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1. Amaç ve kapsam 

Bu düzenlemenin amacı, cevherden üretilen kıymetli madenlerin maden üretimi yapan 

firmaların üretim miktarlarının periyodik olarak Borsa İstanbul Kıymetli Madenler piyasasına 

bildirilmesine, üretilen kıymetli madenlerin piyasaya fiziki olarak teslim edilip alım satıma 

konu edilmesine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından satın alınmasına ilişkin 

usul ve esasların belirlenmesidir. 

2. Dayanak 

Bu düzenleme Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık 

Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 12 nci maddesine ve 11/08/2017 tarihli onaya 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

3. Kısaltmalar ve tanımlar 

Bu düzenlemede geçen; 

a) Bildirim Formu: Cevherden üretilen kıymetli madenler bildirim formunu, 

b) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi, 

c) EBS: Elektronik Borsa Sistemini, 

ç) Genel Müdür: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürünü, 

d) KMTP: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasını, 

e) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını 

f) Tebliğ: Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve 

Rafinerileri Hakkında Tebliği (Tebliğ No: 2006/1) 

ifade eder. 

4. Cevher bildirim işlemlerinin yürütülmesi 

Cevherden üretilen kıymetli madenlerin bildirim işlemlerinin takibi Borsa İstanbul A.Ş. KMTP 

Direktörlüğü tarafından yapılacaktır. 

5. Cevherden üretilen kıymetli madenlerin bildirimine ve Borsaya teslimine ilişkin 

esaslar 

Yurt içinde cevherden her tür ve şekilde üretilen kıymetli madenler Tebliğin 13 üncü maddesi 

hükümlerine göre Borsa Takas Merkezine teslim edilir. Ancak Tebliğin “Yetki” başlıklı 16 ncı 

maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından farklı bir uygulama gerçekleştirilebilir. 
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6. Cevherden üretilen standart kıymetli madenlere ilişkin esaslar 

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ uyarınca cevherden üretilen ve 

rafinerilerce standart hale getirilen işlenmemiş altının rafinasyon tarihi itibariyle yedi iş günü 

içinde Borsaya teslim edilmesi zorunludur. Bu süreyi aşan cevher bildirimlerinde ödenecek tüm 

komisyon toplamının dörtte biri kadar ilave cezai komisyon ve cezai komisyon da dâhil toplam 

komisyon tutarına gecikme süresi için kamu alacaklarına uygulanan faiz oranı uygulanacaktır. 

Yapılan geç bildirim hakkında Hazine Müsteşarlığına da bilgi verilecektir. 

İşlemlerin usulüne uygun yürütülmesini teminen gecikme süresi ve gecikme sıklığına bağlı 

olarak Genel Müdürlüğün cezai komisyon tutarını beş katına kadar artırma yetkisi vardır. 

A. Cevherden üretilen standart altının TCMB tarafından ön alım hakkı bulunmaktadır. Buna 

göre, cevherden üretilen standart altın TCMB tarafından saklamaya kabul edilecek nitelikte 

işlenmemiş standart külçe haline rafinerilerce dönüştürüldükten sonra, üye tarafından yedi iş 

günü içinde Borsaya teslim edilir. Kıymetli maden ile birlikte teslim edilecek Ek-1’de yer alan 

formun da eksiksiz olarak doldurulup üye ve rafineri yetkilileri tarafından imzalanmış olması 

gerekir.  

Bankalar TCMB’ye satacakları altınları işlem gününde en geç saat 12:30’a kadar  Kıymetli 

Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMTP) saklama kasasında “Rafineri Tescil Belgesi” ile 

birlikte fiziki olarak hazır bulundurur. Söz konusu altınlar 15:30’a kadar TCMB’nin KMTP 

nezdindeki hesabına aktarılır. 

Standart kıymetli madenin stok girişi, rafineri ve seri numarası bazında kasa görevlileri 

tarafından yerine getirilir. 

Altın, önce bildirim formunda yer alan TCMB adına işlem yapacak banka  hesabına, oradan da 

TCMB hesabına aktarılmak üzere KMTP nezdindeki geçici hesaplara transfer edilir.  

TCMB hesabına altın alımına aracılık yapan banka, transfer edilen altına ilişkin bilgiyi, işlemin 

gerçekleştirildiği gün saat 14:00’e kadar TCMB elektronik veri aktarım sistemi EVAS aracılığı 

ile TCMB’ye iletir.  

Üye bankanın ve Borsanın göndermiş olduğu bilgilerin eşleşmesi halinde geçici hesapta tutulan 

altınlar TCMB hesabına transfer edilir. Bu işlem Borsa işlemi, form da işlem formu olarak kabul 

edilir. 

Kıymetli madeni teslim eden üye ile TCMB hesabına aktarılmak üzere hesabına kıymetli maden 

aktarılan banka arasında gerçekleşen bu işlem için diğer standart altın işlemlerinde uygulanan 

işlem komisyonu hesaplanır.  

Kıymetli madeni TCMB hesabına aktarılmak üzere Borsa saklama kasasına teslim eden 

bankadan diğer standart altın işlemlerinde uygulanan işlem komisyonu hesaplanır. 
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Kademeli komisyon hesaplamalarına bu işlemler de dahil edilir. İşlem komisyonu 

hesaplandıktan sonra hesaplanan tutar  Takasbank veya Borsa tarafından tahsil edilir. 

Bankanın ve Borsanın göndermiş olduğu bilgilerin eşleşmemesi halinde geçici hesapta tutulan  

altınlar, TCMB’den gelecek talimata göre tamamen veya kısmen  altını Borsa saklama kasasına 

teslim eden üyeye  iade edilir. 

B. TCMB tarafından ön alım hakkı kullanılmayan standart işlenmemiş altın ile  altın dışında 

cevherden üretilen işlenmemiş diğer kıymetli madenler, Borsa Rafineri Listesinde yer alan 

rafinerilerde standart hale getirildikten sonra yedi işgünü içinde eksiksiz olarak doldurulan ve 

yetkililerce imzalanan Ek-2’de yer alan form ile birlikte Borsa saklama kasasına teslim edilir. 

Söz konusu kıymetli madenlerin tescili ve işlemleri Kıymetli Madenler Piyasası işleyiş 

esaslarına göre yürütülür.  

Bunun yanında, üyeler tarafından KMTP’ye teslim edilen cevher miktarları ile cevher üretim 

bildirim formunda belirtilen miktarlar arasında dönemsel fazlalık veya eksiklik 

bulunabilmektedir. Bu durumun, üyelerimiz ile maden firmaları arasındaki ayar analizi 

sürecinin mutabakatının zaman almasından kaynaklandığı üyelerimiz tarafından beyan 

edilmektedir. Bu çerçevede, eksik bildirime konu olan cevher miktarının daha sonraki cevher 

üretim bildirim formunda yer alması ve KMTP’ce takip edilerek birbiriyle mahsup edilmesinin 

sağlanması koşuluyla, eksik bildirim için cezai komisyon uygulanmayacaktır. 

7. Standart hale getirilmemiş cevherden üretilmiş kıymetli madenlere ilişkin esaslar 

Altın dışında, maden firmaları tarafından üretilen dore bar, granül ve diğer şekillerdeki cevher 

ve cevherden üretim kıymetli madenler Borsamız üyeleri aracılığıyla Borsamıza bildirilir. 

Ancak tonlarla ifade edilen zenginleştirilmiş cevher (konsantre) ve cüruf ile Tebliğ’in 16’ncı 

maddesine göre farklı uygulamaya tabi olan altın cevheri, çok az miktarda kıymetli madeni 

ihtiva ettiğinden fiziki olarak incelemeye getirilmesi gerekmemektedir. Kıymetli maden ihtiva 

eden zenginleştirilmiş cevher ve cürufun işlem görmesi için ayar raporu yeterlidir. Bunun 

dışındaki herhangi bir şekildeki cevherden üretilmiş kıymetli madenlerin fiziki olarak EK-3’te 

bulunan cevherden üretilen rafine edilmemiş kıymetli maden teslimatı bildirim formu ile 

birlikte saklama kasasına getirilmesi zorunludur. 

Cevher ile ilgili bildirimlerinde üyelerden gelen bildirim formlarında brüt ve net miktar bilgileri 

bulunmalıdır.  

Bildirim sürecinde Borsa personeli tarafından yapılacak inceleme ve kontrolün amacı, 

cevherden üretilen kıymetli madenlerin, 32 Sayılı Karar ile 2006/1 sayılı “Kıymetli Maden 

Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ” de belirtilen standart özellikleri taşıyıp 

taşımadığını ve bu kıymetli madene ilişkin olarak Darphane tarafından yetkili kılınmış bir ayar 

evince düzenlenmiş ayar analiz raporuyla uyumlu olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla 

izlenecek esaslar aşağıda belirtilmiştir.  
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Bildirim işlemi yetkili üye temsilcisi tarafından, bildirimi yapılan cevherden üretim kıymetli 

madenlere ilişkin bölümleri, üye tarafından doldurulmuş Ek-3’te yer alan form ile Darphane 

veya Darphane tarafından yetkili kılınmış bir ayar evince düzenlenmiş ayar analiz raporunun 

görevli Borsa personeline ibraz edilmesiyle yapılır. 

Bildirimi yapılan kıymetli madenin, KMTP Direktörlüğü nezdinde bulunan kıymetli maden 

saklama kasasına fiziki olarak getirilmesi ve yetkili bir Borsa personeli tarafından incelenmesi 

zorunludur.   

İnceleme işlemi, bildirimi yapılan kıymetli madenin fiziki miktarı ve niteliğinin, sunulan 

belgelerdeki veriler ile uyumlu olup olmadığı ve sunulan belgelerdeki bilgilerin tutarlı olup 

olmadığını kontrol etmek amacıyla yapılır.  

Bilgiler arasında uyuşmazlık olması ve uyuşmazlığın üyeden kaynaklandığının tespit edilmesi 

halinde, üyeden uyuşmazlık nedenlerini gidermesi talep edilir. Uyuşmazlığın giderilmesi 

sonrası cevhere ilişkin alım-satım işlemi üye tarafından gerçekleştirilir. 

Bildirim esnasında sunulan belgeler KMTP Direktörlüğünde muhafaza edilir.  

Alış-satış işlemi gerçekleştirildikten sonra KMTP personelince EBS’den metal giriş ve metal 

çıkış makbuzlarının dökümü alınır. Borsa saklama kasası yetkilileri ile üye yetkilisinin 

imzalaması sonrası her iki evraktan birer nüsha üye yetkilisine teslim edilir. 

8. Zenginleştirilmiş cevher (konsantre) ve cüruf halindeki kıymetli madenlerin bildirim 

esasları 

Kıymetli maden ihtiva eden zenginleştirilmiş cevherin (konsantrenin) ve cürufun işlem görmesi 

için ayar raporu yeterlidir. Zenginleştirilmiş cevherin ve cürufun Borsamıza getirilmesi çok zor 

olduğundan, üyelerden zenginleştirilmiş cevheri ve cürufu Borsamıza getirmesi 

istenmemektedir. Zenginleştirilmiş cevher ve cüruf için, üye temsilcisi ayar raporu ve üretici 

firma bilgilerinin yer aldığı EK-3’de bulunan form ile beraber KMTP’ye getirmesi 

gerekmektedir. Zenginleştirilmiş cevher (konsantre) ve cüruf bildirimlerinde üyelerden gelen 

bildirim formlarında brüt ve net miktar bilgileri bulunmalıdır. 

9. Cevher üretimi yapan maden firmalarının bildirimine ilişkin esaslar 

19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Borsa 

İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin 

Esaslar Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre yurt içinde cevherden her türde ve şekilde 

üretilip Borsada işlem görecek hale getirilen kıymetli madenlerin alım ve satım işlemleri 

Borsada gerçekleştirilir. Kıymetli maden üreticilerinin cevherden ürettikleri kıymetli 

madenleri, EK-4’de bulunan cevher üretim aylık bildirim formu ile aylık periyodlar ile Borsaya 

bildirmeleri gereklidir. 

10. Kırık karbon ve diğer yan/atık ürünlere ilişkin cevher bildirim esasları 
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Maden firmalarının kıymetli maden üretimleri sırasında, eğer üretim yönteminde aktif 

karbondan yararlanıyorsa, üretim sürecinde kırılan, kıymetli maden tutamayan ve bu şekilde 

üretim sisteminde kalması ekonomik olmayan sistemden çıkarılan kırık karbon, cüruf ve benzer 

nitelikteki yan/atık ürün haline gelen aktif karbon bileşimleri içinde belirli miktarda kıymetli 

maden de yer almakta olduğundan, bu kırık karbon karışımı tekrar işlenebilmekte ve içindeki 

kıymetli maden ayrıştırılabilmektedir.  

Cevherden üretim gerçekleştiren maden firmaları üretim sürecinde oluşan ve üretim dışına 

alınan kırık karbon ve diğer yan/atık ürünlerin miktarının ve içerisinde kıymetli maden 

miktarının ayar raporu ile birlikte yıllık olarak ertesi yılın ilk ayı içerisinde KMTP’ye EK-

4’deki formu yazı ile bildirmesi, 

Depolanan kırık karbonun ve yan/atık ürünlerin ve Tebliğ’in 16’ncı maddesine göre farklı 

uygulamaya tabi olan altın cevherinin yurt içinde  herhangi bir rafinasyon işlemine tabi 

tutulmadan cüruf işlemlerinde olduğu gibi satılması durumunda fiziki olarak Borsaya 

getirilmesi mümkün olmadığından, üye temsilcisinin ayar raporu ve EK-3’deki form ile beraber 

KMTP’de işlemi gerçekleştirmesi, 

Kırık karbon ve diğer yan/atık ürünler içerisinde bulunan kıymetli madenlerin rafinasyon 

işlemine tabi tutularak kırık karbondan ayrıştırılması durumunda aynen cevherden üretilen 

standart hale getirilmiş kıymetli madenlerin bildirimine ilişkin esaslar dahilinde EK-1 veya Ek-

2’de bulunan bildirim formu ile birlikte kıymetli madenlerin Borsaya fiziki olarak teslim 

edilerek alım satım işleminin gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 

11.Cevher İşlemleri Kontrol esasları 

Cevherden üretilen kıymetli maden kasaya teslim aşamasında cevher bildirim formu ile birlikte 

getirilmesi zorunludur.  Kıymetli Madeni kontrol ederek teslim alan Saklama kasası görevlileri, 

cevherden üretim bildirim formunu evrak kayda almak üzere KMTP Direktörlüğüne gönderir. 

Kontrol edilen kıymetli maden, rafinaj işlemine tabii tutulmamış ise cevherden üretim bildirim 

formu ve ayar analiz raporu da saklama kasası görevlilerine teslim edilir.   

Bakiyeli olarak çalışacağını belirten üyelere ilişkin yılsonu geldiğinde son 15 gün içerisinde 

geçmişe dönük olarak mutabakat üyeler ile birlikte yapılarak beyan edilen kısım ile fiziki 

teslimat arasında fark olması durumunda eksik kalan kısmın tamamlanması için üyeye bildirilir. 

Ayrıca kontrol edilen kıymetli maden firmalarının bildirimleri ile üyeler tarafından Borsaya 

bildirilen cevher işlemlerinin uyumlu olup olmadığı da kontrol edilerek mutabakat sağlanır. 

Kurum içi kontrol dışında ayrıca Borsaya bildirilen cevher üretim bilgileri ile Maden İşleri 

Genel Müdürlüğüne yapılan üretim bilgileri yıllık mutabakat yapılarak karşılaştırılmakta 

verilerde herhangi bir uyumsuzluk olup olmadığı da tespit edilmektedir. 
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12. Yürürlük 

Bu düzenleme yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

13.Yürütme 

Bu düzenleme hükümlerini Genel Müdür yürütür. 

14. Ekler 

EK-1 Borsa İstanbul A.Ş. Cevherden Üretilen ve TCMB Tarafından Ön Alım Hakkı İle 

Satın Alınan İşlenmemiş Standart Altının Teslimatı Bildirim Formu 

EK-2 Borsa İstanbul A.Ş. Cevherden Üretilen İşlenmemiş Standart Kıymetli Maden 

Teslimatı Bildirim Formu 

EK-3 Borsa İstanbul A.Ş. Cevherden Üretilen Standart Dışı İşlenmemiş Kıymetli Maden 

Teslimatı Bildirim Formu  

EK-4 Borsa İstanbul A.Ş. Cevher üretim aylık bildirim formu 

15. Revizyon 

15.1 Birinci Revizyon 

14/03/2017 tarihinde belgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

CEVHERDEN ÜRETİLEN KIYMETLİ MADENLERİN BİLDİRİM 

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REVİZYON KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

MEVCUT METİN REVİZE METİN 

1. Amaç ve kapsam 

 

Bu düzenlemenin amacı, cevherden üretilen 

kıymetli madenlerin maden üretimi yapan 

firmaların üretim miktarlarının periyodik 

olarak Borsa İstanbul Kıymetli Madenler 

piyasasına bildirilmesi üretilen kıymetli 

madenlerin piyasaya fiziki olarak teslim 

edilip alım satıma konu edilmesine ilişkin 

usul ve esasların belirlenmesidir. 

 

1. Amaç ve kapsam 

 

Bu düzenlemenin amacı, cevherden üretilen 

kıymetli madenlerin maden üretimi yapan 

firmaların üretim miktarlarının periyodik 

olarak Borsa İstanbul Kıymetli Madenler 

piyasasına bildirilmesine, üretilen kıymetli 

madenlerin piyasaya fiziki olarak teslim 

edilip alım satıma konu edilmesine ve 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

tarafından satın alınmasına ilişkin usul ve 

esasların belirlenmesidir. 

3. Kısaltmalar ve tanımlar 

 

Bu düzenlemede geçen; 

 

a) Bildirim Formu: Cevherden üretilen kıymetli 

madenler bildirim formunu, 

 

b) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,  

 

c) EBS: Elektronik Borsa Sistemini, 

3. Kısaltmalar ve tanımlar 

 

Bu düzenlemede geçen; 

 

… 
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d) Genel Müdür: Borsa İstanbul A.Ş. Genel 

Müdürünü, 

 

e) KMTP: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve 

Kıymetli Taşlar Piyasasını, 

 

 

İfade eder. 

 

 

 

 

 

 

 

e) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasını 

 

ifade eder. 

 

6. Cevherden üretilen standart kıymetli 

madenlere ilişkin esaslar 

 

Cevherden üretilen standart kıymetli 

madenlerde, Borsa Rafineri Listesinde yer 

alan rafinerilerde üretilen standart kıymetli 

maden kasaya getirilmekte, yazı ya da form 

ile KMTP’ye bildirim yapılmaktadır. Standart 

kıymetli madenin stok girişi, rafineri ve seri 

numarası bazında kasa görevlileri tarafından 

yerine getirilmektedir. Standart kıymetli 

madenin, cevherden üretilip üretilmediği 

bilgisi üyeden gelen yazı ya da formlarda yer 

aldığından, yazıların gecikmesi durumunda, 

kıymetli madenin cevherden üretildiği 

bilgisine sahip olunamamaktadır. Bu nedenle 

cevherden üretilen standart kıymetli 

madenlerin stok girişlerinde “cevherden 

üretim” seçeneği ile kayıt altına alınması 

zorunlu olup, yazıların ve ayar analiz 

raporlarının kıymeti maden girişi yapılırken 

teslim edilmesi zorunludur. Standart kıymetli 

madende, üyeler diğer üyeler ile işlem 

yapabilmekte, ancak üye madeni çekmek 

isterse yine kendinden kendine işlem yapması 

zorunlu tutulmaktadır.  

 

Cevher ile ilgili cüruf ya da dore bildirimlere 

ilişkin olarak üyelerden gelen bildirim 

formlarında brüt ve net miktar bilgileri 

bulunmaktadır.  

 

Cevherden Üretilen Kıymetli Maden 

Teslimatı Bildirim Formunun üye ve rafineri 

tarafından birlikte doldurularak, ilgili 

kıymetli madenler ile birlikte üye tarafından 

Borsaya teslim edilmesine ve bildirim 

formunda rafineriye sevk tarihi yanında 

6. Cevherden üretilen standart kıymetli 

madenlere ilişkin esaslar 

 

Altın dışında cevherden üretilen kıymetli 

madenler Borsa Rafineri Listesinde yer 

alan rafinerilerde standart hale 

getirildikten sonra yedi işgünü içinde Ek-

1’deki eksiksiz olarak doldurulan ve 

yetkililerce imzalanan form ile birlikte 

Borsa saklama kasasına teslim edilir.  

 

Cevherden üretilen standart altının 

TCMB tarafından ön alım hakkı 

bulunmaktadır. Buna göre, cevherden 

üretilen altın TCMB tarafından 

saklamaya kabul edilecek nitelikte 

işlenmemiş standart külçe haline 

rafinerilerce dönüştürüldükten sonra, üye 

tarafından yedi iş günü içinde Borsaya 

teslim edilir. Kıymetli maden ile birlikte 

teslim edilecek Ek-2’de yer alan formun 

da eksiksiz olarak doldurulup üye ve 

rafineri yetkilileri tarafından imzalanmış 

olması gerekir.  

 

Standart kıymetli madenin stok girişi, 

rafineri ve seri numarası bazında kasa 

görevlileri tarafından yerine getirilir. 

 

Altın, önce bildirim formunda yer alan 

karşı üye banka hesabına, oradan da 

TCMB hesabına aktarılır. Bu işlem Borsa 

işlemi, form da işlem formu olarak kabul 

edilir ve altınlar tescil edilmiş olur. 

 

TCMB hesabına altın alımına aracılık 

yapan üye banka, transfer edilen altına 

ilişkin bilgiyi, işlemin gerçekleştirildiği 

gün saat 16:00’ya kadar TCMB 
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rafineri çıkış tarihinin de mutlaka bulunması 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri 

Hakkında Tebliğ uyarınca rafinasyon tarihi 

itibariyle yedi iş gününü aşan cevher 

bildirimlerinden ödenecek tüm komisyon 

toplamının dörtte biri kadar ilave cezai 

komisyon ve cezai komisyon da dâhil toplam 

komisyon tutarına gecikme süresi için kamu 

alacaklarına uygulanan faiz oranı 

uygulanacaktır. Yapılan geç bildirim 

hakkında Hazine Müsteşarlığına da bilgi 

verilecektir. 

 

 

İşlemlerin düzgün yürütülmesini teminen 

gecikme süresi ve gecikme sıklığına bağlı 

olarak Genel Müdürlüğün cezai komisyon 

tutarını beş katına kadar artırma yetkisi 

vardır. 

 

Cevherden üretilen kıymetli madenlerin 

rafinaj işlemine tabi tutularak Borsaya 

getirilmesi durumunda kıymetli madenleri 

teslim eden üye tarafından EK-1’de bulunan 

cevherden üretilen rafine edilmiş kıymetli 

maden teslimatı bildirim formu ile Borsaya 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

elektronik veri aktarım sistemi EVAS 

aracılığı ile TCMB’ye iletir. 

 

Üye bankanın ve Borsanın göndermiş 

olduğu bilgilerin eşleşmemesi halinde 

TCMB hesabındaki kıymetli madenler, 

TCMB’den gelecek talimata göre 

tamamen veya kısmen bloke hesaba alınır 

ve ertesi iş günü bildirim işlemleri 

tekrarlanır.  
 

Kıymetli madeni teslim eden üye ile 

TCMB hesabına aktarılmak üzere 

hesabına kıymetli maden aktarılan üye 

banka arasında gerçekleşen bu işlem için 

diğer standart altın işlemlerinde 

uygulanan işlem komisyonu hesaplanır. 

Kademeli komisyon hesaplamalarına bu 

işlemler de dahil edilir. İşlem komisyonu 

Takasbank veya Borsa tarafından ertesi iş 

günü tahsil edilir. 

 

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri 

Hakkında Tebliğ uyarınca rafinasyon tarihi 

itibariyle yedi iş gününü aşan cevher 

bildirimlerinden ödenecek tüm komisyon 

toplamının dörtte biri kadar ilave cezai 

komisyon ve cezai komisyon da dâhil toplam 

komisyon tutarına gecikme süresi için kamu 

alacaklarına uygulanan faiz oranı 

uygulanacaktır. Yapılan geç bildirim 

hakkında Hazine Müsteşarlığına da bilgi 

verilecektir. 

 

İşlemlerin düzgün yürütülmesini teminen 

gecikme süresi ve gecikme sıklığına bağlı 

olarak Genel Müdürlüğün cezai komisyon 

tutarını beş katına kadar artırma yetkisi 

vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunun yanında, üyeler tarafından KMTP’ye 

teslim edilen cevher miktarları ile cevher 

üretim bildirim formunda belirtilen miktarlar 
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Bunun yanında, üyeler tarafından KMTP’ye 

teslim edilen cevher miktarları ile cevher 

üretim bildirim formunda belirtilen miktarlar 

arasında dönemsel fazlalık veya eksiklik 

bulunabilmektedir. Bu durumun, üyelerimiz 

ile maden firmaları arasındaki ayar analizi 

sürecinin mutabakatının zaman almasından 

kaynaklandığı üyelerimiz tarafından beyan 

edilmektedir. Bu çerçevede, eksik bildirime 

konu olan cevher miktarının daha sonraki 

cevher üretim bildirim formunda yer alması 

ve KMTP’ce takip edilerek birbiriyle mahsup 

edilmesinin sağlanması koşuluyla, eksik 

bildirim için cezai komisyon 

uygulanmayacaktır. 

 

arasında dönemsel fazlalık veya eksiklik 

bulunabilmektedir. Bu durumun, üyelerimiz 

ile maden firmaları arasındaki ayar analizi 

sürecinin mutabakatının zaman almasından 

kaynaklandığı üyelerimiz tarafından beyan 

edilmektedir. Bu çerçevede, eksik bildirime 

konu olan cevher miktarının daha sonraki 

cevher üretim bildirim formunda yer alması 

ve KMTP’ce takip edilerek birbiriyle 

mahsup edilmesinin sağlanması koşuluyla, 

eksik bildirim için cezai komisyon 

uygulanmayacaktır. 

7. Standart hale getirilmemiş cevherden 

üretilmiş kıymetli madenlere ilişkin esaslar 

 

 

Maden firmaları tarafından üretilen dore bar, 

granül ve diğer şekillerdeki cevher ve 

cevherden üretim kıymetli madenler, 

Borsamız üyeleri aracılığıyla Borsamıza 

bildirilir. Ancak cüruf şeklindeki cevher 

tonlarca toprak içindeki çok az miktarda 

kıymetli madeni ihtiva ettiğinden fiziki olarak 

incelemeye getirilmesi gerekmemektedir. 

Kıymetli maden ihtiva eden cürufun işlem 

görmesi için ayar raporu yeterlidir. Bunun 

dışındaki herhangi bir şekildeki cevherden 

üretilmiş kıymetli madenlerin fiziki olarak 

EK-2’de bulunan cevherden üretilen rafine 

edilmemiş kıymetli maden teslimatı bildirim 

formu ile birlikte saklama kasasına 

getirilmesi zorunludur. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

1-  

7. Standart hale getirilmemiş cevherden 

üretilmiş kıymetli madenlere ilişkin 

esaslar 

 

Maden firmaları tarafından üretilen dore bar, 

granül ve diğer şekillerdeki cevher ve 

cevherden üretim kıymetli madenler, 

Borsamız üyeleri aracılığıyla Borsamıza 

bildirilir. Ancak tonlarla ifade edilen 

zenginleştirilmiş cevher (konsantre) ve 

cüruf çok az miktarda kıymetli madeni 

ihtiva ettiğinden fiziki olarak incelemeye 

getirilmesi gerekmemektedir. Kıymetli 

maden ihtiva eden zenginleştirilmiş cevher 

ve cürufun işlem görmesi için ayar raporu 

yeterlidir. Bunun dışındaki herhangi bir 

şekildeki cevherden üretilmiş kıymetli 

madenlerin fiziki olarak EK-3’te bulunan 

cevherden üretilen rafine edilmemiş kıymetli 

maden teslimatı bildirim formu ile birlikte 

saklama kasasına getirilmesi zorunludur. 

 

Cevher ile ilgili bildirimlerinde üyelerden 

gelen bildirim formlarında brüt ve net 

miktar bilgileri bulunmalıdır.  

… 

8. Cüruf halindeki kıymetli madenlerin 

bildirim esasları 

 

 

8. Zenginleştirilmiş cevher (konsantre) ve 

cüruf halindeki kıymetli madenlerin 

bildirim esasları 
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Kıymetli maden ihtiva eden cürufun işlem 

görmesi için ayar raporu yeterlidir. Cürufun 

Borsamıza getirilmesi çok zor olduğundan, 

üyelerden cürufu Borsamıza getirmesi 

istenmemektedir. Cüruf halindeki cevher 

için, üye temsilcisi ayar raporu ve üretici 

firma bilgilerinin yer aldığı EK-2’de bulunan 

form ile beraber KMTP’ye getirmesi 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

Kıymetli maden ihtiva eden 

zenginleştirilmiş cevherin (konsantrenin) 

ve cürufun işlem görmesi için ayar raporu 

yeterlidir. Zenginleştirilmiş cevherin ve 

cürufun Borsamıza getirilmesi çok zor 

olduğundan, üyelerden zenginleştirilmiş 

cevheri ve cürufu Borsamıza getirmesi 

istenmemektedir. Zenginleştirilmiş cevher 

ve cüruf için, üye temsilcisi ayar raporu ve 

üretici firma bilgilerinin yer aldığı EK-3’de 

bulunan form ile beraber KMTP’ye 

getirmesi gerekmektedir. 

 

Zenginleştirilmiş cevher (konsantre) ve 

cüruf bildirimlerinde üyelerden gelen 

bildirim formlarında brüt ve net miktar 

bilgileri bulunmalıdır.  

 

9. Cevher üretimi yapan maden 

firmalarının bildirimine ilişkin esaslar 

 

19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve 

Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık 

Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 

12 nci maddesine göre yurt içinde cevherden 

her türde ve şekilde üretilip Borsada işlem 

görecek hale getirilen kıymetli madenlerin 

alım ve satım işlemleri Borsada 

gerçekleştirilir. Kıymetli maden üreticilerinin 

cevherden ürettikleri kıymetli madenleri, EK-

3’de bulunan cevher üretim aylık bildirim 

formu ile aylık periyodlar ile Borsaya 

bildirmeleri gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Kıymetli maden üreticilerinin cevherden 

ürettikleri kıymetli madenleri, EK-4’de 

bulunan cevher üretim aylık bildirim formu 

ile aylık periyodlar ile Borsaya bildirmeleri 

gereklidir. 

… 

10. Kırık karbon ve diğer yan/atık 

ürünlere ilişkin cevher bildirim esasları 

 

Maden firmalarının kıymetli maden 

üretimleri sırasında, eğer üretim yönteminde 

aktif karbondan yararlanıyorsa, üretim 

sürecinde kırılan, kıymetli maden tutamayan 

ve bu şekilde üretim sisteminde kalması 

ekonomik olmayan sistemden çıkarılan kırık 

karbon, cüruf ve benzer nitelikteki yan/atık 

ürün haline gelen aktif karbon bileşimleri 

içinde belirli miktarda kıymetli maden de yer 

almakta olduğundan, bu kırık karbon karışımı 
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tekrar işlenebilmekte ve içindeki kıymetli 

maden ayrıştırılabilmektedir.  

 

- Cevherden üretim gerçekleştiren maden 

firmaları üretim sürecinde oluşan ve üretim 

dışına alınan kırık karbon ve diğer yan/atık 

ürünlerin miktarının ve içerisinde bulunan 

kıymetli maden miktarının ayar raporu ile 

birlikte yıllık olarak ertesi yılın ilk ayı 

içerisinde KMTP’ye EK-3’deki formu yazı 

ile bildirmesi,  

 

- Depolanan kırık karbonun ve yan/atık 

ürünlerin herhangi bir rafinasyon işlemine 

tabi tutulmadan cüruf işlemlerinde olduğu 

gibi satılması durumunda fiziki olarak 

Borsaya getirilmesi mümkün olmadığından, 

üye temsilcisinin ayar raporu ve EK-2’deki 

form ile beraber KMTP’de işlemi 

gerçekleştirmesi,  

 

- Kırık karbon ve diğer yan/atık ürünler 

içerisinde bulunan kıymetli madenlerin 

rafinasyon işlemine tabi tutularak kırık 

karbondan ayrıştırılması durumunda aynen 

cevherden üretilen standart hale getirilmiş 

kıymetli madenlerin bildirimine ilişkin 

esaslar dahilinde EK-1’de bulunan bildirim 

formu ile birlikte kıymetli madenlerin 

Borsaya fiziki olarak teslim edilerek alım 

satım işleminin gerçekleştirilmesi, 

 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

üye temsilcisinin ayar raporu ve EK-3’deki 

form ile beraber KMTP’de işlemi 

gerçekleştirmesi, 

 

 

 

- … 

- getirilmiş kıymetli madenlerin bildirimine 

ilişkin esaslar dahilinde EK-1 veya Ek-2’de 

bulunan bildirim formu ile birlikte kıymetli 

madenlerin Borsaya 

- …  

14. Ekler 

 

EK-1 Cevherden üretilen rafine edilmiş 

kıymetli maden teslimatı bildirim formu 

 

 

 

 

EK-2 Cevherden üretilen rafine edilmemiş 

kıymetli maden teslimatı bildirim formu 

 

EK-3 Cevher üretim aylık bildirim formu 

 

14. Ekler 

 

EK-1 Cevherden üretilen rafine edilmiş 

gümüş teslimatı bildirim formu 

 

EK-2 Cevherden üretilen rafine edilmiş 

altın teslimatı bildirim formu 

 

EK-3 Cevherden üretilen rafine edilmemiş 

kıymetli maden teslimatı bildirim formu 

 

EK-4 Cevher üretim aylık bildirim formu 
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15.2 İkinci Revizyon 

11/08/2017 tarihinde belgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

MEVCUT METİN (14/03/2017) REVİZE METİN 

2. Dayanak 

 

Bu düzenleme Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli 

Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili 

Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 

Yönetmeliğinin 12 nci maddesine ve 

27/02/2017 tarihli ve 2017/109 sayılı İcra 

Kurulu Kararına dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

2. Dayanak 

 

Bu düzenleme Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli 

Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili 

Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 

Yönetmeliğinin 12 nci maddesine ve 

…/…/2017 tarihli onaya dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

3. Kısaltmalar ve tanımlar 

 

Bu düzenlemede geçen; 

a) Bildirim Formu: Cevherden üretilen 

kıymetli madenler bildirim formunu, 

b) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi, 

c) EBS: Elektronik Borsa Sistemini, 

ç) Genel Müdür: Borsa İstanbul A.Ş. Genel 

Müdürünü, 

d) KMTP: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler 

ve Kıymetli Taşlar Piyasasını, 

e) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasını 

ifade eder. 

3. Kısaltmalar ve tanımlar 

 

Bu düzenlemede geçen; 

a) Bildirim Formu: Cevherden üretilen 

kıymetli madenler bildirim formunu, 

b) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi, 

c) EBS: Elektronik Borsa Sistemini, 

ç) Genel Müdür: Borsa İstanbul A.Ş. Genel 

Müdürünü, 

d) KMTP: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler 

ve Kıymetli Taşlar Piyasasını, 

e) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasını 

f) Tebliğ: Hazine Müsteşarlığı tarafından 

yayımlanan Kıymetli Maden Standartları 

ve Rafinerileri Hakkında Tebliği (Tebliğ 

No: 2006/1) 

ifade eder. 

4. Cevher bildirim işlemlerinin 

yürütülmesi 

 

Cevherden üretilen kıymetli madenlerin 

bildirim işlemlerinin takibi Borsa İstanbul 

A.Ş. KMTP Bölümü tarafından yapılacaktır. 

4. Cevher bildirim işlemlerinin 

yürütülmesi 

 

Cevherden üretilen kıymetli madenlerin 

bildirim işlemlerinin takibi Borsa İstanbul 

A.Ş. KMTP Direktörlüğü tarafından 

yapılacaktır. 

5. Cevherden üretilen kıymetli madenlerin 

bildirimine ilişkin esaslar  

 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 

yayımlanan Kıymetli Maden Standartları 

ve Rafinerileri Hakkında Tebliğin (Tebliğ 

No: 2006/1) 13 üncü maddesine göre, yurt 

içinde cevherden üretilen dore bar, granül 

ve diğer şekillerdeki kıymetli madenlerin; 

rafinaj işleminin tamamlanmasını 

müteakip yedi iş günü içinde KMTP takas 

5. Cevherden üretilen kıymetli madenlerin 

bildirimine ve Borsaya teslimine ilişkin 

esaslar  

 

Yurt içinde cevherden her tür ve şekilde 

üretilen kıymetli madenler Tebliğin 13 

üncü maddesi hükümlerine göre Borsa 

Takas Merkezine teslim edilir. Ancak 

Tebliğin “Yetki” başlıklı 16 ncı maddesi 

uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından 

farklı bir uygulama gerçekleştirilebilir. 
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merkezine teslim edilmesi ve KMTP’de 

alım satımının gerçekleştirilmesi veya 

Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğü veya bu Kurumun 

belirleyeceği kuruluşlarca düzenlenecek 

ayar raporunda yer alan net miktarlara 

göre işlem yapılmak suretiyle KMTP’de 

alım satımının gerçekleştirilmesi ve 

KMTP’ye teslimi zorunludur. 

 

 

 

6. Cevherden üretilen standart kıymetli 

madenlere ilişkin esaslar 

 

Altın dışında cevherden üretilen kıymetli 

madenler Borsa Rafineri Listesinde yer 

alan rafinerilerde standart hale 

getirildikten sonra yedi işgünü içinde Ek-

1’deki eksiksiz olarak doldurulan ve 

yetkililerce imzalanan form ile birlikte 

Borsa saklama kasasına teslim edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevherden üretilen standart altının TCMB 

tarafından ön alım hakkı bulunmaktadır. 

Buna göre, cevherden üretilen altın TCMB 

tarafından saklamaya kabul edilecek nitelikte 

işlenmemiş standart külçe haline rafinerilerce 

dönüştürüldükten sonra üye tarafından yedi 

iş günü içinde Borsaya teslim edilir. Kıymetli 

maden ile birlikte teslim edilecek Ek-2’de yer 

alan formun da eksiksiz olarak doldurulup 

üye ve rafineri yetkilileri tarafından 

imzalanmış olması gerekir.   

 

 

6. Cevherden üretilen standart kıymetli 

madenlere ilişkin esaslar 

 

Kıymetli Maden Standartları ve 

Rafinerileri Hakkında Tebliğ uyarınca 

cevherden üretilen ve rafinerilerce 

standart hale getirilen işlenmemiş altının 

rafinasyon tarihi itibariyle yedi iş günü 

içinde Borsaya teslim edilmesi 

zorunludur. Bu süreyi aşan cevher 

bildirimlerinde ödenecek tüm komisyon 

toplamının dörtte biri kadar ilave cezai 

komisyon ve cezai komisyon da dâhil 

toplam komisyon tutarına gecikme süresi 

için kamu alacaklarına uygulanan faiz 

oranı uygulanacaktır. Yapılan geç 

bildirim hakkında Hazine Müsteşarlığına 

da bilgi verilecektir. 

 

İşlemlerin usulüne uygun yürütülmesini 

teminen gecikme süresi ve gecikme 

sıklığına bağlı olarak Genel Müdürlüğün 

cezai komisyon tutarını beş katına kadar 

artırma yetkisi vardır. 

 

A. Cevherden üretilen standart altının TCMB 

tarafından ön alım hakkı bulunmaktadır. 

Buna göre, cevherden üretilen standart altın 

TCMB tarafından saklamaya kabul edilecek 

nitelikte işlenmemiş standart külçe haline 

rafinerilerce dönüştürüldükten sonra, üye 

tarafından yedi iş günü içinde Borsaya teslim 

edilir. Kıymetli maden ile birlikte teslim 

edilecek Ek-1’de yer alan formun da eksiksiz 

olarak doldurulup üye ve rafineri yetkilileri 

tarafından imzalanmış olması gerekir.  
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Standart kıymetli madenin stok girişi, rafineri 

ve seri numarası bazında kasa görevlileri 

tarafından yerine getirilir. 

 

Altın, önce bildirim formunda yer alan karşı 

üye banka hesabına, oradan da TCMB 

hesabına aktarılır. Bu işlem Borsa işlemi, 

form da işlem formu olarak kabul edilir ve 

altınlar tescil edilmiş olur. 
 

TCMB hesabına altın alımına aracılık yapan 

üye banka, transfer edilen altına ilişkin 

bilgiyi, işlemin gerçekleştirildiği gün saat 

16:00’ya kadar TCMB elektronik veri 

aktarım sistemi EVAS aracılığı ile TCMB’ye 

iletir. 

 

Üye bankanın ve Borsanın göndermiş olduğu 

bilgilerin eşleşmemesi halinde TCMB 

hesabındaki kıymetli madenler, 

TCMB’den gelecek talimata göre 

tamamen veya kısmen bloke hesaba alınır 

ve ertesi iş günü bildirim işlemleri 

tekrarlanır.  
 

Kıymetli madeni teslim eden üye ile TCMB 

hesabına aktarılmak üzere hesabına kıymetli 

maden aktarılan üye banka arasında 

gerçekleşen bu işlem için diğer standart altın 

işlemlerinde uygulanan işlem komisyonu 

hesaplanır. 

 

 

 

 

 

 

Kademeli komisyon hesaplamalarına bu 

işlemler de dahil edilir. İşlem komisyonu 

Takasbank veya Borsa tarafından ertesi iş 

günü tahsil edilir. 

 

Bankalar TCMB’ye satacakları altınları 

işlem gününde en geç saat 12:30’a kadar  

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar 

Piyasası (KMTP) saklama kasasında 

“Rafineri Tescil Belgesi” ile birlikte fiziki 

olarak hazır bulundurur. Söz konusu 

altınlar 15:30’a kadar TCMB’nin KMTP 

nezdindeki hesabına aktarılır. 

 

Standart kıymetli madenin stok girişi, rafineri 

ve seri numarası bazında kasa görevlileri 

tarafından yerine getirilir. 

 

Altın, önce bildirim formunda yer alan 

TCMB adına işlem yapacak banka  

hesabına, oradan da TCMB hesabına 

aktarılmak üzere KMTP nezdindeki geçici 

hesaplara transfer edilir.  

 

 

TCMB hesabına altın alımına aracılık yapan 

banka, transfer edilen altına ilişkin bilgiyi, 

işlemin gerçekleştirildiği gün saat 14:00’e 

kadar TCMB elektronik veri aktarım sistemi 

EVAS aracılığı ile TCMB’ye iletir.  

 

Üye bankanın ve Borsanın göndermiş olduğu 

bilgilerin eşleşmesi halinde geçici hesapta 

tutulan altınlar TCMB hesabına transfer 

edilir. Bu işlem Borsa işlemi, form da işlem 

formu olarak kabul edilir. 
 

 

Kıymetli madeni teslim eden üye ile TCMB 

hesabına aktarılmak üzere hesabına kıymetli 

maden aktarılan banka arasında gerçekleşen 

bu işlem için diğer standart altın işlemlerinde 

uygulanan işlem komisyonu hesaplanır.  

 

Kıymetli madeni TCMB hesabına 

aktarılmak üzere Borsa saklama kasasına 

teslim eden bankadan diğer standart altın 

işlemlerinde uygulanan işlem komisyonu 

hesaplanır. 

 

Kademeli komisyon hesaplamalarına bu 

işlemler de dahil edilir. İşlem komisyonu 

hesaplandıktan sonra hesaplanan tutar  

Takasbank veya Borsa tarafından tahsil 

edilir. 
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Kıymetli Maden Standartları ve 

Rafinerileri Hakkında Tebliğ uyarınca 

rafinasyon tarihi itibariyle yedi iş gününü 

aşan cevher bildirimlerinden ödenecek 

tüm komisyon toplamının dörtte biri 

kadar ilave cezai komisyon ve cezai 

komisyon da dâhil toplam komisyon 

tutarına gecikme süresi için kamu 

alacaklarına uygulanan faiz oranı 

uygulanacaktır. Yapılan geç bildirim 

hakkında Hazine Müsteşarlığına da bilgi 

verilecektir. 

 

İşlemlerin düzgün yürütülmesini teminen 

gecikme süresi ve gecikme sıklığına bağlı 

olarak Genel Müdürlüğün cezai komisyon 

tutarını beş katına kadar artırma yetkisi 

vardır. 

 

 

 

Bunun yanında, üyeler tarafından KMTP’ye 

teslim edilen cevher miktarları ile cevher 

üretim bildirim formunda belirtilen miktarlar 

arasında dönemsel fazlalık veya eksiklik 

bulunabilmektedir. Bu durumun, üyelerimiz 

ile maden firmaları arasındaki ayar analizi 

sürecinin mutabakatının zaman almasından 

kaynaklandığı üyelerimiz tarafından beyan 

edilmektedir. Bu çerçevede, eksik bildirime 

konu olan cevher miktarının daha sonraki 

cevher üretim bildirim formunda yer alması 

ve KMTP’ce takip edilerek birbiriyle mahsup 

edilmesinin sağlanması koşuluyla, eksik 

bildirim için cezai komisyon 

uygulanmayacaktır. 

 

Bankanın ve Borsanın göndermiş olduğu 

bilgilerin eşleşmemesi halinde geçici 

hesapta tutulan  altınlar, TCMB’den 

gelecek talimata göre tamamen veya 

kısmen  altını Borsa saklama kasasına 

teslim eden üyeye  iade edilir. 

 

B. TCMB tarafından ön alım hakkı 

kullanılmayan standart işlenmemiş altın 

ile  altın dışında cevherden üretilen 

işlenmemiş diğer kıymetli madenler, 

Borsa Rafineri Listesinde yer alan 

rafinerilerde standart hale getirildikten 

sonra yedi işgünü içinde eksiksiz olarak 

doldurulan ve yetkililerce imzalanan Ek-

2’de yer alan form ile birlikte Borsa 

saklama kasasına teslim edilir. Söz konusu 

kıymetli madenlerin tescili ve işlemleri 

Kıymetli Madenler Piyasası işleyiş 

esaslarına göre yürütülür.  

 

Bunun yanında, üyeler tarafından KMTP’ye 

teslim edilen cevher miktarları ile cevher 

üretim bildirim formunda belirtilen miktarlar 

arasında dönemsel fazlalık veya eksiklik 

bulunabilmektedir. Bu durumun, üyelerimiz 

ile maden firmaları arasındaki ayar analizi 

sürecinin mutabakatının zaman almasından 

kaynaklandığı üyelerimiz tarafından beyan 

edilmektedir. Bu çerçevede, eksik bildirime 

konu olan cevher miktarının daha sonraki 

cevher üretim bildirim formunda yer alması 

ve KMTP’ce takip edilerek birbiriyle mahsup 

edilmesinin sağlanması koşuluyla, eksik 

bildirim için cezai komisyon 

uygulanmayacaktır. 

7. Standart hale getirilmemiş cevherden 

üretilmiş kıymetli madenlere ilişkin 

esaslar 

 

Maden firmaları tarafından üretilen dore bar, 

granül ve diğer şekillerdeki cevher ve 

cevherden üretim kıymetli madenler, 

Borsamız üyeleri aracılığıyla Borsamıza 

bildirilir. Ancak tonlarla ifade edilen 

zenginleştirilmiş cevher (konsantre) ve cüruf 

çok az miktarda kıymetli madeni ihtiva 

ettiğinden fiziki olarak incelemeye 

getirilmesi gerekmemektedir. Kıymetli 

7. Standart hale getirilmemiş cevherden 

üretilmiş kıymetli madenlere ilişkin 

esaslar 

 

Altın dışında, maden firmaları tarafından 

üretilen dore bar, granül ve diğer şekillerdeki 

cevher ve cevherden üretim kıymetli 

madenler Borsamız üyeleri aracılığıyla 

Borsamıza bildirilir. Ancak tonlarla ifade 

edilen zenginleştirilmiş cevher (konsantre) 

ve cüruf ile Tebliğ’in 16’ncı maddesine 

göre farklı uygulamaya tabi olan altın 

cevheri, çok az miktarda kıymetli madeni 
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maden ihtiva eden zenginleştirilmiş cevher 

ve cürufun işlem görmesi için ayar raporu 

yeterlidir. Bunun dışındaki herhangi bir 

şekildeki cevherden üretilmiş kıymetli 

madenlerin fiziki olarak EK-3’te bulunan 

cevherden üretilen rafine edilmemiş kıymetli 

maden teslimatı bildirim formu ile birlikte 

saklama kasasına getirilmesi zorunludur. 

 

 

 

Cevher ile ilgili bildirimlerinde üyelerden 

gelen bildirim formlarında brüt ve net miktar 

bilgileri bulunmalıdır. 

 

Bildirim sürecinde Borsa personeli 

tarafından yapılacak inceleme ve kontrolün 

amacı, cevherden üretilen kıymetli madenin, 

32 Sayılı Karar ile 2006/1 sayılı “Kıymetli 

Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında 

Tebliğ” de belirtilen standart özellikleri 

taşıyıp taşımadığını ve bu kıymetli madene 

ilişkin olarak Darphane tarafından yetkili 

kılınmış bir ayar evince düzenlenmiş ayar 

analiz raporuyla uyumlu olup olmadığını 

tespit etmektir. Bu amaçla izlenecek esaslar 

aşağıda belirtilmiştir.     

 

Bildirim işlemi yetkili üye temsilcisi 

tarafından, bildirimi yapılan cevherden 

üretim kıymetli madene ilişkin boşlukları, 

üye tarafından doldurulmuş Borsa İstanbul 

A.Ş. Cevherden Üretilen Rafine 

Edilmemiş Kıymetli Maden Teslimatı 

Bildirim Formu ile Darphane veya 

Darphane tarafından yetkili kılınmış bir ayar 

evince düzenlenmiş ayar analiz raporunun 

görevli Borsa personeline ibraz edilmesiyle 

yapılır. 

 

Bildirimi yapılan kıymetli madenin, KMTP 

Bölümü nezdinde bulunan kıymetli maden 

saklama kasasına fiziki olarak getirilmesi ve 

yetkili bir Borsa personeli tarafından 

incelenmesi zorunludur. 

   

İnceleme işlemi, bildirimi yapılan kıymetli 

madenin fiziki miktarı ve niteliğinin sunulan 

belgelerdeki veriler ile uyumlu olup olmadığı 

ve sunulan belgelerdeki bilgilerin tutarlı olup 

ihtiva ettiğinden fiziki olarak incelemeye 

getirilmesi gerekmemektedir. Kıymetli 

maden ihtiva eden zenginleştirilmiş cevher 

ve cürufun işlem görmesi için ayar raporu 

yeterlidir. Bunun dışındaki herhangi bir 

şekildeki cevherden üretilmiş kıymetli 

madenlerin fiziki olarak EK-3’te bulunan 

cevherden üretilen rafine edilmemiş kıymetli 

maden teslimatı bildirim formu ile birlikte 

saklama kasasına getirilmesi zorunludur. 

 

Cevher ile ilgili bildirimlerinde üyelerden 

gelen bildirim formlarında brüt ve net miktar 

bilgileri bulunmalıdır.  

 

Bildirim sürecinde Borsa personeli 

tarafından yapılacak inceleme ve kontrolün 

amacı, cevherden üretilen kıymetli 

madenlerin, 32 Sayılı Karar ile 2006/1 sayılı 

“Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri 

Hakkında Tebliğ” de belirtilen standart 

özellikleri taşıyıp taşımadığını ve bu kıymetli 

madene ilişkin olarak Darphane tarafından 

yetkili kılınmış bir ayar evince düzenlenmiş 

ayar analiz raporuyla uyumlu olup 

olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla 

izlenecek esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

    

Bildirim işlemi yetkili üye temsilcisi 

tarafından, bildirimi yapılan cevherden 

üretim kıymetli madenlere ilişkin 

bölümleri, üye tarafından doldurulmuş Ek-

3’te yer alan form ile Darphane veya 

Darphane tarafından yetkili kılınmış bir ayar 

evince düzenlenmiş ayar analiz raporunun 

görevli Borsa personeline ibraz edilmesiyle 

yapılır. 

 

 

 

Bildirimi yapılan kıymetli madenin, KMTP 

Direktörlüğü nezdinde bulunan kıymetli 

maden saklama kasasına fiziki olarak 

getirilmesi ve yetkili bir Borsa personeli 

tarafından incelenmesi zorunludur.   

 

İnceleme işlemi, bildirimi yapılan kıymetli 

madenin fiziki miktarı ve niteliğinin, sunulan 

belgelerdeki veriler ile uyumlu olup olmadığı 
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olmadığını kontrol etmek ve kesinleştirmek 

amacıyla yapılır.  

 

Bilgiler arasında uyuşmazlık olması ve 

uyuşmazlığın üyeden kaynaklandığının tespit 

edilmesi halinde, üyeden uyuşmazlık 

nedenlerini gidermesi talep edilir. 

Uyuşmazlığın giderilmesi sonrası cevhere 

ilişkin alım-satım işlemi üye tarafından 

gerçekleştirilir. 

 

Bildirim esnasında sunulan belgeler KMTP 

Bölümünce muhafaza edilir, üyeye iade 

edilmez.  
 

Alış-satış işlemi gerçekleştirildikten sonra 

KMTP personelince EBS’den metal giriş ve 

metal çıkış makbuzlarının dökümü alınır. 

Borsa saklama kasası yetkilileri ile üye 

yetkilisinin imzalaması sonrası her iki 

evraktan birer nüsha üye yetkilisine teslim 

edilir.  

 

ve sunulan belgelerdeki bilgilerin tutarlı olup 

olmadığını kontrol etmek amacıyla yapılır.  

 

 

Bilgiler arasında uyuşmazlık olması ve 

uyuşmazlığın üyeden kaynaklandığının tespit 

edilmesi halinde, üyeden uyuşmazlık 

nedenlerini gidermesi talep edilir. 

Uyuşmazlığın giderilmesi sonrası cevhere 

ilişkin alım-satım işlemi üye tarafından 

gerçekleştirilir. 

 

Bildirim esnasında sunulan belgeler KMTP 

Direktörlüğünde muhafaza edilir.  

 

 

Alış-satış işlemi gerçekleştirildikten sonra 

KMTP personelince EBS’den metal giriş ve 

metal çıkış makbuzlarının dökümü alınır. 

Borsa saklama kasası yetkilileri ile üye 

yetkilisinin imzalaması sonrası her iki 

evraktan birer nüsha üye yetkilisine teslim 

edilir.  

10. Kırık karbon ve diğer yan/atık 

ürünlere ilişkin cevher bildirim esasları 

 

Maden firmalarının kıymetli maden 

üretimleri sırasında, eğer üretim yönteminde 

aktif karbondan yararlanıyorsa, üretim 

sürecinde kırılan, kıymetli maden tutamayan 

ve bu şekilde üretim sisteminde kalması 

ekonomik olmayan sistemden çıkarılan kırık 

karbon, cüruf ve benzer nitelikteki yan/atık 

ürün haline gelen aktif karbon bileşimleri 

içinde belirli miktarda kıymetli maden de yer 

almakta olduğundan, bu kırık karbon 

karışımı tekrar işlenebilmekte ve içindeki 

kıymetli maden ayrıştırılabilmektedir.  

 

Cevherden üretim gerçekleştiren maden 

firmaları üretim sürecinde oluşan ve üretim 

dışına alınan kırık karbon ve diğer yan/atık 

ürünlerin miktarının ve içerisinde bulunan 

kıymetli maden miktarının ayar raporu ile 

birlikte yıllık olarak ertesi yılın ilk ayı 

içerisinde KMTP’ye EK-4’deki formu yazı 

ile bildirmesi,  

 

Depolanan kırık karbonun ve yan/atık 

ürünlerin herhangi bir rafinasyon işlemine 

10. Kırık karbon ve diğer yan/atık 

ürünlere ilişkin cevher bildirim esasları 

 

Maden firmalarının kıymetli maden 

üretimleri sırasında, eğer üretim yönteminde 

aktif karbondan yararlanıyorsa, üretim 

sürecinde kırılan, kıymetli maden tutamayan 

ve bu şekilde üretim sisteminde kalması 

ekonomik olmayan sistemden çıkarılan kırık 

karbon, cüruf ve benzer nitelikteki yan/atık 

ürün haline gelen aktif karbon bileşimleri 

içinde belirli miktarda kıymetli maden de yer 

almakta olduğundan, bu kırık karbon 

karışımı tekrar işlenebilmekte ve içindeki 

kıymetli maden ayrıştırılabilmektedir.  

 

Cevherden üretim gerçekleştiren maden 

firmaları üretim sürecinde oluşan ve üretim 

dışına alınan kırık karbon ve diğer yan/atık 

ürünlerin miktarının ve içerisinde kıymetli 

maden miktarının ayar raporu ile birlikte 

yıllık olarak ertesi yılın ilk ayı içerisinde 

KMTP’ye EK-4’deki formu yazı ile 

bildirmesi, 

 

Depolanan kırık karbonun ve yan/atık 

ürünlerin ve Tebliğ’in 16’ncı maddesine 
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tabi tutulmadan cüruf işlemlerinde olduğu 

gibi satılması durumunda fiziki olarak 

Borsaya getirilmesi mümkün olmadığından, 

üye temsilcisinin ayar raporu ve EK-3’deki 

form ile beraber KMTP’de işlemi 

gerçekleştirmesi,  

 

 

 

Kırık karbon ve diğer yan/atık ürünler 

içerisinde bulunan kıymetli madenlerin 

rafinasyon işlemine tabi tutularak kırık 

karbondan ayrıştırılması durumunda aynen 

cevherden üretilen standart hale getirilmiş 

kıymetli madenlerin bildirimine ilişkin 

esaslar dahilinde EK-1 ve Ek-2’de bulunan 

bildirim formu ile birlikte kıymetli 

madenlerin Borsaya fiziki olarak teslim 

edilerek alım satım işleminin 

gerçekleştirilmesi 

 

gerekmektedir. 

göre farklı uygulamaya tabi olan altın 

cevherinin yurt içinde  herhangi bir 

rafinasyon işlemine tabi tutulmadan cüruf 

işlemlerinde olduğu gibi satılması 

durumunda fiziki olarak Borsaya getirilmesi 

mümkün olmadığından, üye temsilcisinin 

ayar raporu ve EK-3’deki form ile beraber 

KMTP’de işlemi gerçekleştirmesi, 

 

- Kırık karbon ve diğer yan/atık ürünler 

içerisinde bulunan kıymetli madenlerin 

rafinasyon işlemine tabi tutularak kırık 

karbondan ayrıştırılması durumunda aynen 

cevherden üretilen standart hale getirilmiş 

kıymetli madenlerin bildirimine ilişkin 

esaslar dahilinde EK-1 veya Ek-2’de 

bulunan bildirim formu ile birlikte kıymetli 

madenlerin Borsaya fiziki olarak teslim 

edilerek alım satım işleminin 

gerçekleştirilmesi, 

 

gerekmektedir. 

11. Cevher İşlemleri Kontrol esasları  

Cevherden üretilen kıymetli maden kasaya 

teslim aşamasında cevher bildirim formu ile 

birlikte getirilmesi zorunludur.  Kıymetli 

Madeni kontrol ederek teslim alan Saklama 

kasası görevlileri, cevherden üretim bildirim 

formunu evrak kayda almak üzere Bölüme 

gönderir. Kontrol edilen kıymetli maden, 

rafinaj işlemine tabii tutulmamış ise 

cevherden üretim bildirim formu ve ayar 

analiz raporu da saklama kasası görevlilerine 

teslim edilir. 

 

 

Bakiyeli olarak çalışacağını belirten üyelere 

ilişkin yılsonu geldiğinde son 15 gün 

içerisinde geçmişe dönük olarak mutabakat 

üyeler ile birlikte yapılarak beyan edilen 

kısım ile fiziki teslimat arasında fark olması 

durumunda eksik kalan kısmın 

tamamlanması için üyeye bildirilir. Ayrıca 

kontrol edilen kıymetli maden firmalarının 

bildirimleri ile üyeler tarafından Borsaya 

bildirilen cevher işlemlerinin uyumlu olup 

olmadığı da kontrol edilerek mutabakat 

sağlanır. Kurum içi kontrol dışında ayrıca 

Borsaya bildirilen cevher üretim bilgileri ile 

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan 

11.Cevher İşlemleri Kontrol esasları 

Cevherden üretilen kıymetli maden kasaya 

teslim aşamasında cevher bildirim formu ile 

birlikte getirilmesi zorunludur.  Kıymetli 

Madeni kontrol ederek teslim alan Saklama 

kasası görevlileri, cevherden üretim bildirim 

formunu evrak kayda almak üzere KMTP 

Direktörlüğüne gönderir. Kontrol edilen 

kıymetli maden, rafinaj işlemine tabii 

tutulmamış ise cevherden üretim bildirim 

formu ve ayar analiz raporu da saklama 

kasası görevlilerine teslim edilir.   

 

Bakiyeli olarak çalışacağını belirten üyelere 

ilişkin yılsonu geldiğinde son 15 gün 

içerisinde geçmişe dönük olarak mutabakat 

üyeler ile birlikte yapılarak beyan edilen 

kısım ile fiziki teslimat arasında fark olması 

durumunda eksik kalan kısmın 

tamamlanması için üyeye bildirilir. Ayrıca 

kontrol edilen kıymetli maden firmalarının 

bildirimleri ile üyeler tarafından Borsaya 

bildirilen cevher işlemlerinin uyumlu olup 

olmadığı da kontrol edilerek mutabakat 

sağlanır. Kurum içi kontrol dışında ayrıca 

Borsaya bildirilen cevher üretim bilgileri ile 

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan 

üretim bilgileri yıllık mutabakat yapılarak 
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üretim bilgileri yıllık mutabakat yapılarak 

karşılaştırılmakta verilerde herhangi bir 

uyumsuzluk olup olmadığı da tespit 

edilmektedir.  

karşılaştırılmakta verilerde herhangi bir 

uyumsuzluk olup olmadığı da tespit 

edilmektedir. 

14. Ekler 

 

EK-1 Cevherden üretilen rafine edilmiş 

gümüş teslimatı bildirim formu 

EK-2 Cevherden üretilen rafine edilmiş 

altın teslimatı bildirim formu 

EK-3 Cevherden üretilen rafine 

edilmemiş kıymetli maden teslimatı 

bildirim formu 

EK-4 Cevher üretim aylık bildirim formu 

 

14. Ekler 

 

EK-1 Borsa İstanbul A.Ş. Cevherden 

Üretilen ve TCMB Tarafından Ön Alım 

Hakkı İle Satın Alınan İşlenmemiş 

Standart Altının Teslimatı Bildirim 

Formu  
 

EK-2 Borsa İstanbul A.Ş. Cevherden 

Üretilen İşlenmemiş Standart Kıymetli 

Maden Teslimatı Bildirim Formu  

 

EK-3 Borsa İstanbul A.Ş. Cevherden 

Üretilen Standart Dışı İşlenmemiş 

Kıymetli Maden Teslimatı Bildirim 

Formu  
 

EK-4 Borsa İstanbul A.Ş. Cevher üretim 

aylık bildirim formu 

  

15.3 Üçüncü Revizyon 

12/02/2019 tarihinde belgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

“Uygulama Usul ve Esasları” olan belge türünün “Prosedür” olarak değiştirilmesine yönelik 

zorunlu değişiklikler yapılmıştır. 
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  EK-1 

ÜYE LOGOSU VE İSMİ 

 

Tarih: .../…/… 
 

BORSA İSTANBUL A.Ş. 

CEVHERDEN ÜRETİLEN VE TCMB TARAFINDAN ÖN ALIM HAKKI İLE SATIN 

ALINAN İŞLENMEMİŞ STANDART ALTININ TESLİMATI BİLDİRİM FORMU 

 STANDART ALTIN  TESLİMATI BİLDİRİM FORMU 

                                  

  
    

Rafineri Firması   

Cevherden Üretici Firma   

TCMB adına İşlem Yapacak Banka   

Rafineriye Sevk Tarihi ve Numarası   

Rafineriden Çıkış Tarihi ve Numarası   

Sevk Edilen Dore Ağırlığı Net (KG)   

Saf Altın Miktarı Net (KG)   

İşlenmemiş Altının Borsaya Teslim Tarihi   

İşlenmemiş Altının Borsaya Brüt Teslim Miktarı (KG)   

İşlenmemiş Altının Rafinerisi ve Seri Numaraları   
  

  

Yukarıda adı geçen firma tarafından cevherden üretilen kıymetli madenler rafinerimiz 

tarafından rafine edildikten sonra 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 

7'nci Maddesinin b fıkrasının gereği olarak üretici adına …….... (Borsa üyesinin 

ismi)……………………………………… tarafından satışa aracılık amacıyla Borsa İstanbul 

A.Ş Kıymetli Madenler Piyasasına  teslim edilmiş olup, TCMB hesabına transfer edilmek 

üzere ……….……………….........…...(Borsa Üyesinin ismi) hesabına  transfer edilecektir. 
     

 

Gereğinin yapılmasını arz ederiz.  

 

 
 

    

Üye Kaşesi 

 

 

 
 

Rafineri Kaşesi 

Yetkili İmza Yetkili İmza 
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  EK-2 

ÜYE LOGOSU VE İSMİ 

 

Tarih: .../…/… 
 

BORSA İSTANBUL A.Ş. 

CEVHERDEN ÜRETİLEN İŞLENMEMİŞ STANDART KIYMETLİ MADEN 

TESLİMATI BİLDİRİM FORMU 

 

Rafineri Firması   

Cevherden Üretici Firma   

Rafineriye Sevk Tarihi ve Numarası   

Rafineriden Çıkış Tarihi ve Numarası   

Sevk Edilen Dore Ağırlığı Net (KG)   

Saf Altın Miktarı Net (KG)   

Saf Gümüş Miktarı Net (KG)   

Saf Platin Miktarı Net (KG)   

Saf Paladyum Miktarı Net (KG)   

İşlenmemiş Kıymetli Madenin  

Borsaya Teslim Tarihi   

İşlenmemiş Kıymetli Madenin 

 Borsaya Brüt Teslim Miktarı (KG)   

İşlenmemiş Kıymetli Madenin 

Seri Numaraları    

 

Yukarıda adı geçen firma tarafından cevherden üretilen kıymetli madenler rafinerimiz 

tarafından rafine edildikten sonra 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 

7'nci Maddesinin b fıkrasının gereği olarak üretici adına ..... (Borsa üyesinin 

ismi)……………………………………… tarafından satışa aracılık amacıyla Borsa İstanbul 

A.Ş Kıymetli Madenler Piyasasına  teslim edilmiştir.      

Gereğinin yapılmasını arz ederiz.  

 
 

    

Üye Kaşesi 

 

 
 

Rafineri Kaşesi 

Yetkili İmza Yetkili İmza 
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EK-3 

ÜYE LOGOSU VE İSMİ 

 

Tarih: .../…/… 

 

BORSA İSTANBUL A.Ş. 

CEVHERDEN ÜRETİLEN  STANDART DIŞI İŞLENMEMİŞ KIYMETLİ 

MADEN TESLİMATI BİLDİRİM FORMU 

 

 

Cevherden Üretici Firma   

Üyeye Sevk Tarihi ve Numarası   

Sevk Edilen Dore Ağırlığı Brüt (KG)   

Saf Altın Miktarı Net (KG)   

Saf Gümüş Miktarı Net (KG)   

Saf Platin Miktarı Net (KG)   

Saf Paladyum Miktarı Net (KG)   

İşlenmemiş Kıymetli Madenin  

Borsaya Teslim Tarihi  

(Altın-Gümüş-Platin-Paladyum)   

İşlenmemiş Kıymetli Madenin  

Borsaya Brüt Teslim Miktarı (KG)  

(Altın-Gümüş-Platin-Paladyum)   

İşlenmemiş Kıymetli Madenin  

Seri Numraları (var ise) 

(Altın-Gümüş-Platin-Paladyum)   
 

 

 

Yukarıda adı geçen firma tarafından cevherden üretilen kıymetli madenler 32 Sayılı Türk 

Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 7'nci Maddesinin b fıkrasının gereği olarak üretici 

adına  tarafımızdan  satışa  aracılık  etmek  amacıyla  Borsa  İstanbul  Kıymetli  Madenler ve 

Kıymetli Taşlar Piyasası'na teslim edilmiştir. 

  

   

Gereğinin yapılmasını arz ederim.  

 
 

    

Üye Kaşesi 

 

 
 

Yetkili İmza 
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Ek-4 

BORSA İSTANBUL A.Ş. 

CEVHERDEN ÜRETİLEN KIYMETLİ MADEN AYLIK BİLDİRİM FORMU 

 

 

BORSA İSTANBUL 

KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI BÖLÜMÜ 

Ait Olduğu Dönem: 

 

………………………………………………………………………'NİN CEVHER ÜRETİM AYLIK BİLDİRİM FORMU 

TARİH (AY) 
KIYMETLİ 
MADEN 

CİNSİ 

CEVHER ÜRETİMİ (DORE) İÇİNDEKİ 
MİKTARLAR (Gr.) 

CEVHER ÜRETİMİ (DORE) 
TOPLAM MİKTARI 

ALTIN GÜMÜŞ PLATİN  PALADYUM TOPLAM AĞIRLIK Gr. ADET 

OCAK DORE             

ŞUBAT DORE             

MART DORE             

NİSAN DORE             

MAYIS DORE             

HAZİRAN DORE             

TEMMUZ DORE             

AĞUSTOS DORE             

EYLÜL DORE             

EKİM DORE             

KASIM DORE             

ARALIK DORE             

TOPLAM               

        

     TARİH 

ŞİRKETİN KAŞESİ 

YETKİLİ İMZALAR 
     

     
        

 

 


