
HİZMETE ÖZEL 

 

STANDART KIYMETLİ MADEN İTHALİ 

 

BEDELSİZ  

PEŞİN ÖDEME 

 

MAL MUKABİLİ* 
*(Not: 15/02/2023 tarihinden 

itibaren Mal Mukabili ödeme 
yöntemi ile Altın ithalatına izin 

verilmemektedir. Diğer kıymetli 

madenlerin mal mukabili ödeme şekli 

ile ithalatı önceden olduğu şekilde 
devam etmektedir.) 

Sermayeye Eklemek Üzere İhracat Bedeli Olarak Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında 

Kim İthal 

Edebilir 

Sadece Borsa üyesi kıymetli maden 
aracı kuruluşları ve TCMB 

Sadece Borsa üyesi kıymetli maden 
aracı kuruluşları ve TCMB 

• Borsa üyesi kıymetli maden aracı 

kuruluşları ve TCMB 

• Ayrıca kıymetli madenler aracı 
kuruluşları yanı sıra bu nitelikte 

olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce 

her bir ithalat işleminde 40 kilogramı 

aşmamak üzere standart işlenmemiş 
altın veya 200 kilogramı aşmamak 

üzere standart işlenmemiş gümüş ithal 

edilmesi mümkündür. 

Sadece Borsa üyesi kıymetli maden 
aracı kuruluşları ve TCMB 

Sadece Borsa üyesi kıymetli maden 
aracı kuruluşları ve TCMB 

İthal Öncesi 

Bildirim 

Zorunluluğu 

• Gümrük Beyannamesi kapanış 

tarihinden en az 1 iş günü öncesinde 

Borsaya ithalatın ödeme şekli ve 

ithalat amacına ilişkin bildirimde 
bulunulur. 
• Bu bildirim için Ek-3’te yer alan 

“İthalat Öncesi Bildirim Formu” 

kullanılır. 

• İthalatı gerçekleştiren/aracılık eden 

aracı kurum tarafından hazırlanan ve 
Borsaya sunulan Ek-3 İthalat Öncesi 

Bildirim Formu, Borsa tarafından 

uygun görülmesi durumunda 

onaylanır.  

• Gümrük Beyannamesi kapanış 

tarihinden en az 1 iş günü öncesinde 

Borsaya ithalatın ödeme şekli ve 

ithalat amacına ilişkin bildirimde 
bulunulur. 
• Bu bildirim için Ek-3’te yer alan 

“İthalat Öncesi Bildirim Formu” 

kullanılır. 

•  İthalatı gerçekleştiren/aracılık eden 

aracı kurum tarafından hazırlanan ve 
Borsaya sunulan Ek-3 İthalat Öncesi 

Bildirim Formu, Borsa tarafından 

uygun görülmesi durumunda 

onaylanır.  

• Gümrük Beyannamesi kapanış 

tarihinden en az 1 iş günü öncesinde 

Borsaya ithalatın ödeme şekli ve 

ithalat amacına ilişkin bildirimde 
bulunulur. 
• Bu bildirim için Ek-3’te yer alan 

“İthalat Öncesi Bildirim Formu” 

kullanılır. 

• İthalatı gerçekleştiren/aracılık eden 

aracı kurum tarafından hazırlanan ve 
Borsaya sunulan Ek-3 İthalat Öncesi 

Bildirim Formu, Borsa tarafından 

uygun görülmesi durumunda 

onaylanır.  

• Kıymetli madenler aracı kuruluşu 
olmayan Türkiye’de yerleşik 

kişilerce standart işlenmemiş altın ve 

gümüş ithalinde Borsaya bildirim 

zorunluluğu yoktur. 

• Gümrük Beyannamesi kapanış 

tarihinden en az 1 iş günü öncesinde 

Borsaya ithalatın ödeme şekli ve 

ithalat amacına ilişkin bildirimde 
bulunulur. 
• Bu bildirim için Ek-3’te yer alan 

“İthalat Öncesi Bildirim Formu” 

kullanılır. 

• Form ekine peşin ödeme 

yapıldığına dair banka dekontunun da 
eklenmesi gerekmektedir. Dekontta 

yer alan lehtar bilgisi ile gümrük 

beyannamesindeki ihracatçı 

bilgilerinin aynı olması gerekir. 
Ayrıca ithalatı yapan kurum ile 

ödemeyi yapan kurumun da aynı 

kurum olması gereklidir 

• Gümrük Beyannamesi kapanış 

tarihinden en az 1 iş günü öncesinde 

Borsaya ithalatın ödeme şekli ve 

ithalat amacına ilişkin bildirimde 
bulunulur. 
• Bu bildirim için Ek-3’te yer alan 

“İthalat Öncesi Bildirim Formu” 

kullanılır. 

• Ödeme şekli “Mal Mukabili” olan 

işlenmemiş kıymetli maden 
ithalatında her bir işlem için gümrük 

beyannamesi kapanış tarihini 

müteakip 60 gün içerisinde ödemenin 

ihracatçı kurum/kişiye veya 
vekiline/temsilcisine yapıldığına 

ilişkin belgelerin kıymetli madenler 

aracı kuruluşları tarafından Borsa’ya 

sunulması zorunludur 
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Borsaya 

Teslim ve 

İşlem 

Zorunluluğu 

• Gümrük beyannamesinin kapanış 
tarihinden sonraki 3 iş günü içinde 

ithalat beyan belgesi ile birlikte Borsa 

saklama kasasına getirilmesi 

zorunludur. 

• Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 
yayımlanan Rafineriler Listesinde yer 

alan rafinerilerce üretilmiş olması ve 

üretildiği rafinerinin mührünü veya 

ismini ya da amblemini taşıması 
zorunludur. 

• İlgili mevzuatta belirtilen yüzeysel 

özelliklere ve şekle sahip olması 

gerekir. Aksi taktirde bu kıymetli 

madenler Borsa tarafından kabul 
edilmez ve mahrecine iade edilmek 

üzere işlem yapılır.  

• İthal edilen külçe halindeki standart 

işlenmemiş kıymetli madenler; has 

kıymetli maden miktarının gümrük 
giriş beyannamesinde belirtilen 

ağırlıktan az olmaması ve dönüşüm 

öncesi ve sonrası Borsaca gerekli 

kontrolün yapılması koşullarıyla daha 
küçük veya daha büyük külçelere ya 

da granüllere veya ambalajlara 

dönüştürülebilir. 

• Yurt içindeki ilk alım satım 

işlemlerini sadece Borsada yapılabilir. 

• Gümrük beyannamesinin kapanış 
tarihinden sonraki 3 iş günü içinde 

ithalat beyan belgesi ile birlikte 

Borsa saklama kasasına getirilmesi 

zorunludur. 

• Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 
yayımlanan Rafineriler Listesinde 

yer alan rafinerilerce üretilmiş olması 

ve üretildiği rafinerinin mührünü 

veya ismini ya da amblemini taşıması 
zorunludur. 

• İlgili mevzuatta belirtilen yüzeysel 

özelliklere ve şekle sahip olması 

gerekir. Aksi taktirde bu kıymetli 

madenler Borsa tarafından kabul 
edilmez ve mahrecine iade edilmek 

üzere işlem yapılır.  

• İthal edilen külçe halindeki standart 

işlenmemiş kıymetli madenler; has 

kıymetli maden miktarının gümrük 
giriş beyannamesinde belirtilen 

ağırlıktan az olmaması ve dönüşüm 

öncesi ve sonrası Borsaca gerekli 

kontrolün yapılması koşullarıyla 
daha küçük veya daha büyük 

külçelere ya da granüllere veya 

ambalajlara dönüştürülebilir. 

• Yurt içindeki ilk alım satım 

işlemlerini sadece Borsada 
yapılabilir. 

• Borsa saklama kasasına getirilmesi 
zorunlu değildir. Ancak gümrük 

beyannamesi kapanış tarihinden 

sonraki 3 iş günü içinde kıymetli 

maden aracı kuruluşu tarafından 
yazılı olarak, varsa rafineri ve seri 

numarası bilgisini de içerecek şekilde 

Borsaya bilgi verilmesi zorunludur. 

Bu yazıya gümrük beyannamesi de 
eklenir. 

• Borsa üyeleri tarafından yapılacak 

ithalatlarda herhangi bir rafineri kıstı 

olmadan ithalat gerçekleşebilir. 

• Borsa üyesi olmayan kişilerce her 

bir ithalat işleminde 40 altın veya 
200 kilogram gümüş sınırını 

aşmamak üzere herhangi bir rafineri 

ksıtı olmadan ithalat gerçekleşebilir. 

• Gümrük beyannamesinin kapanış 
tarihinden sonraki 3 iş günü içinde 

ithalat beyan belgesi ile birlikte 

Borsa saklama kasasına getirilmesi 

zorunludur. 

• Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 
yayımlanan Rafineriler Listesinde 

yer alan rafinerilerce üretilmiş olması 

ve üretildiği rafinerinin mührünü 

veya ismini ya da amblemini taşıması 
zorunludur. 

• İlgili mevzuatta belirtilen yüzeysel 

özelliklere ve şekle sahip olması 

gerekir. Aksi taktirde bu kıymetli 

madenler Borsa tarafından kabul 
edilmez ve mahrecine iade edilmek 

üzere işlem yapılır.  

• İthal edilen külçe halindeki standart 

işlenmemiş kıymetli madenler; has 

kıymetli maden miktarının gümrük 
giriş beyannamesinde belirtilen 

ağırlıktan az olmaması ve dönüşüm 

öncesi ve sonrası Borsaca gerekli 

kontrolün yapılması koşullarıyla 
daha küçük veya daha büyük 

külçelere ya da granüllere veya 

ambalajlara dönüştürülebilir. 

• Yurt içindeki ilk alım satım 

işlemlerini sadece Borsada 
yapılabilir. 

• Gümrük beyannamesinin kapanış 
tarihinden sonraki 3 iş günü içinde 

ithalat beyan belgesi ile birlikte 

Borsa saklama kasasına getirilmesi 

zorunludur. 

• Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 
yayımlanan Rafineriler Listesinde 

yer alan rafinerilerce üretilmiş olması 

ve üretildiği rafinerinin mührünü 

veya ismini ya da amblemini taşıması 
zorunludur. 

• İlgili mevzuatta belirtilen yüzeysel 

özelliklere ve şekle sahip olması 

gerekir. Aksi taktirde bu kıymetli 

madenler Borsa tarafından kabul 
edilmez ve mahrecine iade edilmek 

üzere işlem yapılır.  

• İthal edilen külçe halindeki standart 

işlenmemiş kıymetli madenler; has 

kıymetli maden miktarının gümrük 
giriş beyannamesinde belirtilen 

ağırlıktan az olmaması ve dönüşüm 

öncesi ve sonrası Borsaca gerekli 

kontrolün yapılması koşullarıyla 
daha küçük veya daha büyük 

külçelere ya da granüllere veya 

ambalajlara dönüştürülebilir. 

• Yurt içindeki ilk alım satım 

işlemlerini sadece Borsada 
yapılabilir. 

Diğer Esaslar 

Kıymetli madenlerin geliş tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde söz konusu 

kıymetli madenlerin 6102 sayılı 

Kanun’un 342’nci ve 343’üncü 
maddeleri kapsamında sermayeye 

eklenmesi ve sermaye artırımının 

tescil edildiğini bildiren ticaret sicili 

müdürlüğünden alınacak yazının 
Borsa İstanbul AŞ’ye sunulması 

zorunludur. 

• Söz konusu kıymetli madenlerle 

ilgili sermaye artışına ilişkin belgeler 

• İşlenmemiş kıymetli madenin 
“bedelsiz” ödeme şekliyle ithali 

ancak mahsuben ödemesinde 

kullanılacak malın fiili ihraç 

tarihinden itibaren 16/1/2020 tarihli 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

İhracat Genelgesinin 4’üncü 

maddesinde belirtilen süreler 

içerisinde gerçekleştirilebilir. 
İşlenmemiş kıymetli madenin 

“bedelsiz” ödeme şekliyle ithalinin, 

mahsuben ödemesinde kullanılacak 
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Borsa İstanbul AŞ’ye ibraz edilinceye 

kadar kıymetli madenler Borsa 

İstanbul A.Ş. tarafından blokede 

tutulur. 

• 3 ayın sonunda sermaye artırımının 
veya sermaye artırımına ilişkin 

inceleme işleminin devam ettiğinin 

Borsa İstanbul AŞ’ye ilgili 

mercilerden alınmış belgelerle tevsik 
edilmesi halinde Borsa İstanbul A.Ş. 

tarafından 3 aya kadar ek süre 

verilebilir.  

• Bu süreler içerisinde sermayeye 

ekleme işleminin gerçekleşmemesi 
durumunda söz konusu kıymetli 

madenler Borsa İstanbul A.Ş. 

tarafından mahrece iade edilmek 

üzere, aracılık işlemini gerçekleştiren 

kıymetli maden aracı kuruluşuna 

teslim edilir ve bu durum Bakanlığa 

bildirilir. 

• Saklama kasasında muhafaza edilen 

bu altınlara ilişkin her türlü saklama 
ve çekme komisyonları mevcut tarife 

üzerinden aracılık eden kıymetli 

maden aracı kuruluşu tarafından 

ödenir.  

• Sermaye artırım işlemlerinin ticaret 
siciline kayıt ettirildiğine dair belgeler 

Borsa’ya teslim edildikten sonra 

bloke kaldırılır. Söz konusu kıymetli 

madenlerin saklama kasasından 
çıkması için işlem gerçekleştirilmesi 

zorunludur 

mal ihracının fiili ihraç tarihinden 

önce yapılması mümkün değildir. 

• Kıymetli madenler aracı kuruluşları 

ithalatın ihracat bedelinden mahsubu 

için Bankalara bildirimde 
bulunulmasından ve sürecin 

takibinden sorumludur. 

• İthalatın ödeme şeklinin gümrük 

beyannamesinde “bedelsiz” olarak 

belirtilmesi durumunda, 
beyannamenin 44’üncü hanesine 

ihracata ilişkin bedel olarak 

getirildiğinin ve ilgili ihracat 

beyannamesinin sayı ve tarihi ile 
ihracatçı firmanın unvanının 

yazılması zorunludur.  

• İthal edilen kıymetli madenlerin 

Borsa’ya teslimi sırasında ilgili 

ihracata ilişkin gümrük 
beyannamesinin bilgilerinin ibraz 

edilmesi zorunludur. 

• Borsa tarafından; 

• Söz konusu ithalatın fiili ihraç 

tarihinden sonra gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğinin kontrolü 
yapılır. 

• Yaklaşık değer olarak ihracata 

ilişkin gümrük beyannamesinin 

46’ncı hanesinde kayıtlı bedelle 
uyumlu olup olmadığının kontrolü 

kıymetli madenler aracı 

kuruluşlarının beyanları ve ilgili 

aracılık sözleşmeleri dikkate alınarak 

gerçekleştirilir. 

• Gümrük beyannamesinde kayıtlı 

aracı Bankadan söz konusu ihracata 

ilişkin hesabın açık olup olmadığının 

yazılı olarak teyidi yapılır. Banka 
tarafından gönderilen yazıya 

Bankanın imza sirküleri de eklenir. 

• Kontroller ve teyit işlemi 

sonrasında uyumsuzluğun tespiti 
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durumunda mahrece iade edilmek 

üzere işlenmemiş kıymetli madenler 

Borsa tarafından kıymetli madenler 

aracı kuruluşuna teslim edilir ve bu 

durum Bakanlığa bildirilir. 

İthalat Müşteri 

Adına 

(Aracılık 
Kapsamında) 

Yapılmışsa 

• Ek-3’te yer alan “İthalat Öncesi Bildirim Formu” ile Borsaya yapılan bildirimde aracılık edilen kişilerin ad-soyad/unvan ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgilerinin 

yer alması ve işleme ilişkin aracılık sözleşmesinin bildirime eklenmesi gerekmektedir. Gümrük İdarelerine sunulan gümrük beyannamelerinde aracılık edilen kişilere ilişkin bilgilerin belirtilmesi 
zorunludur.  

• Bu beyannameler ve işleme ilişkin aracılık sözleşmesinin bir nüshası ayrıca Borsa’ya da teslim edilir. 

•  Ek-3 İthalat Öncesi Bildirim Formu ile gümrük beyannamesindeki müşteri bilgilerinin uyumlu olması gerekmektedir. 

• Aracı kuruluşların yapmış oldukları ithalata aracılık işlemlerinde de söz konusu belgelerin ve aracılık sözleşmesinin temin edilerek Borsa’ya sunulması aracı kuruluşların sorumluluğundadır. 

Yaptırım 
Prosedürün ithal edilen işlenmemiş kıymetli madenler ile ilgili esaslar başlıklı 8. Maddesine aykırı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde kıymetli madenler aracı kuruluşlarının aracılık 
faaliyetleri kapsamında ithalat işlemleri Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından 1 aydan 6 aya kadar geçici olarak, aykırılığın tekerrürü halinde ise sürekli olarak  durdurulabilir. 
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STANDART DIŞI KIYMETLİ MADEN İTHALİ 

 

BEDELSİZ  

PEŞİN ÖDEME 

 

MAL MUKABİLİ 
*(Not: 15/02/2023 tarihinden 

itibaren Mal Mukabili ödeme 
yöntemi ile Altın ithalatına izin 

verilmemektedir. Diğer kıymetli 

madenlerin mal mukabili ödeme 

şekli ile ithalatı önceden olduğu 
şekilde devam etmektedir.) 

Sermayeye Eklemek Üzere İhracat Bedeli Olarak Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında 

 

Kim İthal 

Edebilir 

Sadece Borsa üyesi kıymetli maden 
aracı kuruluşları, TCMB, Kamu 

kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerince 

Sadece Borsa üyesi kıymetli maden 
aracı kuruluşları, TCMB, Kamu 

kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerince 

Kısıtlama yoktur. Sadece Borsa üyesi kıymetli maden 
aracı kuruluşları, TCMB, Kamu 

kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerince 

Sadece Borsa üyesi kıymetli maden 
aracı kuruluşları, TCMB, Kamu 

kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerince 

İthal Öncesi 

Bildirim 

Zorunluluğu 

• Gümrük Beyannamesi kapanış 

tarihinden en az 1 iş günü öncesinde 

Borsaya ithalatın ödeme şekli ve 
ithalat amacına ilişkin bildirimde 

bulunulur. 
• Bu bildirim için Ek-3’te yer alan 

“İthalat Öncesi Bildirim Formu” 

kullanılır. 

• İthalatı gerçekleştiren/aracılık eden 
aracı kurum tarafından hazırlanan ve 

Borsaya sunulan Ek-3 İthalat Öncesi 

Bildirim Formu, Borsa tarafından 

uygun görülmesi durumunda 
onaylanır.  

• Gümrük Beyannamesi kapanış 

tarihinden en az 1 iş günü öncesinde 

Borsaya ithalatın ödeme şekli ve 
ithalat amacına ilişkin bildirimde 

bulunulur. 
• Bu bildirim için Ek-3’te yer alan 

“İthalat Öncesi Bildirim Formu” 

kullanılır. 

•  İthalatı gerçekleştiren/aracılık eden 
aracı kurum tarafından hazırlanan ve 

Borsaya sunulan Ek-3 İthalat Öncesi 

Bildirim Formu, Borsa tarafından 

uygun görülmesi durumunda 
onaylanır.  

• Gümrük Beyannamesi kapanış 

tarihinden en az 1 iş günü öncesinde 

Borsaya ithalatın ödeme şekli ve 
ithalat amacına ilişkin bildirimde 

bulunulur. 
• Bu bildirim için Ek-3’te yer alan 

“İthalat Öncesi Bildirim Formu” 

kullanılır. 

• İthalatı gerçekleştiren/aracılık eden 
aracı kurum tarafından hazırlanan ve 

Borsaya sunulan Ek-3 İthalat Öncesi 

Bildirim Formu, Borsa tarafından 

uygun görülmesi durumunda 
onaylanır.  

• Gümrük Beyannamesi kapanış 

tarihinden en az 1 iş günü öncesinde 

Borsaya ithalatın ödeme şekli ve 
ithalat amacına ilişkin bildirimde 

bulunulur. 
• Bu bildirim için Ek-3’te yer alan 

“İthalat Öncesi Bildirim Formu” 

kullanılır. 

• Form ekine peşin ödeme 
yapıldığına dair banka dekontunun da 

eklenmesi gerekmektedir. Dekontta 

yer alan lehtar bilgisi ile gümrük 

beyannamesindeki ihracatçı 
bilgilerinin aynı olması gerekir. 

Ayrıca ithalatı yapan kurum ile 

ödemeyi yapan kurumun da aynı 

kurum olması gereklidir 

• Gümrük Beyannamesi kapanış 

tarihinden en az 3 iş günü öncesinde 

Borsaya ithalatın ödeme şekli ve 
ithalat amacına ilişkin bildirimde 

bulunulur. 
• Bu bildirim için Ek-3’te yer alan 

“İthalat Öncesi Bildirim Formu” 

kullanılır. 

• Ödeme şekli “Mal Mukabili” olan 
işlenmemiş kıymetli maden 

ithalatında her bir işlem için gümrük 

beyannamesi kapanış tarihini 

müteakip 60 gün içerisinde 
ödemenin ihracatçı kurum/kişiye 

veya vekiline/temsilcisine 

yapıldığına ilişkin belgelerin 

kıymetli madenler aracı kuruluşları 
tarafından Borsa’ya sunulması 

zorunludur 

 

Borsaya 

Teslim ve 

İşlem 

Zorunluluğu 

• Gümrük beyannamesinin kapanış 

tarihinden sonraki 3 iş günü içinde 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğünden alınan ayar analiz 

• Standart dışı işlenmemiş kıymetli 

madenin ihracat bedeli karşılığı ithali 

durumunda, söz konusu kıymetli 

maden, gümrük beyannamesi kapanış 

• Borsa saklama kasasına getirilmesi 

zorunlu değildir. Ancak borsa üyeleri 

tarafından ithal edilmesi durumunda 

gümrük beyannamesinin kapanış 

• Gümrük beyannamesinin kapanış 

tarihinden sonraki 3 iş günü içinde 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğünden alınan ayar analiz 

• Gümrük beyannamesinin kapanış 

tarihinden sonraki 3 iş günü içinde 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğünden alınan ayar analiz 
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raporu ve gümrük beyannamesi ile 

birlikte Borsa saklama kasasına 

getirilmesi zorunludur. 

• Borsa kasasında kontrol edilen 

kıymetli madenler için ayrıca bir 
tutanak düzenlenir. Tutanakta; ithal 

eden üye, ithalat beyanname 

numarası, ithal tarihi ve brüt miktar 

bilgileri ile kıymetli madenin 
Borsa’ya getirildiği ya da Borsa 

görevlilerince görüldüğü tarih bilgisi 

yer alır. 3 nüsha olarak düzenlenen 

tutanağa ithalat belgesi ek yapılır ve 
tutanağın bir nüshası ilgiliye verilir.  

• İthal edilen işlenmemiş standart 

dışı kıymetli gümrük beyannamesi 

kapanış tarihinden sonra 3 iş günü 

içerisinde, ithalata aracılık yapan 

kıymetli madenler aracı kuruluşu 

tarafından Darphane Ayar Raporu ile 

birlikte Borsa Saklama Kasasına 

teslim edilmek üzere getirilir. 

• Standart dışı kıymetli madenlerin 
ithalinde ayar raporu yalnızca 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğünce düzenlenebilir.  

• Ayar analiz raporunun, ithalat 

beyan raporu ve EK-2’de yer alan 
“İthalat Sonrası Bildirim Formu” ile 

birlikte Borsa’ya teslim edilmesi 

zorunludur. 

•  İthal edilen standart dışı kıymetli 

maden paketinin Darphane tarafından 

mühürlenmesi gerekmektedir.  

• Ayar analiz raporu ile ithalat beyan 

raporu arasında uyumsuzluk olması 

halinde bu uyumsuzluğun giderilmesi 
istenir. Uyumsuzluğun 

giderilememesi halinde kıymetli 

madenler mahrecine iade edilir. 

• Standart dışı işlenmemiş kıymetli 

madenler, ancak ayar raporunun 
bulunması, saklama kasasının müsait 

tarihinden sonra 3 iş günü içerisinde, 

ithalata aracılık yapan kıymetli 

madenler aracı kuruluşu tarafından 

Darphane Ayar Raporu ile birlikte 

Borsa Saklama Kasasına teslim 

edilmek üzere getirilir. Borsa 

kontrolü sonrası Ek-1 de yer alan 

Kıymetli Maden Kontrol Tutanağı 
doldurulur standart dışı kıymetli 

maden standart kıymetli madene 

dönüştürülür.  

• Kıymetli madenler aracı kuruluşu, 

ilgili ihracat işleminin Gümrük 
Beyannamesi bilgilerini, yapılan 

ithalatın standart işlenmemiş altın 

türünden karşılığını ve bunun 

Kıymetli Madenler Piyasasında 
gerçekleşen gümrük beyannamesi 

kapanış tarihindeki günlük ağırlıklı 

ortalama fiyat ile hesaplanan döviz 

cinsinden karşılığını içeren ve Borsa 
tarafından verilen yazılı belgeyi 

aracılık ettiği kişilere Bankaya 

sunulmak üzere verir. Gümrük 

beyannamesi kapanış tarihinde 
hesaplamaya konu ağırlıklı ortalama 

fiyat oluşmaması halinde Borsanın 

kurumsal internet sitesinde 

yayımlanan Metal Fiyatı kullanılır. 
 

tarihinden sonraki 3 iş günü içinde 

kıymetli maden aracı kuruluşu 

tarafından yazılı olarak, varsa rafineri 

ve seri numarası bilgisini de içerecek 

şekilde Borsaya bilgi verilmesi 

zorunludur. Bu yazıya gümrük 

beyannamesi de eklenir. 

• Dahilde İşleme Rejimi Kararı 

kapsamında gerçekleştirilen ve 5 
kilograma kadar olan standart dışı 

kıymetli maden ithalatı işlemlerinde 

Bakanlık tarafından belirlenecek usul 

ve esaslar dahilinde özel ayar 
evlerince düzenlenen ayar 

raporlarının kabul edilebileceği 

düzenlenmiştir. 

 

raporu ve ithalat beyan belgesi ile 

birlikte Borsa saklama kasasına 

getirilmesi zorunludur. 

• Borsa kasasında kontrol edilen 

kıymetli madenler için ayrıca bir 
tutanak düzenlenir. Tutanakta; ithal 

eden üye, ithalat beyanname 

numarası, ithal tarihi ve brüt miktar 

bilgileri ile kıymetli madenin 
Borsa’ya getirildiği ya da Borsa 

görevlilerince görüldüğü tarih bilgisi 

yer alır. 3 nüsha olarak düzenlenen 

tutanağa ithalat belgesi ek yapılır ve 
tutanağın bir nüshası ilgiliye verilir.  

•   Standart dışı kıymetli madenlerin 

ithalinde ayar raporu yalnızca 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğünce düzenlenebilir.  

• Ayar analiz raporunun, ithalat 
beyan raporu ve EK-2’de yer alan 

“İthalat Sonrası Bildirim Formu” ile 

birlikte Borsa’ya teslim edilmesi 

zorunludur. 

•  İthal edilen standart dışı kıymetli 
maden paketinin Darphane tarafından 

mühürlenmesi gerekmektedir.  

• Ayar analiz raporu ile ithalat beyan 

raporu arasında uyumsuzluk olması 

halinde bu uyumsuzluğun giderilmesi 
istenir. Uyumsuzluğun 

giderilememesi halinde kıymetli 

madenler mahrecine iade edilir. 

• Standart dışı işlenmemiş kıymetli 

madenler, ancak ayar raporunun 

bulunması, saklama kasasının müsait 

olması ve yapılan kontrolden sonra 

kıymetli madenin üye tarafından 
mühürlenmesi koşulu ile Borsa 

tarafından saklama kasasında 

muhafaza edilir. Bu durumda alım 

satım işlemi kasadan çıkmadan önce 
herhangi bir tarihte 

gerçekleştirilebilir. Gerekli görülmesi 

raporu ve ithalat beyan belgesi ile 

birlikte Borsa saklama kasasına 

getirilmesi zorunludur. 

• Borsa kasasında kontrol edilen 

kıymetli madenler için ayrıca bir 
tutanak düzenlenir. Tutanakta; ithal 

eden üye, ithalat beyanname 

numarası, ithal tarihi ve brüt miktar 

bilgileri ile kıymetli madenin 
Borsa’ya getirildiği ya da Borsa 

görevlilerince görüldüğü tarih bilgisi 

yer alır. 3 nüsha olarak düzenlenen 

tutanağa ithalat belgesi ek yapılır ve 
tutanağın bir nüshası ilgiliye verilir.  

• Standart dışı kıymetli madenlerin 

ithalinde ayar raporu yalnızca 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğünce düzenlenebilir.  

• Ayar analiz raporunun, ithalat 
beyan raporu ve EK-2’de yer alan 

“İthalat Sonrası Bildirim Formu” ile 

birlikte Borsa’ya teslim edilmesi 

zorunludur. 

•  İthal edilen standart dışı kıymetli 
maden paketinin Darphane 

tarafından mühürlenmesi 

gerekmektedir  

• Ayar analiz raporu ile ithalat beyan 

raporu arasında uyumsuzluk olması 
halinde bu uyumsuzluğun 

giderilmesi istenir. Uyumsuzluğun 

giderilememesi halinde kıymetli 

madenler mahrecine iade edilir. 

• Standart dışı işlenmemiş kıymetli 

madenler, ancak ayar raporunun 

bulunması, saklama kasasının müsait 

olması ve yapılan kontrolden sonra 
kıymetli madenin üye tarafından 

mühürlenmesi koşulu ile Borsa 

tarafından saklama kasasında 

muhafaza edilir. Bu durumda alım 
satım işlemi kasadan çıkmadan önce 

herhangi bir tarihte 
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olması ve yapılan kontrolden sonra 

kıymetli madenin üye tarafından 

mühürlenmesi koşulu ile Borsa 

tarafından saklama kasasında 

muhafaza edilir. Bu durumda alım 

satım işlemi kasadan çıkmadan önce 

herhangi bir tarihte 

gerçekleştirilebilir. Gerekli görülmesi 
halinde standart dışı kıymetli 

madenlerin ayar raporuyla uyumunu 

kontrol amacıyla numunelerin 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğüne analiz için 

gönderilebilir. Bu işlemlerle ilgili 

tüm masraflar ve doğacak vergiler 

üye tarafından karşılanır.  

• İthal edilen standart dışı kıymetli 
madenlerin Borsa tarafından tescil 

edilebilmesi için Borsada işlem 

görmesi zorunludur. Ayar analiz 

raporu ve diğer belgeler Borsa’ya 
ulaşmadan işlem gerçekleştirilmişse 

en geç takas günü bu belgelerin 

Borsa’ya ulaştırılması gerekir. Ayar 

analiz raporu ve diğer belgeler 
Borsa’ya ulaştırılmış ancak henüz 

işlem gerçekleştirilmemiş ise üyenin 

en geç izleyen seansta işlem 

gerçekleştirmesi gerekir. Üye mevcut 
işlem limitleri dahilinde bu işlemi 

gerçekleştirir. İşleme konu olan 

standart dışı kıymetli madenin 

virman hareketleri, ayar analiz 

raporunda yer alan net miktarın üye 

hesabına giriş kaydı yapılması ile 

gerçekleştirilir. İşlemin 

gerçekleşmesinden sonra bu kıymetli 
madenler KASA uygulaması 

tarafından tescilli olarak kayda alınır 

ve çıkış kaydı ile süreç tamamlanır. 

Kaydi giriş ve çıkış işlemlerine 
ilişkin olarak üyeye “Teslimat 

halinde standart dışı kıymetli 

madenlerin ayar raporuyla uyumunu 

kontrol amacıyla numunelerin 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğüne analiz için 

gönderilebilir. Bu işlemlerle ilgili 

tüm masraflar ve doğacak vergiler 

üye tarafından karşılanır.  

• İthal edilen standart dışı kıymetli 
madenlerin Borsa tarafından tescil 

edilebilmesi için Borsada işlem 

görmesi zorunludur. Ayar analiz 

raporu ve diğer belgeler Borsa’ya 
ulaşmadan işlem gerçekleştirilmişse 

en geç takas günü bu belgelerin 

Borsa’ya ulaştırılması gerekir. Ayar 

analiz raporu ve diğer belgeler 
Borsa’ya ulaştırılmış ancak henüz 

işlem gerçekleştirilmemiş ise üyenin 

en geç izleyen seansta işlem 

gerçekleştirmesi gerekir. Üye mevcut 
işlem limitleri dahilinde bu işlemi 

gerçekleştirir. İşleme konu olan 

standart dışı kıymetli madenin 

virman hareketleri, ayar analiz 
raporunda yer alan net miktarın üye 

hesabına giriş kaydı yapılması ile 

gerçekleştirilir. İşlemin 

gerçekleşmesinden sonra bu kıymetli 
madenler KASA uygulaması 

tarafından tescilli olarak kayda alınır 

ve çıkış kaydı ile süreç tamamlanır. 

Kaydi giriş ve çıkış işlemlerine 

ilişkin olarak üyeye “Teslimat 

Makbuzu” ve “Çıkış Makbuzu” 

verilir.  

• Üyeler tarafından büyük miktarda 

ithal edilen standart dışı kıymetli 
madenleri taşıyan aracın Borsa 

saklama kasasına girişinin mümkün 

olmadığı durumlarda kasa yetkilileri 

güvenli bir bölgede araç üzerinde 
gerekli kontrolü yapar. 

gerçekleştirilebilir. Gerekli 

görülmesi halinde standart dışı 

kıymetli madenlerin ayar raporuyla 

uyumunu kontrol amacıyla 

numunelerin Darphane ve Damga 

Matbaası Genel Müdürlüğüne analiz 

için gönderilebilir. Bu işlemlerle 

ilgili tüm masraflar ve doğacak 
vergiler üye tarafından karşılanır.  

• İthal edilen standart dışı kıymetli 

madenlerin Borsa tarafından tescil 

edilebilmesi için Borsada işlem 

görmesi zorunludur. Ayar analiz 
raporu ve diğer belgeler Borsa’ya 

ulaşmadan işlem gerçekleştirilmişse 

en geç takas günü bu belgelerin 

Borsa’ya ulaştırılması gerekir. Ayar 
analiz raporu ve diğer belgeler 

Borsa’ya ulaştırılmış ancak henüz 

işlem gerçekleştirilmemiş ise üyenin 

en geç izleyen seansta işlem 
gerçekleştirmesi gerekir. Üye mevcut 

işlem limitleri dahilinde bu işlemi 

gerçekleştirir. İşleme konu olan 

standart dışı kıymetli madenin 
virman hareketleri, ayar analiz 

raporunda yer alan net miktarın üye 

hesabına giriş kaydı yapılması ile 

gerçekleştirilir. İşlemin 
gerçekleşmesinden sonra bu kıymetli 

madenler KASA uygulaması 

tarafından tescilli olarak kayda alınır 

ve çıkış kaydı ile süreç tamamlanır. 

Kaydi giriş ve çıkış işlemlerine 

ilişkin olarak üyeye “Teslimat 

Makbuzu” ve “Çıkış Makbuzu” 

verilir.  

• Üyeler tarafından büyük miktarda 
ithal edilen standart dışı kıymetli 

madenleri taşıyan aracın Borsa 

saklama kasasına girişinin mümkün 

olmadığı durumlarda kasa yetkilileri 



HİZMETE ÖZEL 

 

Makbuzu” ve “Çıkış Makbuzu” 

verilir.  

• Üyeler tarafından büyük miktarda 

ithal edilen standart dışı kıymetli 

madenleri taşıyan aracın Borsa 
saklama kasasına girişinin mümkün 

olmadığı durumlarda kasa yetkilileri 

güvenli bir bölgede araç üzerinde 

gerekli kontrolü yapar. 

güvenli bir bölgede araç üzerinde 

gerekli kontrolü yapar. 

Diğer Esaslar 

Kıymetli madenlerin geliş tarihinden 

itibaren 3 ay içerisinde söz konusu 
kıymetli madenlerin 6102 sayılı 

Kanun’un 342’nci ve 343’üncü 

maddeleri kapsamında sermayeye 

eklenmesi ve sermaye artırımının 
tescil edildiğini bildiren ticaret sicili 

müdürlüğünden alınacak yazının 

Borsa İstanbul A.Ş’ye sunulması 

zorunludur. 

• Söz konusu kıymetli madenlerle 
ilgili sermaye artışına ilişkin belgeler 

Borsa İstanbul A.Ş’ye ibraz 

edilinceye kadar kıymetli madenler 

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 
blokede tutulur. 

• 3 ayın sonunda sermaye artırımının 

veya sermaye artırımına ilişkin 

inceleme işleminin devam ettiğinin 

Borsa İstanbul A.Ş.’ye ilgili 
mercilerden alınmış belgelerle tevsik 

edilmesi halinde Borsa İstanbul A.Ş. 

tarafından 3 aya kadar ek süre 

verilebilir.  

• Bu süreler içerisinde sermayeye 
ekleme işleminin gerçekleşmemesi 

durumunda söz konusu kıymetli 

madenler Borsa İstanbul A.Ş. 

tarafından mahrece iade edilmek 
üzere, aracılık işlemini gerçekleştiren 

kıymetli maden aracı kuruluşuna 

teslim edilir ve bu durum Bakanlığa 
bildirilir. 

• İşlenmemiş kıymetli madenin 

“bedelsiz” ödeme şekliyle ithali 

ancak mahsuben ödemesinde 
kullanılacak malın fiili ihraç 

tarihinden itibaren 16/1/2020 tarihli 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

İhracat Genelgesinin 4’üncü 
maddesinde belirtilen süreler 

içerisinde gerçekleştirilebilir. 

İşlenmemiş kıymetli madenin 

“bedelsiz” ödeme şekliyle ithalinin, 
mahsuben ödemesinde kullanılacak 

mal ihracının fiili ihraç tarihinden 

önce yapılması mümkün değildir. 

• Kıymetli madenler aracı kuruluşları 

ithalatın ihracat bedelinden mahsubu 
için Bankalara bildirimde 

bulunulmasından ve sürecin 

takibinden sorumludur. 

• İthalatın ödeme şeklinin gümrük 

beyannamesinde “bedelsiz” olarak 
belirtilmesi durumunda, 

beyannamenin 44’üncü hanesine 

ihracata ilişkin bedel olarak 

getirildiğinin ve ilgili ihracat 
beyannamesinin sayı ve tarihi ile 

ihracatçı firmanın unvanının 

yazılması zorunludur.  

• İthal edilen kıymetli madenlerin 
Borsa’ya teslimi sırasında ilgili 

ihracata ilişkin gümrük 

beyannamesinin bilgilerinin ibraz 

edilmesi zorunludur. 
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• Saklama kasasında muhafaza 
edilen bu altınlara ilişkin her türlü 

saklama ve çekme komisyonları 

mevcut tarife üzerinden aracılık eden 

kıymetli maden aracı kuruluşu 
tarafından ödenir.  

• Sermaye artırım işlemlerinin ticaret 

siciline kayıt ettirildiğine dair 

belgeler Borsa’ya teslim edildikten 

sonra bloke kaldırılır. Söz konusu 
kıymetli madenlerin saklama 

kasasından çıkması için işlem 

gerçekleştirilmesi zorunludur 

Borsa tarafından; 

• Söz konusu ithalatın fiili ihraç 

tarihinden sonra gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğinin kontrolü 

yapılır. 

• Yaklaşık değer olarak ihracata 
ilişkin gümrük beyannamesinin 

46’ncı hanesinde kayıtlı bedelle 

uyumlu olup olmadığının kontrolü 

kıymetli madenler aracı 
kuruluşlarının beyanları ve ilgili 

aracılık sözleşmeleri dikkate alınarak 

gerçekleştirilir. 

• Gümrük beyannamesinde kayıtlı 

aracı Bankadan söz konusu ihracata 
ilişkin hesabın açık olup olmadığının 

yazılı olarak teyidi yapılır. Banka 

tarafından gönderilen yazıya 

Bankanın imza sirküleri de eklenir. 

• Kontroller ve teyit işlemi 
sonrasında uyumsuzluğun tespiti 

durumunda mahrece iade edilmek 

üzere işlenmemiş kıymetli madenler 

Borsa tarafından kıymetli madenler 
aracı kuruluşuna teslim edilir ve bu 

durum Bakanlığa bildirilir. 

İthalat 

Müşteri Adına 

(Aracılık 

Kapsamında) 

Yapılmışsa 

• Ek-3’te yer alan “İthalat Öncesi Bildirim Formu” ile Borsaya yapılan bildirimde aracılık edilen kişilerin ad-soyad/unvan ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgilerinin 
yer alması ve işleme ilişkin aracılık sözleşmesinin bildirime eklenmesi gerekmektedir. 

• Gümrük İdarelerine sunulan gümrük beyannamelerinde aracılık edilen kişilere ilişkin bilgilerin belirtilmesi zorunludur.  

• Bu beyannameler ve işleme ilişkin aracılık sözleşmesinin bir nüshası ayrıca Borsa’ya da teslim edilir. 

•  Ek-3 İthalat Öncesi Bildirim Formu ile gümrük beyannamesindeki müşteri bilgilerinin uyumlu olması gerekmektedir. 

• Aracı kuruluşların yapmış oldukları ithalata aracılık işlemlerinde de söz konusu belgelerin ve aracılık sözleşmesinin temin edilerek Borsa’ya sunulması aracı kuruluşların sorumluluğundadır. 

Yaptırım 
Prosedürün ithal edilen işlenmemiş kıymetli madenler ile ilgili esaslar başlıklı 8. Maddesine aykırı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde kıymetli madenler aracı kuruluşlarının aracılık 

faaliyetleri kapsamında ithalat işlemleri Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından 1 aydan 6 aya kadar geçici olarak, aykırılığın tekerrürü halinde ise sürekli olarak durdurulabilir. 
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KIYMETLİ MADENLERİN GÜMRÜK ANTREPOLARINA KONULMASI 

 

Kimler Gümrük Antreposuna Kıymetli Maden Getirebilir 

Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin yurt dışından yalnızca, TCMB ile Borsa 

üyeleri tarafından kendi nam ve hesaplarına gümrük antrepolarına konulması mümkündür.  

Gümrük Antreposuna Konulmadan Önce Bildirim Zorunluluğu Yoktur. 

Gümrük Antreposuna Konulduktan Sonra Bildirim Zorunluluğu 

İşlenmemiş kıymetli madenlerin gümrük antrepolarına konulmasından sonraki 3 iş günü içinde 
Borsa üyeleri tarafından Borsaya, Ek-39: Borsa İstanbul Kıymetli Maden Gümrük Antreposu/Serbest 

Bölge Giriş Formu ile yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bakanlık işlenmemiş kıymetli 

madenlerin yurt dışından gümrük antrepolarına konulmasına ilişkin istisnaları belirlemeye yetkilidir. 

 

KIYMETLİ MADENLERİN SERBEST BÖLGELERE GETİRİLMESİ 

 

Kimler Serbest Bölgeye Kıymetli Maden Getirebilir 

Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenler Serbest Bölgeler Kanunu ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde serbest bölgeye tüm kurumlar tarafından getirilebilir.  

 

Serbest Bölgeye Getirilmeden Önce Bildirim Zorunluluğu Yoktur. 

Serbest Bölgeye Getirildikten Sonra Bildirim Zorunluluğu 

İşlenmemiş kıymetli madenleri yurt dışından serbest bölgeye getiren tüm kurumlar tarafından üç iş 

günü içinde, Ek-39: Borsa İstanbul Kıymetli Maden Gümrük Antreposu/Serbest Bölge Giriş Formu 

ile Borsaya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. 

Serbest Bölgeden İthalat Yapabilecekler 

Serbest bölgeden sadece Borsa üyeleri ithalat yapabilirler. 1 Temmuz 2023’ten sonra yalnızca 

Merkez Bankası ile kıymeti madenler aracı kuruluşları tarafından bunların nam ve hesabına serbest 
bölgeye getirilen işlenmemiş kıymetli madenlerin serbest bölgeden ithal edilmesi mümkündür. 

 

 

 

 


