, 
 Üyelik görev ve sorumluluklarına karşı kayıtsızlık göstermek ve bunları yerine getirmemek, 
 Meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan hareketlerde bulunmak, 
 Borsa’nın  itibarını zedeleyici sözler sarf etmek, 
 Müşteri veya iş sahipleri ile olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı harekette bulunmak. 

 
Kınama: 

 Borsa'da belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davranmak, 
 Borsa Kurul ve Komiteleri ile ilgili olarak son toplantı tarihinde  tespit edilen veya ilgiliye 

yazılı olarak bildirilen günde yapılan toplantıya kabul edilebilir özürü olmaksızın gelmemek, 
 Borsa’nın itibarını zedeleyici asılsız yayımda bulunmak, 
 Borsa'nın çalışma düzenini bozmak, 
 İş münasebetlerinde bulunduğu kimseler hakkında kötü muamelede veya haksız ithamda 

bulunmak, 
 Borsa dışında, Borsa üyeliğinin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte 

davranışlarda bulunmak. 
 
Para Cezası: 

 Borsa usul ve esaslarının yerine getirilmemesinde kasıtlı davranmak, 
 Takas ve Saklama Merkezi’ne, müşterilere ve iş sahiplerine karşı taahhütlerini  zamanında tam 

olarak yerine getirmemek, 
 İşleme konu olan kıymetli maden hakkında gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak. 

 
Borsa Üyeliğinden ve/veya Üye Temsilciliğinden Geçici Çıkarma: 

 Borsa üyelerine veya görevlilerini fiili tecavüzde bulunmak, küfretmek, onları alenen tehdit 
etmek, tehdit ve tahkir edici sözleri mektupta yazmak, 

 Borsa üyelerini ve görevlilerini zor duruma düşürmek veya kendi kusurunu örtmek amacı ile 
Borsa'ya ait belgeleri gizlemek, 

 Bir takvim yılı içinde Borsa'da üyelik teminatının en az on katı  tutarında işlem yapmamak, 
 Kıymetli maden fiyatının işbirliği sonucu tespit etmek, bir veya daha çok seans boyuncu 

kıymetli madenin gerçek piyasa değerini yansıtmayacak bir yapay fiyat teşekkül ettirilecek 
biçimde sürekli olarak bir önceki alım emrine göre daha yüksek fiyatlarda alım emirlerini veya 
sürekli olarak daha düşük fiyatlarda satım emirlerini Borsa’ya intikal ettirmek, 

 Borsa işleriyle ilgili hesap ve işlemlerin Borsa’nın yetkili elemanlarınca denetlenmesine 
müsaade etmemek, bu görevlilere kolaylık göstermemek ve yardımda bulunmamak. 
 
Borsa Üyeliğinden ve/veya Üye Temsilciliğinden Sürekli Çıkarma: 

                                                 
12 Borsa Yönetmeliği (md.64, 65) 
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 Gizli kalması Borsa Genel Kurul veya Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmış bilgi ve belgeleri 
açıklamak,  

 Borsa üyeliği ve temsilciliği sıfatı ile bağdaşmayacak şekilde utanç verici hareketlerde 
bulunmak, 

 Borsa üyelerini ve görevlilerini zor duruma düşürmek için veya kendi kusurunu örtmek 
amacıyla Borsa'ya ait belgeleri tahrif veya yok etmek, Borsa’da boykota kalkışmak veya 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak veya hileli iflas gibi yüz kızartıcı 
bir suçtan dolayı mahkumiyet kararı kesinleşmiş olmak.  

 
 
 

VII) BORSADA İŞLEM GÖRMÜŞ OLAN KIYMETLİ 
MADENLERİN SEANS SAATLERİ DIŞINDA ÜYELER 
ARASINDA ALIM VE SATIM İŞLEMLERİNE AİT 
BİLDİRİMLER 

 

Hazine Müsteşarlığı’nın 17.1.2001 tarih ve 4427 sayılı uygunluk yazısı, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 17.1.2001 tarih ve 3 sayılı toplantısında alınan karar ile Borsa Yönetim Kurulu’nun 
29.6.2000 tarih ve 147 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; Borsada işlem görmüş olan 
kıymetli madenlerin seans saatleri dışında üyeler arasında alım satım işlemlerine ait 
bildirimlerin, kıymetli madeni satan üye tarafından işlemin gerçekleştiği günü izleyen ilk işgünü 
en geç saat 12.30’a kadar ekli (EK:1) form ile Borsaya bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
bildirim neticesinde Borsa tarafından hesaplanan ve üyeye yazılı olarak bildirilen Borsa payının, satıcı 
üye tarafından Borsa hesabına yatırılması gerekmektedir. 
 
 
 

VIII) BANKALARIN KULLANDIRDIKLARI ALTIN KREDİSİ 
BİLDİRİMLERİ13   

 

 İstanbul Altın Borsası üyesi Bankalar müşterilerine bankacılık mevzuatı dahilinde altın kredisi 
kullandırabilmekte olup, kullandırılan altın kredilerinin Borsa Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 
piyasalara tescil ettirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 
 

 Bu çerçevede, Bankaların kullandırdıkları altın kredilerinin, en geç kredinin verildiği 
haftanın en son iş günü Borsa Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası seans saatleri içinde, krediyi 
kullandıran Banka tarafından ekte (EK:2) belirlenen form ile Borsa’ya bildirilmesi 
gerekmektedir. 
 

 Ayrıca, Kıymetli Madenler Borsası üyesi Aracı Kuruluşların kendi mevzuatlarındaki hükümler 
saklı kalmak kaydı ile kendileri ya da müşterileri nam ve hesabına yurtdışından getirecekleri altın, 
gümüş ve platin kredileri yoluyla yurda sokulan ve üç iş günü içinde İstanbul Altın Borsası’na teslim 
zorunluluğu bulunan işlenmemiş kıymetli madenlerin, Kıymetli Madenler Piyasasında işlem görmesi 
gerekmektedir. 
 

                                                 
13 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2000-32/25 Sayılı Tebliğ (md.6, 9), Borsa Yönetim 

Kurulu’nun “16.5.2000 tarih ve 145”, “9.7.2002 tarih ve 155” sayılı toplantısında alınan kararlar. 
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EK-1 
 

KIYMETLİ MADENLER SEANSI SAATLERİ DIŞINDA GERÇEKLEŞEN 
ALIŞ SATIŞ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİM FORMU

 
 
SATIŞ İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN ÜYENİN ÜNVANI: 
 
 

GERÇEKLEŞEN KIYMETLİ MADEN İŞLEMİ 
 
ALAN ÜYE MİKTAR/KG SATIŞ BEDELİ 

(YTL/ABD$/EURO) 
KIYMETLİ 
MADEN 
SERİ NO: 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          Yetkili İmzalar 
          Kaşe/Tarih 
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EK-2 

 
KIYMETLİ MADENLER ÖDÜNÇ PİYASASI BANKA KREDİLERİ 

 BİLDİRİM FORMU
 
 
KREDİYİ KULLANDIRAN ÜYENİN ÜNVANI: 
 
 

KULLANDIRILAN KREDİLERİN 
 
FAİZ ORANI (%) 
(ORTALAMA) 

VADE 
(ORTALAMA) 

MİKTAR / KG 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          Yetkili İmzalar 
          Kaşe/Tarih 
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