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ÖNSÖZ 

 
 Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nın 05.10.1999 tarih ve 1557 sayılı yazıları 
uyarınca “Kıymetli Madenler, Kıymetli Madenler Mevzuatının Değerlendirilmesi ve İstanbul 
Altın Borsası’nın Mali Sektör İçerisindeki Yeri” konulu yeterlilik tezi hazırlanmıştır. 
 
 Bu çalışmada gerek dünyada gerekse ülkemizde tarih boyunca bazı dönemlerde para, bazı 
dönemlerde tasarruf ve yatırım aracı,  bazı dönemlerde ise değerli bir emtia olarak her zaman 
ekonomik yapı içinde önemli bir yer tutan  Kıymetli Madenler ve bu madenlerin işlem gördüğü 
piyasalar ve konuya ilişkin mevzuat hükümlerine yer verilmiştir. 
 
 Kıymetli maden olarak tanımlanan altın, gümüş ve platinin genel özellikleri, arz-talepleri, 
üretim miktarları ve yıllar itibariyle fiyat hareketleri ulusal ve uluslararası literatürün taranması 
ve bu konuda  tablo ve grafiklerden faydalanılarak ayrıntılı olarak incelenmiş ve söz konusu 
madenlere ilişkin spot, vadeli ve ödünç işlemlere yer verilmiştir. 
 
 Dünyada önemli Kıymetli Maden Borsaları’ndan bahsedilerek özellikle Londra Külçe 
Piyasaları Birliği (LBMA)’nin işlemleri ve performansı üzerinde durulmuş ve  İstanbul Altın 
Borsası (İAB) ile bir performans karşılaştırılmasına gidilmiştir. 
    
 Türkiye’de özellikle 24 Ocak 1980’de açıklanan Türk Ekonomisi’ni libarelleştirme 
programı çerçevesinde    mal, döviz, sermaye ve emek piyasalarında  serbestleşme  yönünde 
çeşitli uygulamalara gidilmiştir. Özellikle son yıllarda finans sektöründe önemli gelişmeler 
olmuştur. SPK ve TPKK Hakkında Kanuna ilişkin 32 sayılı Karar kapsamında yapılan 
değişiklikler kıymetli madenler ve piyasaları için önemli bir reform hareketinin başlamasını 
sağlamıştır.  
 

Yapılan gerekli düzenlemelerden sonra 26 Temmuz l995 günü İstanbul Altın Borsası 
çalışmaya başlamış ve böylece altın ekonominin kurumsal mali değerleri arasında yerini almıştır. 
Bu kapsamda; Türkiye’de altın ve diğer kıymetli madenler gümüş ve platin madenleri ve 
kıymetli maden borsaları hakkında mevzuat değerlendirilmesi yapılarak Türkiye’nin  kıymetli 
madenler potansiyeli ve bu potansiyelin ülke ekonomisine katkıları üzerinde durulmuştur. İAB’ 
da faaliyet gösteren kıymetli madenler piyasası (spot piyasa), kıymetli madenler ödünç piyasası 
ve  vadeli işlemler piyasaları incelenerek, piyasalara  ilişkin verilere, tablolara ve grafiklere de   
yer verilerek ve  İAB’nın performansı değerlendirilmiştir.   

 
 Türk finans sektörünün, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan (İMKB) sonra ikinci 
büyük piyasası olarak kurulan İstanbul Altın Borsası’nın  (İAB), faaliyete geçişinin beşinci yılını 
kutladığı 26.7.2000 tarihi itibariyle toplam 59 üyesi bulunmaktadır. Altın piyasasının istenilen 
seviyeye gelebilmesi için İstanbul Altın Borsası gerekli fakat tek başına yeterli değildir. 
Çalışmamızın son kısmında Türkiye’de Daha iyi bir altın piyasası için altının saflaştırılması, 
işlenmesi ve hareketini kolaylaştıracak  kurumlara ve de altına dayalı mali araçlara ihtiyaçtan söz 
edilerek,  borsa ile birlikte gelişme göstermesi beklenen    altın bankacılığı ve  altına dayalı mali 
araçlara ile   altın rafinerisi kurulma çalışmaları üzerinde durulmuştur.  
 
 
 
 Anahtar Kelimeler:  Altın, Kıymetli Madenler, Altın Borsası, İstanbul Altın Borsası,  
                                                         Altın Bankacılığı, Altın Rafinerisi. 
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PREAMBLE 
 

This proficiency dissertation has been prepared on “ Precious Metals, Evaluation of The 
Legislation of Precious Metals and Status of The İstanbul Gold Exchange in Finance Sector” in 
accordance with the letter of the Chairmanship of Treasury Controllers Board No: 1557 dated October 5, 
1999 

 
This study embarked on precious metals, which have a crucial standing on economic structure in 

various historical periods all over the World and so in our country as cash, saving and investment tool or 
a precious good, the legislation on precious metals and the exchange markets where these metals ate 
being exchanged and also be explored. 

 
The general characteristics of gold, silver and platinum defined as precious metals, their supply-

demand schedules, production amounts, transaction and yearly price movements of them have been 
examined in detail by the help of the scrutinising of national and international literature. 

 
The important precious metal exchange markets have been examined with a concentration on the 

transactions and performance of London Bullion Market Association (LBMA). İn addition to this, a 
comparative analysis has been conducted between the İstanbul Gold Exchange (İGE) and LBMA. 

 
Following an evaluation on the legislation of precious metals and precious metal exchange 

markets in Turkey, the potential of precious metals in Turkey and its contributions to national economy 
has been explored. The performance of İGE was evaluated by the examination of precious metals 
exchange (spot market), lending market and forward- option market transactions. Market performances 
are supported by data, tables and graphics. 

 
As it is known, beginning from January 24, 1980, Turkish economy began to practice liberal 

programs on goods, foreign exchange, capital and labour markets. Especially in recent years great 
developments have been recorded on finance sector. The amendments on the capital exchange market and 
foreign exchange legislation pave the way for a reform movement on precious metals and their exchange 
markets.  

 
Capital movements were unleashed in accordance with Decree No: 32 of the preservation of the 

value of Turkish currency scheme that was prepared in 1989. As a result, the designation of necessary 
arrangements for gold, being an inseparable counterpart of the financial system has become unavoidable. 
With the modifications made to Decree No:32 of the preservation of the value of Turkish currency in 
1993, determination of prices as well as the import and export of gold was set free.  İn this context, 
following the necessary amendments, The İstanbul Gold Exchange officially began its operation on July 
26, 1995. Then, the precious metals found its place in the institutional financial assets of national 
economy. 

 
İGE, which celebrated its fifth anniversary on July 26, 2000 with its 59 members, has become the 

second biggest market in Turkish financial market after the İstanbul Exchange Market. İn the final section 
of our study, the focus has been given to the importance but incompetence of İGE. İt is the only tool in 
order to reach the desired level on gold market. The gold banking and the studies on the creation of gold-
based financial tools and establishment of gold refinery are also needed for institutions and financial tools 
for a smooth gold market in Turkey. 

 
 
Keywords: Gold, Precious Metals, Gold Exchange, İstanbul Gold Exchange,  
                   Gold Banking, Gold Refinery 
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KISIM I 
 

GİRİŞ 
 

 Gerek dünyada gerekse ülkemizde tarih boyunca bazı dönemlerde para, tasarruf ve yatırım aracı,  
bazı dönemlerde ise değerli bir emtia olarak her zaman ekonomik yapı içinde önemli bir yer tutan  
kıymetli madenler ve bu madenlerin işlem gördüğü piyasalar ekonomik yapı içerisinde özelikle son 
dönemlerde önemli yer tutmaya başlamıştır. Ülkemizde ve dünyada ekonomik ve sosyal açıdan önemli 
bir yere sahip olan altın ve diğer kıymetli madenlerin  finansal piyasalarda bugünkü konuma gelmesi uzun 
bir süreci yansıtmaktadır.  
 
 Kıymetli madenler; her tür ve şekilde altın, gümüş ve platini ifade etmektedir. Kıymetli 
madenlerin genel özellikleri, kullanım alanları, işlem gördükleri önemli piyasalar, işlem çeşitleri, dünyada 
bu madenlerin üretimleri, üretici ülkeler, arz-talepleri ve bu madenlerin fiyatlarına ilişkin bilgilere 
çalışmamızın ileriki bölümlerinde ayrıntılı olarak yer verilecektir. 
 
 Ülkemizde halkın elinde atıl durumda bulunan ve büyük miktarda olduğu (yaklaşık 6.000 ton) 
tahmin edilen altının ve diğer kıymetli madenler gümüş ve platinin  hareketlendirilerek finans sistemine 
çekilmesi ve bir finansman aracı olarak kullanılması, uzun bir süre kamu ve özel ekonomik karar 
çevrelerin gündeminde olmuştur. Kıymetli madenlerin  finans kesimine çekilmesi, gerekli mevzuat 
düzenlemelerin yapılmasına ve gerekli organizasyonların oluşturulmasına bağlı kalmıştır. 
 
  1993 yılında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda yapılan değişikliklerle 
altın fiyatının belirlenmesi, ithalatı ve ihracatı serbestleştirmiştir. Altının liberalleştirilmesi yönünde 
alınan kararlarla ithal ve ihraç aşamasında kolaylıklar getirilmiştir. Altın konusundaki bu gelişmeler 
sonucu sektörde yaşanan hızlı büyüme ekonomik açıdan büyük bir potansiyel taşıyan altın ve diğer 
kıymetli madenler konusunda  yeni kararlar alınmasını hızlandırmıştır. Alınan yeni kararlarla altın 
sektörünün yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır.  
 
 Türkiye’de yeniden yapılanma süreci içerisinde, özellikle  1990 sonrası mal piyasalarında yaşanan  
en önemli gelişmelerden biri, yıllardır   organize olamamış altın sektörünün  organize bir piyasa çatısı 
altına alınarak uluslararası rekabete açılmasında yaşanan başarıdır.  Bu durum, altın ithalatının tekel 
olmaktan çıkarılması ve altın fiyatlarının uluslararası piyasa koşulları  altında serbestçe oluşmasına  
imkan tanınması anlamına da gelmektedir. İstanbul Altın Borsası’nın  kurulması ile Türk altın sektörünün 
uluslararası rekabete açık bir yapıya kavuşturulması ve bunun yansıması olarak sağlanan uluslararası 
güvenilirlik,  aynı zamanda Türk Finans Sektörünün yeni ve güçlü bir enstrüman kazanmasına da olanak 
sağlamıştır.  
 
 Kıymetli maden piyasasının istenilen seviyeye gelebilmesi için dört temel unsurun birlikte 
gerçekleşmesi gerekir. 
 
 i) Kambiyo mevzuatında kıymetli madenlerin ülkeye giriş ve çıkışının serbestisi yönünde 
düzenlemeler. 
 
 ii) Atıl durumdaki altının, finans kesimine çekilerek hareketlendirilmesini sağlayacak, güvenilir 
bir organizasyon (borsa - bankacılık) 
 
 iii) İşlenmiş altının, borsada alınıp satılmasını mümkün kılacak şekilde standart bir şekle 
sokulması, rafine edilerek, saflaştırılarak damgalanmış külçeler haline getirilmesi gerekmektedir. Bu da 
bir Altın rafinerisinin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. 
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 iv) Kıymetli madenler ve bu madenlerin işlem gördüğü piyasaların gelişmesi ve bu piyasalara 
ilişkin yasal düzenlemeler ile kıymetli madenlere dayalı finansal enstrümanlar. 
 
 Yukarıda belirtilen hususlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. 
 
 Kıymetli madenler konusunda  düzenlemelerin kaynağı temelde TPKKH 1567 sayılı Kanundur. 
Günümüzde oldukça liberal olarak düzenlenmiş bulunan anılan Kanuna ilişkin 32 sayılı Kararda altın, 
gümüş ve platine  yönelik çeşitli uygulama esasları belirlenmiştir.  
  

Altın Borsası'nın kurulup  işleyebilmesi için sadece “Türk Parası Kıymetini Koruma 
Mevzuatı”ndaki hükümler yeterli değildi. Altın Borsasının ve bu Borsanın aracı kurumları olarak yeni 
yapılanmanın mevzuatı gerekliydi.  
 

 Bu gelişmelerden sonra başta altın olmak üzere diğer kıymetli madenlerde  ekonominin kurumsal 
mali değerleri arasında yerine almıştır. Böylece atıl durumdaki altın ve diğer kıymetli madenlerin finans 
kesimine çekilerek hareketlendirilmesi sağlanmış ve   güvenilir bir organizasyonun altyapısı oluşmuştur. 
  
 Türkiye’de 1990 sonrası mal piyasalarında yaşanan  en önemli gelişmelerden biri; yıllardır   
organize olamamış altın sektörünün  organize bir piyasa çatısı altına alınarak uluslararası rekabete 
açılmasında yaşanan başarıdır.  Bu durum, altın ithalatının tekel olmaktan çıkarılması ve altın fiyatlarının 
uluslararası piyasa koşulları  altında serbestçe oluşmasına  imkan tanınması anlamına da gelmektedir. 
İstanbul Altın Borsası’nın  kurulması ile Türk altın sektörünün uluslararası rekabete açık bir yapıya 
kavuşturulması ve bunun yansıması olarak sağlanan uluslararası güvenilirlik,  aynı zamanda Türk Finans 
Sektörünün yeni ve güçlü bir enstrüman kazanmasına da olanak sağlamıştır.  
 

  Altın halkın elinde genellikle “işlenmemiş altın” tabir edilen; içine az veya çok çeşitli maddeler 
katılmış ve çeşitli şekiller verilmiş olarak bulunmaktadır. Ancak altının bu şekliyle borsada alınıp 
satılması mümkün değildir. Bunun için, altının standart bir şekle sokulması, rafine edilerek, 
saflaştırılarak, damgalanmış külçeler haline getirilmesi gerekmektedir. Bu da bir altın rafinerisinin 
kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Altın rafinerisi bir altın borsasının zorunlu parçasıdır. Türkiye'de bugün 
bir altın rafinerisi yoktur; fakat kurulması yönünde çalışmalar mevcuttur. İleriki bölümlerde altın 
rafinerinin önemine değinilerek İstanbul’da hukuki alt yapısı oluşturulan ancak  henüz faaliyete 
geçmeyen  İstanbul Altın Rafinerisi üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. 
 
 Yukarıda da belirtildiği üzere, Türkiye'de altın ve diğer kıymetli madenlerle ilgili  yasal 
düzenlemeler ile, altın ve diğer kıymetli madenlerin ithal ve ihracının serbestisi yönünden adımlar 
atılmıştır. Buna karşın Kıymetli Madenler Borsası, Rafinerisi, Altın Bankacılığının ve Altına Dayalı 
Finansal Enstrümanlar ile ilgili düzenlemelerin yapılması, bunun sonucunda kıymetli madenler ve de 
Kıymetli Madenler Borsalarının  sağlıklı bir biçimde işlemesi sağlanmalıdır. Bu konuda piyasanın 
gelişmesini ve derinliğini sağlayacak altın bankacılığı ve altına dayalı mali araçları ne olduğu ve önemine 
ayrıntılı olarak yer verilecektir. 
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KISIM II 

KIYMETLİ MADENLER ve KIYMETLİ MADEN   
PİYASALARI 

 
 

BÖLÜM I 
ALTIN VE ALTIN PİYASASI 

 
 Bu bölümde altın hakkında genel bilgilere yer verilerek, kimyasal özellikleri, kullanım alanları, 
dünya genelindeki arz ve talep yapısı incelenecektir. Bu inceleme sırasında istatistiksel verilerden de 
faydalanılarak dünya genelinde oluşan altın ticareti hakkında ve spot altın piyasası hakkında bilgiler 
verilecektir. 
  
 Mal mübadelesinde kullanılan ilk ödeme araçları, insan topluluklarının içinde bulunduğu ortama 
ve coğrafi şartlara bağlı olarak zaman içinde çok büyük farklılıklar göstermiştir. Kıymetli madenler 
bulununcaya kadar, para yerine kullanılan araçlar çok büyük çeşitlilik arz etmiştir. Kıymetli madenlerin 
bulunması alışveriş işlemlerinin daha rahat yapılabilmesine imkan tanıdığı gibi, toplumlararası ilişkilerin 
gelişmesi üzerinde de oldukça etkili olmuştur. Bu madenler içinde şüphesiz en önemlisi altındır. İnsanları 
asırlar boyu peşinden sürükleyen, savaşlara ve barışlara neden olan, estetik görünümünden dolayı bazen 
mücevherat eşyası bazen külçe ve bazen de para olarak şekilden şekile giren altın, bütün zamanların en 
kıymetli madeni durumundadır.1  

 
1.1 Altının Tarihçesi, Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 

 
 Doğada tabii haliyle bulunan altın parlaklığı ve rengi nedeniyle insanoğlu tarafından ilk olarak 
fark edilen metallerden biridir. Yumuşak ve işlenebilir olması, karmaşık işlemlere tabi tutulmadan 
dövülerek şekil verilebilmesi, doğal altının önemini artırmıştır. İlk çağlarda altının genelde toprak 
yüzeyinden elde edildiği, madencilik teknikleriyle çıkarılmadığı bilinmektedir. Altın, çoğunlukla akarsu 
yatakları boyunda toparlanmakta ve basit teknikler ile üretilmekteydi. Antik dönemin en ünlü altın üretim 
merkezi olan Lidya’nın başkenti Sardes’te (Manisa yakınları) altın üretimi Paktalos Çayı kenarındaki 
atölyelerde yapılmaktaydı. Günümüzde de aynı yerde altın işleme atölyeleri temsili olarak yeniden 
yapılmış olup ziyaretçilere sergilenmektedir. 
 
  Gerek doğada az bulunması gerekse üretimdeki güçlükler nedeniyle altın her çağda değerli bir 
metal olma özelliğini korumuştur. İlk bulunma ve kullanışa ait bilgilerin yetersizliğine karşın, ilk kez 
Anadolu'da kullanıldığına ilişkin kuvvetli deliller bulunmaktadır. Yazılı belgelerden, M.Ö. 3000'li 
yıllarda Anadolu'da kullanıldığı bilinen bu metalin, Lidya'lılar tarafından altın para olarak kullanımı ise 
M.Ö.615-620 yıllara rastlamaktadır. 
 
 Altın her toplumda tarih boyunca değişim ve tasarruf aracı olarak büyük değer taşımış ve 
taşınabilir servetlerin oluşumunda önemli bir yer tutmuştur. Uluslararası ticarette standart külçe altınlar 
ağırlık kazanmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de mevcut miktarı, bunun karşılığı $ tutarı ve de bu sektörde 
çalışan sayısı itibariyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. 
 

Doğal altının kimyasal bileşimi aşağıdaki gibidir: 
 
Au..................................................................90-99 % 
Ag.................................................................. .1-10    % 
Diğer...............................................................genellikle SiO2FE(OH)3 
                                                                                         veya FE2O3 

                                                        
1 İAB yayınları – 2, “Kıymetli Maden ve Piyasaları” sf:15 
 



 

 

4 

 

 
 Bu kimyasal bileşim gösterdiği gibi doğal altında %90 veya daha fazla altın bulunmakta, fakat 
önemli bir miktar gümüşün de bileşiminde yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle arkeolojik dönemlerden 
beri altının içindeki gümüş ve hatta bakırı ayrıştırmak önemli bir problem olarak insanoğlunu meşgul 
etmiştir. 
 
 Tarihte bir çok kişi simyacılık olarak tabir edilen yapay yollardan altın elde etme yoluna gitmiş, 
bu da kimya ilminin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bir soy metal olan altın başka maddelerle 
bileşik yapmaz. Altının özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 
 
Atom Numarası..........................................79 
Atom Ağırlığı.............................................196.967 
Erime Noktası.............................................1,063 Cº 
Kaynama Noktası........................................2,966 Cº 
Özgül Ağırlığı.............................................19,3 
 
 Altın yüksek ısı ve elektrik iletkenliği sayesinde günümüzde kuyumculuk sektörünün dışında 
özellikle ileri teknolojinin kullanıldığı endüstrilerde kendine geniş bir kullanım alanı bulmuştur. 
 
 1.2 Altını Diğer Madenlerden Ayıran Özellikler 
 
 Altını diğer metaller karşısında üstün duruma getiren temel özellikleri aşağıdaki şekilde 
sıralayabiliriz:2 
 
 i) Üretim Hacminin Sınırlı Olması: Kullanım alanları coğrafi bölgelere ve toplumlara göre 
değişiklik gösterse de altını altın yapan değerlerin başında sınırlı üretim hacmi gelmektedir. Dünyanın 
sadece belirli bölge ve ülkelerinde bulunan altın yataklarında, sınırlı bir altın rezervi bulunmaktadır. 
 
 ii) İnelastik Arz Yapısı: Altın arzının, altın fiyatında meydana gelen değişikliklere kısa vadede 
cevap verebilmesi oldukça güçtür. Fiyat değişikliklerine karşı in elastik olan altın arzı, sadece bu 
özelliğinden dolayı birçok madenden farklılık göstermektedir. Belli bir üretim kapasitesine sahip olan 
maden ocaklarında, altın fiyatlarındaki düşüş veya yükselişleri takip etmek ve fiyatlara bakarak üretim 
yapmak imkansızdır. Altın arzı dünya borsalarındaki fiyat değişikliklerinden ancak uzun vadede 
etkilenmektedir. 
 
 iii) Aynı veya Benzer Özelliğe Sahip Başka Bir Madenin Olmayışı: Altının bir diğer özelliği, 
yerini dolduracak başka bir materyalin bugüne kadar bulunamamış olmasıdır. Gerek fiziksel gerekse 
kimyasal özellikleri incelendiğinde bu madenin, kıymetli metal grubunda yer alan gümüş ve platin gibi 
diğer soy metalleri dahi geride bıraktığı göze çarpmaktadır. 
 
 iv) Rezerv Aracı Olması: Altının diğer metaller karşısındaki bir diğer üstünlüğü, dünya 
ülkelerinin bir çoğu tarafından rezerv aracı olarak kullanılmasıdır. Altın standardının hüküm sürdüğü 
XIX. Yüzyıla kadar para olarak kullanılan altın, XX. yüzyılın ortalarında uygulanmaya başlayan altın 
kambiyo sisteminde önemli bir rol üstlenmiş ve dünya merkez bankalarının tercih ettiği rezerv 
araçlarından biri haline gelmiştir. 
 

1.3 Altın Ticaretinde Dönemler 
 Altın standardının uygulandığı XIX. Yüzyıl sonları ile XX. yüzyıl başlarında tedavül aracı olarak 
kullanılan altın,  I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte bu özelliğini kaybetmiştir. Hükümetler, altın 
standardını birer ikişer terk etmeye başlarken; gerek ülkeler arasındaki altın hareketlerini, gerekse özel 
şahısların altın alımlarını sınırlandırmaya   başlamışlardır. Altın   ticaretini engellemeye yönelik bu tür 
uygulamalar I. Dünya Savaşı sonrasında da aynen devam etmiştir. 1974 yılı sonrasında altın talebinde 
görülen artışın asıl nedeni altın ticaretinin o zamana kadar hükümetlerce engellenmesidir.3 
 

                                                        
2 a.g.e.,sf:17  
3 a.g.e., sf:18-19 
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 1974 yılına kadar yalnızca spot altın işlemlerinin yapılabildiği borsalarda, altın fiyatlarının serbest 
bırakılmasıyla birlikte yeni ticaret yöntemleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Altın fiyatlarının tırmanışa 
geçmesi, açığa mal satan veya açığa mal alan insanları karşı karşıya getirmiş, bu tür işlemlere ihtiyaç 
duyulduğunu gören borsa yöneticileri de vadeli altın işlemlerinin yapılabilmesine imkan tanıyan yeni 
düzenlemeler yapmaya başlamışlardır. 
 
 Vadeli altın kontratlarının alım satımı ilk olarak 1972 yılında Kanada’nın Winnipeg Borsası 
tarafından yapılmıştır. 1970’li yıllar boyunca vadeli işlemler faaliyetlerine devam eden bu borsanın işlem 
hacmi, Amerikan borsalarının olgunlaşması ile birlikte giderek azalmış olup, 1988 yılında vadeli altın 
işlemlerinin tümüne son verilmiştir. 
 
 Vadeli altın borsaları gerçek anlamda Amerikan altın borsalarının devreye girmesi ile önem 
kazanmıştır. Amerika’da vadeli altın işlemleri ilk kez 31.12.1974 tarihinde New York Commodity 
Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Merchantile Exchange ve Mid-America Commodity 
Exchange borsaları tarafından yapılmıştır. 
 
 Vadeli altın işlemlerinin Amerika’da başarı ile yürütülmesi sonucunda, bu konuya ilgi duyan 
yabancı ülke borsalarının birçoğu ya kendi bünyelerinde ya da ABD borsaları ile bağlantılı olarak, 
kendilerine has özellikleri olan vadeli altın işlemlerini birer birer yapmaya başlamışlardır. Bu borsaların 
başında; Singapore International Monetary Exchange, Hong Kong Futures Exchange, Sydney Futures 
Exchange, Tokyo Gold Exchange gelmektedir. 
 

1.4 Dünya Altın Talebi 
 
 Sınırlı üretim hacmine karşılık kullanım alanı son derece geniş olan altın birbirinden farklı birçok 
bölge ve ülkede farklı nedenlerden dolayı talep edilmektedir. Altın üretiminde olduğu gibi altın talebinde 
de düzensiz bir coğrafi dağılım söz konusudur. 
 
 TABLO I Dünya Altın Talebi Dağılımı (Ton) 
Talep Türü 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Endüstriyel 2.684 2.877 3.208 3.043 3.076 3.295 3.327 3.907 3.720 3.722 
Külçe Altın 224 252 282 162 231 306 182 324 157 230 
Yatırım 188 - - 264 - - - - 229 140 
TOPLAM 3.095 3.129 3.489 3.469 3.307 3.601 3.520 4.231 4.106 4.092 

(*) Kaynak: Gold 2000, May 2000 Gold Mineral Services Ltd.,  
 
Fiziksel altın talebi, endüstriyel altın talebi ve yatırım amaçlı altın talebi olarak iki temel başlık 

altında incelenebilir. 
 
1.4.1 Endüstriyel Altın Talebi 
 
Endüstriyel altın talebinde en büyük pay kuyumculuk (mücevherat) sektörünün olup, bunu 

madeni para ve madalyon basımı, elektronik eşya ve diş yapımı izlemektedir. Yıllar itibariyle çok ufak 
değişiklikler görülse de 1997 yılında elektronik sektöründe 237,1 ton, mücevherat yapımında (hurda altın 
dahil) 3.327,6 ton, dişçilikte 70 ton, dekoratif amaçlı uygulamalarda 113,6 ton, madalyon ve madeni para 
basımında 42,2 ton ve resmi para basımında da 99,3 ton altın kullanılmıştır. 

 
Toplam dünya endüstriyel altın talebi, 1997 yılında, yılın ikinci yarısında yaşanan para krizinin 

Doğu Asya’da neden olduğu ekonomik durgunluğa rağmen %17 artarak 3,890 tona ulaşmıştır. 
 
i) Mücevherat Sektörü Altın Talebi: 
 
Altının ağırlıklı olarak kullanıldığı alan mücevherat sektörüdür. Altın mücevherat eşyalarına olan 

talep ülkeden ülkeye farklılıklar göstermesine rağmen, analistler bu olayı gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler açısından ayrı ayrı ele almaktadırlar. Bu tür altınların, gelişmiş ülkelerde sadece takı amacıyla; 
gelişmekte olan ülkelerde ise yatırım amacıyla satın alındığı iddia edilmektedir. İşlenmiş mücevherat 
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eşyası talebinin gelişmekte olan ülkelerde yıldan yıla büyük farklılıklar göstermesi, alım satım 
işlemlerinin esas itibariyle yatırım amaçlı olduğunun en iyi göstergesidir.  

 
Analistlere göre bu iki grup arasındaki temel farklılık; gelişmekte olan ülkelerde altın mücevherat 

eşyası alan kişilerin altın fiyatlarının yükselmesi veya ekonomik güçlüklerle karşılanması durumunda 
ellerindeki altınları satmak istemeleridir. Örneğin, 1980’li yılların sonuna doğru büyük ölçüde değer 
kaybeden ham petrol fiyatlarına bağlı olarak Orta Doğu ülkelerinin hurda altın arzı artış kaydetmiştir. 

 
Altın talebinin ekonomik büyüme ve refah seviyesiyle doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. 

Mali duruma düzelen ve gelir seviyesi artan kişilerin lüks tüketim mallarına ve bu arada altın takılara 
ayırdıkları para miktarında artış gözlemlenmektedir. 

 
Aşağıdaki tabloda bölgeler, her bölgede önemli paya sahip ülkerin ve Türkiye’nin yıllar itibariyle 

mücevherat sektörlerinin talepleri yer almaktadır. Tabloda da görüleceği üzere mücevherat talebinin en 
yoğun olduğu bölge Avrupa, ülke kategorisinde ise İtalya’dır. İtalya’nın mücevherat toplamı 1998 yılı 
için 535 ton iken bu rakam 1999 yılında 511 tona gerilemiştir. Türkiye’nin mücevherat talebi ise bu 
yıllarda sırasıyla 159 ve 115 tondur.  

 
TABLO II Mücevherat Sektörü Altın Talebi (Ton) 

ÜLKE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Avrupa 634,1 653,0 683,5 650,7 644,4 658,9 650.3 726,6 772.3 743.9 
İtalya 381,0 415,0 461,0 441,0 435,0 446,0 439,0 500,0 535.0 511.0 
Kuzey Amerika 141,7 135,7 146,4 156,0 163,8 165,5 170,1 178,5 191.6 202.4 
ABD 126,6 121,2 132,1 140,0 146,7 148,3 152,4 159,0 170.2 178.2 
Latin Amerika 62,4 69,4 73,5 76,4 92,5 85,8 91,4 100,8 107.6 105.9 
Meksika 27,3 30,2 32,6 30,0 31,5 20,9 26,2 31,1 33.6 40.3 
Orta Doğu 382,2 397,7 504,7 477,9 397,5 488,8 532,6 698,5 649.2 575.7 
Suudi Arabistan 66,0 109,5 152,6 147,5 127,1 153,1 159,3 201,0 164.6 149.2 
Hindistan Yarımadası 277,8 268,9 338,8 30,62 395,3 459,7 504,7 713,2 776.1 746.4 
Hindistan 238,6 227,0 293,8 259,0 346,0 400,6 427,8 596,0 682.6 644.0 
Doğu Asya 561,5 613,6 733,3 642,3 654,7 659,6 636,8 606,7 411.3 517.0 
Endonezya 83,9 62,1 79,0 74,0 112,0 133,0 132,0 119,0 62.0 126.0 
Afrika 42,8 43,8 43,9 32,8 32,7 35,7 36,0 37,7 37.6 36.5 
Fas 20,0 24,5 25,3 15,0 14,6 14,8 13,7 13,0 ? ? 
Diğer Ülkeler 81,1 171,6 232,2 205,0 226,9 224,2 214,3 253,0 200.0 194.0 
Çin 35,4 134,7 203,0 179,0 205,0 208,0 189.0 224.0 173.0 166.0 
Rusya ve B.D.T 45,7 36,9 29,2 26,0 21,9 20,2 25,3 29,0 27.0 28.0 
TÜRKİYE 130,9 102,6 116,3 126,6 80,7 110,4 140,7 168,1 159.0 115.0 
TOPLAM  2.188 2.358 2.762 2.554 2.617 2.792 2.851 3.345 3152 3128 

(*) Kaynak:  Gold 2000, May 2000 Gold Mineral Services Ltd.,  
                     İAB yayınları –2,  Kıymetli Madenler ve Piyasaları 
      
ii) Elektronik Sektörü Altın Talebi: 
 
Diğer metallere göre oldukça pahalı olmasına rağmen, paslanmaya olan direncinden ve yüksek 

iletkenliğinden dolayı konvektör, şalter ve elektrik düzenleyicisi gibi elektronik aletlerin yapımında 
kullanılan altın, daha çok yüksek teknoloji savunma sistemleri ile havacılık ve uzay endüstrisinde 
kullanılmaktadır. Elektronik eşyaların üretiminde altın kullanan ülkelerin başında ABD ve Japonya 
gelmektedir. Ancak, sonradan Tayvan, Hong Kong ve Güney Kore gibi ülkeler, endüstriyel üretim 
güçlerine bağlı olarak elektronik sektöründe kullandıkları altın miktarını artırmışlardır. Elektronik 
sektöründen kaynaklanan altın talebi, dünya ekonomisinin gelişimiyle yakından ilişkilidir. Elektronik 
endüstrisi 1980 yılında 95,3 ton altın talep ederken, dünya ekonomisinin gerileme içine girdiği 1982 
yılında 89 ton altın talep edilmiştir. 1983 yılında, bilgisayar üretiminin hızlanması ile beraber elektronik 
endüstrisinde kullanılan altın miktarı hızla artmıştır. 

 
Altın fiyatları çok yükseldiğinde elektronik sektöründeki üreticiler, kullandıkları altın miktarını 

azaltma yoluna gitmişlerdir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak  bazı elektronik üreticileri, çeşitli 
eşyaların kaplanmasında kullandıkları altını daha da inceltirken, altın yerine paladyum-nikel alaşımları 
kullanmaya başlamışlardır. Elektronik sanayinde kullanılan altın miktarının pek fazla artış 
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kaydetmemesinin bir diğeri nedeni de pek çok elektronik devre ve ürünün boyutunda meydana gelen 
küçülmelerdir. 

 
1997 yılında elektronik sektöründe kullanılan altın miktarı %13 oranında artış göstermiştir. Bu 

sektörün liderleri olan ABD’de %16, Japonya’da %11’lik bir büyüme kaydedilmiştir. Altının elektronik 
uygulamalara çok uygun olduğu bilinmesine rağmen, gerçekte kullanım alanının ne kadar geniş olduğu 
yanlış tahmin edilebilmektedir. Altın kendine elektrikli ev aletlerinde de düşük miktarda kullanım alanı 
bulmaktadır. Ayrıca, güvenirliliğinin yüksek olması nedeniyle arabaların hava yastıklarında gittikçe artan 
miktarlarda kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda elektronik sektörü altın talebinin ülkelere göre dağılımı 
verilmiştir. 

 
TABLO 3  Elektronik Sektörü Altın Talebinin Ülkelere Göre Dağılımı(Ton) 

ÜLKE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Japonya 66.0 71.4 58.2 65.3 70.7 76.0 78.8 91.5 
ABD 40.1 38.9 40.3 43.5 46.5 53.0 51.0 56.7 
Güney Kore 3.7 4.0 5.3 6.9 8.7 11.6 14.4 15.8 
Almanya 10.2 10.1 9.0 8.3 8.3 8.7 8.9 9.4 
Sovyetler ve BDT 64.0 48.4 28.0 20.0 16.7 15.0 13.8 14.0 
GENEL TOPLAM 216.1 205.1 176.2 180.5 190.9 206.2 210.6 237.1 

(*) Kaynak: Gold 1998, May 1998 Gold Mineral Services Ltd.,  
                    Kıymetli Madenler ve Piyasaları, İAB yayınları -2 
 
iii) Dişçilik Sektörü Altın Talebi: 

 
 Altın, dişçilik endüstrisinde 1997 yılında neredeyse %4’lük bir artışla 70 ton kullanılmıştır. 
Artışın çoğu Japonya ve ABD’deki yüksek endüstriden kaynaklanmaktadır. ABD’deki diş endüstrisindeki 
%6’lık artış kıymetli maden olmayan alaşımların sebep olabileceği sağlık problemleri nedeniyle sürekli 
ilerleyen bir trend göstermiştir. 
  
 iv) Madalyon ve Hatıra Para Basımı İçin Altın Talebi: 
 
 1980’li yılların başında, petrol üreten ve altın piyasalarında oldukça etkili olan Orta Doğu 
ülkelerinin birçoğu, petrol fiyatlarını düşmesine paralel olarak altın taleplerini azaltmışlardır. Ülkelerin 
içinde bulunduğu ekonomik ve politik koşullara bağlı olarak madalyon para basımı yıldan yıla değişiklik 
göstermekle birlikte, bu tür paraların talebi tüm dünyada giderek zayıflamaktadır. 
 
 Madalyon ve hatıra para basımı 1997 yılında toplam 42 tona yükselmiştir. Artış, ağırlıklı olarak 
neredeyse piyasanın %70’ini oluşturan, Türkiye ve Hindistan’da kaydedilmiştir. 
 
 Türkiye’de Darphane tarafından basılan ziynet altınları, dünya standartlarına göre madalyon para 
olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de madalyon ve hatıra para basımı %30 artarak, 18.3 tona ulaşmış ve 
dünyadaki payı % 43’e yükselmiş , Hindistan’da ise %57 artarak, 11 tona ulaşmıştır. 
  
 v) Resmi Para Basımı: 
 
 Günümüz insanının altın paralara gösterdiği ilgi, 1978 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti 
tarafından çıkartılan “Kruggeard” isimli altın paranın aynı yıl içinde 187 ton satmasıyla zirveye çıkmıştır. 
Bu başarının ardından ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Çin ve Avustralya kendi altın paralarını basarak, 
dünya piyasalarına arz etmişlerdir. Çekiciliği olan ve çok az sayıda basılan altın paralar “koleksiyon 
parası” olarak, içerdiği altın miktarı kadar değer taşıyan paralar “külçe paralar” olarak 
isimlendirilmektedir. Tahmin edileceği gibi, nümizmatik değeri olan paraların fiyatı içerdikleri saf altın 
miktarına göre değil koleksiyonerlerin arz ve talebine göre belirlenmektedir. 
 
 1986 yılında Japonya’da imparator Hirohito adına 180 ton altın para basılması üzerine, tüm 
dünyada para basımında kullanılan külçe altın miktarı 338 tona yükselmiştir.  
  
 1997 yılında resmi altın para basımı, neredeyse %58 artarak 99 tonun üzerine çıkmıştır. Bu, son 
dört yılın en yüksek düzeyi olmuştur. 1997 yılının son çeyreğinde resmi altın para basımının en önemli 
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bölümü Kuzey Amerika’da gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Avustralya, Çin ve Japonya’daki resmi 
altın para basımları da bu artışa destek olmuştur. 
 
 Japonya’nın Nagano Kış Olimpiyatları anısına basımını yaptığı paralar için 1997’de 2.6 ton altın 
tüketilmiştir. Son basımın sadece 1998 yılında piyasaya sürülmesine rağmen, üç seri halinde 5000 adet 
hatıra para basılmıştır. 
 
 1997 yılında Çin’de bir önceki yıla göre %75’lik bir artış ile 4.9 ton hatıra para basımı 
yapılmıştır. Hong Kong’un Çin’e devredilmesi nedeniyle basılan paralar toplam hatıra para üretiminde 
önemli ve büyük bir paya sahip olan “Panda” isimli parasına rağmen en popüler hatıra serisi “Hong 
Kong’un Çin’e Devredilişi” isimli para olmuştur. 
  
 vi) Saklama Amaçlı Altın Talebi 
 
 Saklama amaçlı altın talebi, kısa zamanda kar etme amacı olmayan, güven unsuru ve değer 
koruma amacına yönelik altın talebidir. Burada önemli olan nokta, altının uzun süre muhafaza edilmek 
için satın alınmasıdır. Yani amaç, ticari değil servet toplamaya yönelik olup, altının çok uzun dönemler 
için piyasadan çekilip, depolanması söz konusudur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde altın, bir prestij 
aracı olarak kabul edilmektedir.4 
 
 Yıllık altın üretiminin %25’i Orta Doğu Ülkeleri tarafından talep edilmektedir. Bunun nedenleri 
ise; 
 

 Enflasyon karşısında parasal varlıkların değerini koruyabilmek, 
 Altının küçük tasarruflar için elverişliliği, 
 Altının likiditesinin son derece yüksek olması, 
 Bu tip ülkelerdeki sermaye piyasasının yetersizliği ve geleneksel inanışlardır. 

  
1.4.2 Yatırım Amaçlı Altın Talebi 
 

 Altın piyasalarının en karışık ve anlaşılmaz taraflarından biri, düşen veya yükselen fiyatlara 
yatırımcıların göstereceği tepkidir. Tüketicilerin fiyat değişikliklerine olan tepkisi, alınıp satılan mal türü 
ile yakından ilgilidir. Fiyatı yükselen malın geleneksel piyasa malı olması durumunda; tüketiciler bir 
yandan taleplerini kısarken, diğer yandan fiyatı daha düşük olan benzer malları talep etmeye 
başlamaktadır. Bunun en güzel örneğini dişçilik ve elektronik sektöründe görebilmek mümkündür. Altın 
fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak diş yapımında altın yerine, porselen ve titanyum gibi alternatif 
maddelerin kullanımı yoğunluk kazanırken, elektronik endüstrisinde bilgisayar çiplerinin küçültülmesi 
yoluna gidilmiştir. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükselişler yatırımcıların altına olan talebini diğer 
mallardan farklı bir şekilde etkilemektedir. Genel olarak fiyatların artması yatırım amaçlı altın talebinin 
artmasına; fiyatların azalması da yatırım amaçlı altın talebinin düşmesine neden olmaktadır. Altına 
yapılacak yatırım üç şekilde gerçekleşmektedir. 
 
 Bunlar: 
 

 Altını doğrudan külçe veya altından basılmış para (sikke) olarak satın alıp elde tutmak, 
 Bir banka veya aracı yoluyla altın hesabı üzerine yatırım yapmak, 
 İleriye yönelik vadeli işlemler (futures işlemleri) yapmaktır. 

 
Yatırımcıların altına olan ilgisi çeşitli faktörlerin etkisi altında şekillenmektedir. Uluslararası altın 

fiyatları, faiz hadleri, enflasyon, ekonomik büyüme hızı, döviz fiyatları ve uluslararası politik ortam gibi 
makro ve mikro dengeler ile alternatif yatırım araçlarının getirileri bunlardan bazılarıdır. 

 
Altın talebi genelde, diğer yatırım araçlarına olan ilginin azalması durumunda artış 

kaydetmektedir. Reel faiz oranlarının negatif getiri sağladığı ve menkul kıymet borsalarına olan ilginin 
                                                        
4 a.g.e., sf:32-37 
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azaldığı dönemlerde atıl durumda bulunan fonlar altına yönelmektedir. Alternatif yatırım araçlarının 
yüksek getiri sağladığı ve menkul kıymet piyasalarının hareketli olduğu günlerde ise yatırımcının altına 
olan ilgisi azalmaktadır. Yatırımcılar, daha iyi getiri sağladıkları diğer piyasalara, özellikle hisse senedi 
piyasalarına yöneldikleri için altının yatırım aracı olarak devreden çıkmasına memnun olmuşlardır.  

 
1.4.3 Merkez Bankalarının Altın Talebi 
 
i) Genel Olarak 
 
Merkez Bankaları, Bretton Woods Sistemi süresince, 1968 yılına kadar büyük miktarda kıymetli 

madene sahip çıkarak fiyatların sabit kalmasını sağlamışlardır. Altının, ABD Doları’na konvertibilitesini 
sağlayan Bretton Woods Sistemi’nin 1973 yılında sona ermesi ile oluşan boşluk IMF’in kurulması ile 
giderilmeye çalışılmıştır. Altının parasal özelliğini kaldırabilmek için IMF, SDR (Özel Çekme Hakkı) 
olarak bilinen ve Merkez Bankaları arasında ödeme aracı olarak kullanılabilecek bir para birimi 
oluşturmuştur. Ama tüm önlemler ve enflasyonist baskılara rağmen altın, hemen hemen tüm ülke 
hazineleri ve merkez bankaları tarafından rezerv aracı olarak kullanılmaya devam etmiştir. 

 
Altın fiyatının, Bretton Woods dönemiyle beraber ABD Doları’na sabitlenmesi ile uluslararası 

ticaretin hızla genişlemesinden dolayı parasal rezervler içindeki payı oldukça azalmıştır. Ancak Bretton 
Woods Sistemi’nin çökmesi ve serbest piyasa koşullarının işlemeye başlaması ile rezervler içindeki payı 
yeniden artmaya başlamıştır. Böylece 1980’li yıllarda merkez bankalarındaki altın rezervleri 35.000 tona 
kadar çıkmıştır. Bu durum altının parasal özelliğini istenilenin aksine daha da güçlendirmiştir. Altının 
pozisyon itibarıyla bu hale gelmesinde zengin OPEC ülkelerinin petrol gelirlerinin önemli bir kısmını 
altına yatırmaya başlamaları da etkili olmuştur. 

 
Merkez Bankalarının altın talebi genelde iki şekilde oluşmaktadır: 

 
- Bunlardan ilki; merkez bankalarının kendi ülkeleri içinde üretilen altınları satın almalarıdır. Hemen 
hemen Latin Amerika ülkelerinin tümünün merkez bankaları, her yıl ülke içinde üretilen altınların 
tamamını satın alarak, ulusal rezervlerine dahil etmektedir. 

 
-  İkincisi ise; asıl önemli talep kaynağı olan petrol üreten ülkeler birliği OPEC’dir. 
 
Yakın zamana kadar bu ülkelerin altın rezervlerinin önemli bir kısmı Cezayir ve Venezüella’nın 

kontrolünde bulunurken, son yıllarda bu ülkelerin merkez bankaları da uluslararası altın piyasasına aktif 
olarak girmişlerdir. Bu ülkelerin yaptıkları altın taleplerinde önemli olan karşılıklı güven ve riskin 
dağıtılarak minimize edilmesidir. Merkez bankaları altın taleplerini Londra ve Zürih Borsaları’ndan 
karşılamaktadırlar. Merkez bankaları ellerindeki altın rezervlerini değerlendirme konusunda son yıllarda 
aktif davranmaya başlamışlardır. Bu değerlendirme genellikle, altın rezervlerinin aracılara kiralanması 
şeklinde olmaktadır. 

 
Merkez bankası ticari bankaya, sahip olduğu altın rezervlerinden 3-6 aylık gibi kısa sürelerle 

küçük bir faiz ilavesiyle borç vermektedir. Ticari banka, aldığı altınları %1-3 arasında değişen faizlerle 
altın üreticisine verir. Altın üreticisi aldığı altınları, kapasitesini artırmak veya yeni iş sahaları açmak 
amacıyla spot altın piyasasına satışa arz eder. Elde edilen para ile yatırımlarını finanse eder. Borç olarak 
alınan altın, vadesi geldiğinde üretilen altınlarla ödenir. Böylece altın üreten firma yatırımlarını çok düşük 
bir faiz maliyeti ile finanse etme imkanına kavuşurken, merkez bankaları da atıl duran altın stoklarını 
değerlendirme imkanı bulmuş olur. 

 
ii) Uluslararası Merkez Bankalarının Altın Rezervleri 
 
Aşağıda belli başlı merkez bankalarının 1990 ve 1999 yılı sonlarındaki altın stokları, Uluslararası 

Para Fonu (IMF) tarafından açıklandığı şekliyle gösterilmiştir. Tablolarda Merkez Banklarının altın 
satışları ve yerel paraları arasındaki ilişkide yansıtılmıştır. Tablolardan da görüleceği üzere Merkez 
bankalarının satışlarla altın rezervlerini azalttığı dönemlerde yerel paraları değer kaybetmektedir. 
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TABLO IV Merkez Bankalarının  Altın ve Diğer Stokları 1990-1999 (Ton/$) 
 1990 Yılı Sonu İtibariyle 

(1999 yılı altın fiyatları ile) 
1999 Yılı Sonu İtibariyle 

(1999 yılı altın fiyatları ile) 
ÜLKELER Ton Milyar $ Diğer Reservler 

(Milyar $) 
Ton Milyar $ Diğer Rezervler 

(Milyar $) 
ABD 8.146 101.15 72.26 8.139 75.95 60.50 
ALMANYA 2.960 36.76 67.90 3.469 32.37 51.04 

FRANSA 2.546 31.61 36.78 3.024 28.22 39.70 
İSVİÇRE 2.590 32.16 29.22 2.590 24.17 36.32 

İTALYA 2.074 25.75 62.93 78.83 22.88 22.43 
HOLLANDA 1.367 16.97 17.48 982 9.16 10.21 

JAPONYA 754 9.36 78.50 754 7.03 286.92 
TÜRKİYE 128 1.58 6.05 116 1.09 23.24 

BİS 243   204   

IMF 3.217   3.217   
TOPLAM 35.582   33.490   

* Kaynak: IMF 
 
Aşağıdaki tabloda ise Merkez bankalarının altın rezervlerindeki azalışın, ülkelerin yerel 

paralarının değer yitirmesi (devalüasyon ) üzerine etkileri gösterilmiştir.   
 
TABLO V Merkez Bankaları Altın Satışları Ve Devalüasyon Oranları 

ÜLKELER ALTIN SATIŞLARI DEVALÜASYON 
ORANI 

DEVALÜASYON 
SÜRESİ (AY) 

Kanada 
Avustralya 
Avusturya 

Belçika 
Hollanda 

İsveç 
Portekiz 

-79% 
-67% 
-58% 
-49% 
-38% 
-21% 
-27% 

-11% 
-26% 
-31% 
-32% 
-31% 
-23% 
-26% 

12 
  9  
19  
19  
19  
10  
  9 

Ortalama   -48% -26%   
* Kaynak IMF 
 
1.5 Dünya Altın Arzı 

 
Yerkabuğunda ortalama olarak 0.0035 gr/ton altın bulunmaktadır. Altın madenlerinin günümüz 

şartlarında karlı olarak işletilebilmesi için cevher içerisinde 1 gr/ton oranında altın cevheri bulunması 
gerekmektedir. Bu nedenle işletilebilir bir altın yatağının yerkabuğu ortalamasının 300 katından daha 
fazla oranda altın içermesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.5  
 
 1.5.1 Maden Çeşitleri 
 
 Altının belli başlı üç temel kaynağı vardır. Bunlar: 
 

 Topraktan çıkartılan altın, 
 Tekrardan kullanıma giren hurda altın, 
 Resmi sektör satışları. 

 
 Şeklinde sıralanmaktadır. Bu arz kaynaklarının üçü de altın fiyatlarını değişik şekillerde 
etkilemektedir. 
 
 Dünya altın arzının yaklaşık %70’lik bölümü yer altında ve yer üstünde bulunan altın 
yataklarından sağlanmaktadır. Dünya maden üretiminin fiyat değişikliklerine karşı fazla elastik olmadığı 
bilinmektedir. Buna verilebilecek en iyi örnek 1979-1980 yılları arasında yaşanmıştır. Altın fiyatlarının 
                                                        
5 İAB yayınları –2, “Kıymetli Madenler ve Piyasaları”, sf:38-50 
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tırmanışa geçtiği bu yıllarda, dünya maden üretiminde 1983 yılına kadar belirgin bir artış 
gözlemlenmemiş, esas artış dört yıllık bir gecikmeyle 1984 yılından sonra başlamıştır. 
 
 Altın fiyatları ile hurda altın arzı arasında direkt bir ilişki bulunmaktadır. Altın fiyatlarının 
artmaya başlamasıyla birlikte ellerindeki altını paraya çevirmeye başlayan insanlar, altın fiyatlarının 
düşmesini takiben satış işlemini sona erdirmekte ve satmış oldukları mücevherat eşyalarını orta vadede 
yeniden satın almaktadırlar. 
 
 Merkez bankaları ve IMF gibi resmi kuruluşlarca  gerçekleştirilen alış/satış işlemleri, altın 
fiyatlarında kısa süreli dalgalanmalara neden olmaktadır. Bu kuruluşların ihtiyaçları zaman içerisinde 
farklılıklar göstermekte olup, piyasadaki davranışlarını tahmin etmek oldukça zordur. 
 
 Altın diğer birçok maldan farklı olarak istisnai durumlar dışında nihai tüketime konu olmadığı 
gibi hiçbir zaman yok olmamakta ve tekrar tekrar kullanıma girebilmektedir. Aşağıdaki tabloda Dünya 
altın arzının kaynaklara göre dağılımı gösterilmiştir. Toplam arzın çok büyük bölümünü maden üretimi 
karşılamaktadır. 
 
 TABLO VI Dünya Altın Arzının Kaynaklara Göre Dağılımı (Ton) 
 
KAYNAKLAR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Maden Üretimi 
 

2.133 2.159 2.234 2.287 2.279 2.274 2.358 2.481 2.541 2.576 

Resmi Sektör 
Satışları 

198 111 622 464 81 173 275 376 370 420 

Hurda Altın Arzı 
 

531 482 488 576 617 625 641 629 1.098 613 

Net Üretici 
Hedging 

234 66 135 142 105 475 142 504 97 484 

Yatırımcı Arzı 
 

- 312 10 - 225 55 103 241 - - 

TOPLAM ARZ 
 

3.095 3.129 3.489 3.469 3.307 3.601 3.520 4.231 4.106 4.092 

(*) Kaynak: Gold 2000, May 2000 Gold Mineral Services Ltd.,  
                    Kıymetli Madenler ve Piyasaları, İAB yayınları -2 

 
 1.5.2 Dünya Maden Üretimi 
 
 Dünyada maden arama çalışmalarında günümüzde altına artan ölçüde önem verilmektedir. Dünya 
altın üretimi 1980-1992 yılları arasında iki katına varan oranda artmıştır. 
 
 Altın fiyatının yüksekliği, dünyanın her yerinde giderek daha düşük tenörlü, yani düşük oranlarda 
altın içeren altın yataklarının da aranması çalışmalarını hızlandırmıştır. Bulunan yataklardan bazılarının 
düşük tenörlü fakat büyük rezervli olmaları sonucu, bunlar düşük maliyetle büyük boyutlarda açık işletme 
yöntemi ile işletilebilmekte ve üretilen cevherden siyanürle yoğun yıkama yöntemi kullanılarak altın elde 
edilebilmektedir. 
 
 Maden üretimi, altının en büyük arz kaynağı olmakla birlikte son yıllarda bu kaynağın toplam 
arza olan katkısı giderek azalmaya başlamıştır. 1950’li yıllardan 1970’li yıllara kadar dünya altın arzının 
tamamı madenlerden çıkartılan altın ile karşılanırken, bu durum 1970’li yılların ortaları ile 1980’li yılların 
başlarında değişmeye başlamıştır. 
 
 Maden üretimi 1997 yılında %4,6 artmış olup, 2,464 tona ulaşmıştır. Alışılmadık karşıt piyasa 
şartları çevresindeki bu büyüme yeni büyük kapasitenin bir sonucudur. Batı’nın maden üretimi %3,7 
artarak 73 tona ulaşmıştır. Maden üretimi 1998 yılında 2.541, 1999 yılında ise 2.576 tona yükselmiştir. 
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 Aşağıdaki tabloda Dünya altın üretiminde ilk 20 ülkenin listesi verilmiştir. 
 

TABLO VII Altın Üretiminde İlk 20 Ülke (1998-1999) 
SIRALAMA ÜLKELER ÜRETİM(ton) 

1999 1998  1998 1999 
1 1 Güney Afrika 464 450 
2 2 ABD 366 342 
3 3 Avustralya 310 303 
4 4 Kanada 164 158 
5 5 Çin 160 156 
6 6 Endonezya 139 155 
7 7 Rusya 127 138 
8 8 Peru 91 127 
9 9 Özbekistan 80 86 

10 10 Gana 73 78 
11 11 Papu Yeni Gine 63 65 
12 12 Brezilya 55 54 
13 13 Şili 47 48 
14 20 Arjantin 20 35 
15 14 Filipinler 35 32 
16 15 Zimbave 27 30 
17 17 Mali 23 25 
18 16 Meksika 26 23 
19 19 Kolombiya 22 21 
20 18 Kırgısistan 21 20 

DİĞER ÜLKELER TOPLAMI 226 231 
GENEL TOPLAM 2541 2576 

         (*) Kaynak: Gold 2000, May 2000 Gold Mineral Services Ltd.,  
                İAB yayınları –2, Kıymetli Madenler ve Piyasaları 

 
 Yukarıdaki tablonun ilk 13’ünün sıralanışında 1998’e göre herhangi bir değişiklik yoktur. Güney 
Afrika yıllık üretimindeki düşüşe rağmen, daha önce de olduğu gibi yine lider konumdadır.  
 
 Firmalar sıralamasında ise Güney Afrika’nın Anglo Gold (215 ton ) ile ABD’nin Newmont (130 
ton ) firmaları ilk iki sıradaki yerlerini 1999 yılında da devam ettirmişlerdir.   
  

1.5.3 Resmi Sektör Satışları 
 
 Merkezi planlama ile yönetilen ekonomilerde altın satışlarının yıllık maden üretimlerine göre 
değil, bu ülkelerin döviz ihtiyaçlarını göre belirlendiği bilinmektedir. Bunun aksine merkez bankalarının 
alım ve satım kararlarında yıldan yıla büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. Örneğin 1979’da piyasalara 
544 ton altın arz eden merkez bankaları 1980’de 230 ton altın talep etmişlerdir. 
 
 Altın piyasalarında oldukça aktif olan merkez bankalarının sayıca artması, bu toplulukta bulunan 
bankaların ne yaptıkları veya ne yapacakları konusunda tahmin yapmayı güçleştirmektedir. Her ülkenin 
ve dolayısıyla her merkez bankasının kendine has ekonomik ve parasal politikaları bulunmaktadır. 
 
 1997’de toplam 406 ton altın satışı yapılmış olup, bu satışların büyük bir çoğunluğu Avustralya, 
Belçika ve Arjantin tarafından gerçekleştirilmiştir.  
  
 i) Satın Alımlar 
 
 Altın rafine edildikten sonra külçe halinde ulusal ve uluslararası piyasalarda satılmakta veya 
hükümetler tarafından rezervlerde saklanmaktadır. 1996 yılında  yaklaşık 200 ton altın direkt olarak 
piyasalarda ya da resmi sektörler arasındaki alışverişlerde satın alınmıştır. Bu satın alımların nedenleri 
farklıdır. Bazı ülkeler, politik olumsuzluklara karşı ve bütünüyle altına göz önüne alınması gereken  değer 
olarak baktıkları için, fiyat düşüşlerine karşı varlıklarını çeşitlendirmek amacıyla altın satın alırken, 
bazıları da ticari amaçlarla, muhtemelen altın fiyatının önemli oranlarda toparlandığı zamanlarda satmak 
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amacıyla satın alırlar. Bütün bunların dışında ise altınlarını piyasaya ödünç vererek faiz geliri elde etmek 
isteyenler de altın satın almaktadırlar. 
 
 ii) Mobilizasyon 
 
 1997 yılı altın piyasasında, rezervlerinde uzun süredir hareketsiz olarak büyük oranlarda altın 
tutan merkez bankalarının rezervlerini mobilize etmeye devam etmesi, piyasa için önemli bir gelişme 
kaydetmiştir. Rezervler genellikle dünyanın belli başlı ticaret merkezleri arasında hareket etmiştir. Resmi 
sektör altın rezervlerinin mobilizasyonunun en önemli göstergesi, “New York Federal Reserve”deki 
yabancı stokların azalışıdır. Ocak 1992’den Ocak 1998’e kadar stoklar sadece 1997 yılında 320 ton 
düşerek 1,911 tona ulaşmıştır. “New York Federal Reserve”den yapılan bu altın çıkışı, sadece satış amaçlı 
bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda resmi sektörün ödünç altın verme işlemlerinin artmasını sağlayan 
bir gelişme olarak algılanmalıdır. Çünkü resmi sektör, altın piyasasına likidite sağlayan başlıca tedarikçi 
ve ödünç altın talebi için önemli bir kaynaktır. Bu nedenle resmi sektör rezervlerinin hareketi ile altın 
ödünç oranları arasında güçlü bir ilişki vardır. 
 
 1.5.4 Hurda Altın Arzı 
 
 Son kullanıcılar (altın para veya mücevherat eşyası talep eden kişiler) tarafından kuyumcu ve 
sarraflara arz edilen hurda altınlar, eritildikten sonra rafinaj işlemine tabi tutulmakta ve 24 ayar standart 
altın külçesi haline getirildikten sonra tekrar dünya altın piyasalarına arz edilmektedir. 
  
 Altın fiyatlarının yükselmeye başladığı ve ekonomide yapısal değişikliklerin meydana geldiği 
dönemlerde çeşitli ülke vatandaşları tarafından satışa sunulan altın mücevherat eşyaları, hurda altın 
arzının en önemli kaynağını oluşturmaktadır. 
 
 Maden üretimi, resmi sektör satışları ve hurda altın arzı olarak bilinen arz bileşenleri arasında 
fiyat elastikiyeti en yüksek olanı, hurda altın arzıdır. Fiyatların yükselmesi durumunda altınlarını satmaya 
başlayan kişiler, fiyatların düşmesi durumunda çoğu zaman beklemeyi tercih etmektedirler. 1980 yılında 
altının ons fiyatının 850 ABD Doları/ons’a yükselmesi hurda altın arzının  482 tona fırlamasına neden 
olurken, altının ons fiyatının 1981 yılında 600 $’a düşmesi hurda altın arzının 232 tona gerilemesine 
neden olmuştur. 
 
 Arz akışını izleyerek piyasadaki düşüş veya yükselişin nerede sonuçlanacağını anlayabilmek bir 
ölçüde kolaylaşmaktadır. Hurda altın arzının artması fiyat yükselişinin sonuna gelindiğinin ve fiyatların 
yakında yükselişe geçeceğinin en açık göstergesidir. Dünya ülkelerini dolaylı veya dolaysız şekilde etkisi 
altına alan önemli bir olayın altın piyasasında yarattığı etkileşimleri anlayabilmenin en basit yolu hurda 
altın arzını incelemektir. 
 
 İtalya’da 1997 yılında kaydedilen hurda altın arzı Avrupa’nın toplam hurda altın arzının %40’ıdır. 
Orta Doğu’da hurda altın arzı esas olarak ya politik istikrarsızlıklar ve “Körfez Krizi” gibi krizler 
nedeniyle zorunluluktan ya altın fiyatları çok yükseldiğinde kişilerin kendilerine cazip miktarda nakit 
sağlamak için ya da kişilerin sahip oldukları mücevherlerin yerine moda olan yeni mücevherler alabilmek 
için altınlarını satışa sunmaları ile meydana gelmektedir. 
 
 Son birkaç yıldır bu faktörlerin üçüne de Türkiye’de rastlanmaktadır. Ekonomik sıkıntılar 
sebebiyle pek çok kişi, pahalı ancak moda olmayan 22 ayar altın takılarını 14 ayar mücevherler ile 
değiştirmiştir. Suudi Arabistan’da 1996 yılında altın fiyatlarında yaşanan sıkıntıya rağmen, alıcılar yeni 
altın satın alımları için hurda altından çok para kullanmışlardır. Böylece hurda altın arzı kaynağı kurumuş 
ve ülke üreticileri Avrupa ve Güney Afrika’dan daha büyük oranlarda altın ithal etmeleri için 
zorlanmışlardır. 
 
 1997 yılında hurda altın piyasasında en dikkate değer gelişme Doğu Asya’da özellikle hurda altın 
arzının bir yılda %700 arttığı Tayland’da görülmüştür. Şüphesiz bunun en önemli sebebi, Temmuz 
1997’de başlayan para krizidir.  
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 Dünya hurda altın arzı miktarı  1997 yılında 629 ton iken 1998 yılında 1.098 tona çıkmış ancak 
1999 yılında altın fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak 613 tona gerilemiştir. 
 
 1.5.6 Dünya Altın Fiyatları 
 
 Herhangi bir malın arz ve talebini etkileyen faktör hiç şüphesiz o malın fiyatıdır. Alışverişe konu 
olan mal türü ne olursa olsun, mal alma veya mal satma isteği ile hareket eden insanların o maldan ne 
kadar arz veya talep edecekleri piyasa fiyatının etkisi altında şekillenmektedir. Altın fiyatı, diğer birçok 
piyasa malından farklı olarak çok çeşitli içsel (üretim ve tüketim yapısında meydana gelen değişiklikler) 
ve dışsal (dış dünyada meydana gelen sosyal ve siyasi değişiklikler) faktörlerin etkisi altında kalmaktadır. 
Altın fiyatını etkileyen önemli faktörler; üretim maliyeti, maden üreticisi ülkelerdeki politik ortam, hisse 
senedi ve döviz piyasalarında yaşanan ani düşüş ve çıkışlar, enflasyon, devalüasyon beklentileri, faiz 
oranları, merkez bankalarınca piyasalara yapılan müdahaleler, merkez bankalarının rezerv yönetimi, 
döviz kurları ve sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerine ilişkin açıklamaları olarak sıralanabilmektedir.6 
 
 Tüm dünyada, altın fiyatının sabit olmaması ve gün içinde çok fazla sayıda değişmesi nedeniyle, 
altın fiyatı ile ilgili analizler yapılırken, belirli bir zaman periyodu içinde altın fiyatlarının seyrini takip 
edebilmek amacıyla Londra Borsası’nda belirlenen “Fixing” fiyatları esas alınmaktadır. 
 
 “Bretton Woods” sisteminin geçerli olduğu 1944-1973 yılları arasında, dalgalanmasına sınırlı 
olarak izin verilen altın fiyatları, gerek “Bretton Woods” sisteminin yıkılmasından gerekse tüm dünyada 
var olan yüksek enflasyondan dolayı 1973 yılından itibaren hızla yükselmeye başlamıştır. Fiyatların 850 
ABD Doları/ons’na fırladığı 1980 yılı, fiyatların gelecekteki seyrini etkilemesi bakımından ayrı bir öneme 
sahiptir. 
 
 Doğu ve Batı blokları arasında çekişmelerin hüküm sürdüğü, Orta Doğu’da savaşların başladığı, 
petrol fiyatlarının ve enflasyonun yükselmeye başladığı, faiz oranlarının reel olarak negatif gelir sağladığı 
ve sermaye piyasalarının günümüzdeki kadar gelişmediği 1970-1980 yılları arasındaki dönem, kişilerin 
altına olan ilgisinin artması için gerekli ortamı sağlamıştır. 
 
 1974-1980 yılları arasında altın fiyatlarının sürekli olarak yükseldiğini görerek altın taleplerini 
artıran pek çok yatırımcı fiyatların düşmeye başlaması üzerine portföylerinde bulunan altınları satmamış 
ve fiyatların tekrardan yükselişe geçeceği günü beklemişler ve 1990 yılında “Körfez Krizi”nin patlak 
vermesiyle ellerindeki altınları satmaya başlamışlardır. Böylece altın fiyatları yeni bir düşüş trendine 
girmiştir. 
 

ABD Doları bazında altın fiyatının sadece %4 oranında artıp azaldığı üç yıldan sonra, Doğu 
Asya’da yılın ikinci yarısında patlak veren para krizi nedeniyle yerel altın fiyatlarının, çift haneli yüzde 
artışlar göstermesiyle altın yıllardır kaydedilen en etkileyici düşüşünü 1997 yılında gerçekleştirmiş ve 
1997 yılında ortalama Londra Fixingi 331.29 ABD Doları/ons olarak belirlenmiştir. Bu, 1985 yılında bir 
önceki yıla göre %14.6 oranında set bir düşüş yapan ve ortala 317.26 ABD Doları/ons olarak kaydedilen 
Londra Fixingi’nden bu yana kaydedilen en düşük rakamdır. 
 
 1997 yılının ilk üç çeyreğinde fiyatlar düzenli olarak düşüş göstermiş, ancak son çeyrekte düşüş 
hız kazanmış ve son 12 yılın en düşük düzeyinde seyretmiştir. 12 Aralık 1997’de de son 18 yılın en düşük 
değeri olan 283.000 ABD Doları/ons’na ulaşmıştır. Fiyatların bu kadar düşmesindeki etkenler, merkez 
bankalarının yaptığı satışlar ve ABD Doları’nın kuvvetlenmesinin, altının ABD Doları bazındaki fiyatını 
daha da zayıflatacağı ve bu nedenle resmi sektörün ileride yapacağı satışların düzeyi ile ilgili olarak 
piyasada yaşanan tedirginliktir. 
  

Arjantin’in neredeyse tüm altın rezervlerini Ocak-Temmuz ayları arasında sattığını açıklaması 
fiyatların 12 Aralık itibariyle 283.000 ABD Doları/ons’na düşmesine neden olmuştur ki bu 1997’nin ve 
son 18 yılın en düşük fiyat düzeyidir.  

 

                                                        
6 İAB yayınları –2, “Kıymetli Madenler ve Piyasaları”, sf:51-54 
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Altın fiyatlarındaki düşü eğilimi 1998 ve 1999 yıllarında da sürmüş ve bu yıllarda en düşük 
fiyatlr sırasıyla 273,40 ve 252,80 ABD Doları/ons olarak gerçekleşmiştir. 

 
TABLO IIX Cari ve Reel Altın Fiyatları (1972-1999) 
 

 CARİ ALTIN FİYATLARI  REEL ALTIN FİYATLARI  
(1999 TÜFE FİYATLARI İLE) 

YIL EN DÜŞÜK 
$/ONS 

EN YÜKSEK 
$/ONS 

YIL 
ORTALAMASI 

$/ONS 

EN DÜŞÜK 
$/ONS 

EN YÜKSEK 
$/ONS 

YIL 
ORTALAMASI 

$/ONS 
1972 43.73 70.00 58.23 174.14 278.79 231.93 
1973 63.90 127.00 97.32 239.70 476.39 365.04 
1974 114.75 197.50 158.83 387.70 667.29 536.65 
1975 128.75 186.25 160.88 398.48 576.45 497.92 
1976 103.50 140.35 124.77 303.07 410.97 365.36 
1977 129.40 168.15 147.79 355.54 462.01 406.07 
1978 166.30 243.65 193.50 424.71 622.25 494.17 
1979 216.55 524.00 303.86 497.08 1202.81 699.40 
1980 474.00 850.00 614.50 958.39 1718.62 1242.17 
1981 391.25 599.25 459.24 716.67 1097.67 841.21 
1982 296.75 488.50 375.17 512.21 843.18 647.56 
1983 374.25 511.50 423.61 625.92 855.46 708.48 
1984 303.25 406.85 360.78 486.29 652.43 578.55 
1985 284.25 340.90 317.26 440.21 527.94 491.33 
1986 326.00 442.75 367.85 495.33 672.72 558.92 
1987 390.00 502.75 446.22 571.81 737.12 654.23 
1988 389.05 485.30 436.87 548.10 683.69 615.47 
1989 355.75 417.15 380.79 478.02 560.52 511.67 
1990 345.85 423.75 383.59 440.90 540.21 489.01 
1991 343.50 403.70 362.26 420.17 493.81 443.11 
1992 330.20 359.60 343.95 392.06 426.96 408.38 
1993 326.10 406.70 359.82 376.08 469.04 414.97 
1994 369.65 397.50 384.15 415.37 446.67 431.67 
1995 372.40 396.95 384.05 406.98 433.81 419.72 
1996 367.40 416.25 387.87 390.23 422.11 411.97 
1997 283.00 367.80 331.29 293.67 381.67 343.79 
1998 273.40 314.60 294.09 279.33 321.43 300.47 
1999 252.80 325.50 278.57 252.80 326.25 278.57 

  
Tabloda görüldüğü üzere hem cari hem de reel fiyatlarla fiyatların en düşük olduğu yıl 1972 yılı 

(En düşük fiyatlar Cari Fiyat: 43.73 $, Reel Fiyat:174.14 $ ) iken  en yüksek fiyatlar ise 1980 yılında 
gerçekleşmiştir.(En yüksek fiyatlar;  Cari Fiyat: 850.00 $, Reel Fiyat:1.718,62 $) 
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BÖLÜM II 
GÜMÜŞ ve GÜMÜŞ PİYASASI 

 
 
 

Bu bölümde gümüş  hakkında genel bilgilere yer verilerek, kimyasal özellikleri, kullanım 
alanları, dünya genelindeki arz ve talep yapısı  ve üretim durumu incelenecektir. Bu inceleme sırasında 
istatistiksel verilerden de faydalanılarak dünya genelinde oluşan gümüş ticareti hakkında, gümüş  piyasası 
ve dünya  gümüş fiyatları  hakkında bilgiler verilecektir. 

 
2.1. Gümüşün Kıymetli Maden Olarak Genel Özellikleri 
 
Gümüş (atom numarası 47; atom ağırlığı 107,88; simgesi Ag) beyazımsı gri renkli bir metaldir. 

Bu özelliği ve parlaklığı nedeniyle, gümüşe Latince beyaz ve parlak anlamına gelen “argertum” adı 
verilmiştir. 

 
Gümüş kimyasal olarak yükseltgenemediği için bir bileşik olarak değil, doğal haliyle, yani metal 

biçiminde bulunabilir ve bu sebepten insanoğlunun bulduğu ve kullandığı ilk metallerden biridir. 
Günümüzde, doğada serbest halde bulunan gümüşün ticari bakımdan karlı olmadığı durumlarda; bakır, 
nikel ve kurşunun elde edilmesi ve arıtılması sırasında bir yan ürün olarak çıkarılır.7 

 
2.2 Dünyada  Gümüş  Arz ve Talebi 

 
Dünya gümüş rezervlerinin büyük bölümünün Amerika Kıtasında  bulunması nedeniyle gümüş 

üretimi ve ticaretinin büyük kısmı Amerika kıtasında  yapılmaktadır.  Amerika Birleşik Devletleri, 
Meksika, Peru, Kanada bu sektörün en büyük üreticileridir.  

 
   Dünya gümüş fiyatlarının oluşturulması ise borsalar aracılığıyla yapılmakta olup, bu konuda  en 

önemli organizasyon Londra Metal Borsası’dır (LBM). Bu borsa 1876 yılında kurulmuş ve gümüşle 
birlikte, çinko, alüminyum, nikel ve kurşunun günlük fiyat belirlemesini sağlamaktadır. LME borsasının 
yanında New York’daki Handy Harman, COMEX ve Tokyo Borsaları da  diğer önemli borsalardır8.  

 
Aşağıdaki tablo ve grafikte gümüş arz ve talebine ilişkin bilgiler sunulmuştur. 
 
 

TABLO IX Dünya Gümüş Arz ve Talebi 1990-1998 (Milyon Ons) 
 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ARZ        
Maden üretimi 518.2 506 480.8 463 448.1 478.8 485.9 519.3 545.5 
Resmi sektör satışları    13 25.8 33.4 26.8 7 52.5 
Hurda gümüş 134.8 141.6 147.8 147.7 151.3 162.3 157.8 168.7 190.4 

Yatırım arzı 15.2 19 1.3 26.7  6.6  66.7 5.1 
Öngörülen Yatırım 52 56.1 107.7 134.77 154.9 100.6 154.8 98.2 47.2 
Toplam arz 720.9 722.8 737.6 785.1 780 781.7 825.3 859.9 840.6 
          
 
 
 
 

         

                                                        
7 İAB yayınları – 2, “Kıymetli Maden ve Piyasaları” sf:103 
8 Jastram, Ray W,  The Golden Constant University of California, Berkley, USA, 1997, s 8.  
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TALEP 
İmalat Endüstrisi 278.3 271.7 264.4 275.5 287.8 302 304.2 327.7 323.7 
Fotoğrafçılık 221.1 216.2 210.3 210.1 213.1 220.5 224.6 232.4 245.3 
Mücevher ve gümüş eşya 188.6 194.3 211.4 258.6 226.9 235.5 261.5 271.8 244.4 
Para 32.8 229.7 33.9 41 43 23.8 22.8 28 27.2 
Toplam 720.9 712 720.1 785.1 770.9 781.7 813.1 859.9 840.6 
Resmi Sektör  10.8 17.5       
Korunma Amaçlı     9.1  12.2   
Toplam Talep 720.9 722.8 737.6 785.1 780 781.7 825.3 859.9 840.6 
Gümüş Fiyatı(Londra Fix.)  4.832 4.057 3.946 4.313 5.285 5.197 5.199 4.897 5.544 
     (*) Kaynak: World Silver Survey 1999 
 
 Yukarıdaki tablodan da  görüleceği üzere toplam arz ve talebin büyük  bölümünü imalat 
oluşturmaktadır. Toplam arz ve talebin maksimum miktarı ise 1997 yılında 859.9 milyon ons ile 
gerçekleşmiştir. 
 
  Toplam gümüş rezervlerinin 780.000 ton olduğu dünyada Amerika Birleşik Devletleri  190.000 
ton gibi büyük rezerve sahiptir. Ayrıca Meksika, Peru, Kanada, bu sektörün en büyük üreticileridir9.  
 

Dünyanın önemli gümüş üretici ülkelerinin madenlerinden çıkarılan gümüş miktarı aşağıdaki 
tablodadır.  

 
 

TABLO X Gümüş üreticisi ülkelerin üretim miktarları (ton) 
 

 1994     1995   1996  1997  1998 
ABD       1381  2021  1548  1344  1955 
Meksika  2326  2196  2288  2202  2880 
Peru      1730  1598  1710  1575  2027 
Avustralya1045  1130  1183  1163  1110 
Kanada       735  1147    845    846  1127 
Şili        982             950  1069  1094  1345 
Polonya      825             804    828      733  1120 
Sovyetler 1498  2010  1724  1408  1304 
Türkiye      77      65      68      82      90 
         (*) Kaynak:  World Silver Survey, The Silver Institute 
 

Dünyada gümüş  kullanımı sanayi dışında da oldukça yoğundur. Özellikle süs eşyası ve ev eşyası 
yapımında Japonya, Tayland, İtalya, Hindistan, Endonezya, Türkiye söz sahibi olup, nispi olarak daha 
düşük maliyetle imalat yapmaktadırlar. Türkiye’nin üretim yanında   özellikle Tayland’dan  işlenmiş 
gümüş ithalatı da bulunmaktadır10. 
 
 Dünyada  gümüşe olan  talep, özellikle son dönemlerde ikame ürünlerin fazlalığı nedeniyle 
azalmıştır. Gümüş fiyatında önemli iniş çıkışlar yaşanmaması ve spekülatif alım satımlar dışında talep 
yönü ve miktarının daha kolay tahmin edilebilmesi alım satımda denge oluşturmasını kolaylaştırmıştır. 
Uzun vadeli senaryolarda özellikle fiber optik ve plastik malzemelerin  kıymetli metal ürünlerinin yerini 
alma durumuna gelmesi gümüşün dünya gümüş piyasasında talep yönünde azalma olacağını 
göstermektedir11. 

 
 
 
 

                                                        
9 Diğer Metaller, DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Diğer Metaller Çalışma Grubu  
                           Raporu,  Temmuz     1995, s. 84.  
10 Jastram, Ray W,  The Golden Constant University of California, Berkley, USA, 1997, s 12.  
11 DPT, a.g.k., s. 90 
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 2.3 Fiyatlar ve Fiyat Oluşumu 
 
 Dünyada gümüş fiyatları arz ve talebe göre uluslararası gümüş borsalarında belirlenmektedir. 
Özellikle Londra Kıymetli Metal Borsası bu konuda etkin bir role sahiptir. Fiyat oluşumunda büyük 
üretim potansiyeline sahip ABD, Japonya, Hindistan, Almanya, İtalya ve Rusya piyasası yönlendirme 
gücüne sahiptir. 
 
 Dünya gümüş piyasasında Borsa fiyatlarından farklı olarak bir çok ülkenin piyasaya daha düşük 
fiyattan gümüş sürdüğü belirtilmektedir. Özellikle Arjantin, İspanya, Rusya, Polonya bu ülkeler arasında 
sayılmıştır. 
 
 Gümüşün son dönemlerde gösterdiği performans incelendiğinde volatilitesi yüksek bir enstrüman 
olduğu görülmektedir. 1995 yılında 4.25-6.25 ABD Doları/ons’luk, 1996 yılında 4.70-5.90 ABD 
Doları/ons’luk, 1997 yılında 4.25-5.50 ABD Doları/ons’luk, 1998 yılında ise 4.70-7.50 ABD 
Doları/ons’luk geniş bir aralıkta işlem gören gümüş, piyasada yaşanan sıkışıklıklardan, arz ve talep 
faktörlerinden ve başta altın olmak üzere diğer kıymetli madenlerin fiyat hareketlerinden etkilenmektedir.  
 
 1998 yılında dünya gümüş piyasasında yapılan işlemlerin 67.059 milyar onsluk büyük bir 
kısmının London Bullion Market Association üzerinden geçtiği, vadeli piyasalardaki 26.218 milyar 
onsluk işlemlerin ikinci sırada kaldığı, piyasaya arz edilen gümüş miktarının ise yıllık olarak 630.013 
milyon onsa ulaştığı görülmüştür.  
 
 1998 yılında toplam arz önceki yıla göre % 7.7 artış kaydederek 630 milyon onsa ulaşırken talep 
de % 2.4 artışla 822.2 milyon onsa ulaşmıştır. Diğer yandan piyasadaki talep fazlası 1997 yılında 218.2 
milyon ons iken 1998 yılında 192.2 milyon onsa gerilemiştir. 
 

TABLO XI Ortalama Gümüş Fyatları   (1990-1998) 
Yıllar Londra ($ ons)     İstanbul   (Tl/Gr) 
1990 4.84 467 
1991 4.06 615 
1992 3.94 940 
1993 4.31 1.633 
1994 5.29 5.317 
1995 5.20 8.199 
1996 5.11 13.850 
1997 5.45 42.500 
1998 5.50 52.700 

  
 2.4 Gümüşte Vadeli İşlemler 
 
 Belirli bir spot ürün fiyatının bugünden sabitlenmesi suretiyle ileri bir tarihte teslim edilmesi veya 
teslim alınması taahhütlerini içeren kontratların alınıp satıldığı vadeli piyasalarda gümüş önemli bir işlem 
hacmine sahiptir. Dünyada gümüşe fiziki yatırım talebi (gümüş paralar hariç) gittikçe azalırken vadeli ve 
opsiyonlar işlemlerine dayalı gümüş alım satımı önemli oranda artmıştır. Korunma ve spekülasyon amaçlı 
taleplerin yoğun olduğu piyasada, gümüş kontratları, tek başına veya altın gibi diğer metallerle beraber 
bir sepet içinde menkul kıymetleştirilmiş opsiyon olarak da işlem görmektedir. 
 

TABLO XII Vadeli İşlem Kontratlarının İşlem Gördüğü Önemli Borsalar 
 

Ülke Borsa İşlem Hacmi (kg) Kontrat Büyüklüğü 
ABD COMEX    815,168 1,000 ons 
ABD CMX  5,000 ons 
ABD CBOT    813,492 1,000 ons 
ABD MCE  1,000 ons 

JAPONYA TOCOM 1,042,185       30 kg 
KANADA TORONTO        8,300     100 ons 
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BÖLÜM III 
PLATİN VE PLATİN PİYASASI 

 
 

 Bu bölümde platin ve platin grubu metallerin kimyasal özellikleri, kullanım alanları, dünya 
genelindeki arz ve talep yapısı  ve üretim durumu incelenecektir. Bu inceleme sırasında istatistiksel 
verilerden de faydalanılarak dünya genelinde oluşan platin  ticareti hakkında, ve platin  fiyatları  hakkında 
bilgilere yer verilecektir. 
 

3.1 Platin ve Platin Grubu Metallerin (PGM) Özellikleri 
 
Platin grubu benzer özelliklere sahip altı metalden oluşur. Bunlar platin (Pt), rodyum (Rh), 

iridium (Ir), rutenyum (Ru) ve osmiyum (Os) dur. Doğada çoğunlukla birlikte görünürler ve en seyrek 
bulunan metallerdir. Oksitlenme ve korozyona karşı dayanıklı olduklarından ve nadir bulunduklarından 
dolayı altın ve gümüş ile birlikte “değerli metaller”diye anılırlar. 
  
 Platin Grubu Metaller troyonz veya metrik sistemin geçerli olduğu pazarlarda gram ya da 
klogiram olarak alınıp satılır. 
 

1 troyonz  =  31,1035 gr 
1 kg          =  32,1507 troy onz 

 
 Ticari kalite platin normal olarak % 99,95, pladyum % 99.9 saflıktadır. Amerikan ve İngiliz 
standartlarına göre platinden yapılmış cisimlerin platin olarak nitelenebilmesi için en az % 95 platin 
içermeleri zorunludur. 
 

3.2  Dünyada  Platin Arz  ve Talebi 
 
Platin dünyada az bulunan bir maden olduğu için arzı da sınırlıdır. Platin bir çok madenden yan 

ürün olarak elde edilmekle beraber bu toplam üretim içinde önemli bir yer tutmamaktadır. Dünyada en 
büyük platin üreticisi ülke Güney Afrika’dır. Dünyadaki platin rezervlerinin % 88’lik bölümü Güney 
Afrika’da yer almakta ve üretimin yaklaşık % 80’lik bölümü bu ülke tarafından karşılanmaktadır. 
Dolayısıyla dünya platin arzı Güney Afrika’nın politik yapısı ve işçi hareketlerine bağlı olarak 
değişmektedir. Bağımsız Devletler Topluluğu’nun ise üretimde % 15’lik payı bulunmaktadır. 1998 
yılında yıllık platin arzı önceki yıllara göre fazla farklılık göstermeden 140 ton seviyesinde kalmıştır. Bu 
rakam yıllık altın üretiminin % 6’sına, yıllık gümüş üretimin ise % 1’den az bir kısmına karşılık 
gelmektedir. 

 
İkinci önemli platin ve platin grubu metaller üreticisi ülke Rusya’dır. Eskiden Sovyetler 

Birliği’nin platin satışları yıllık 200.000 ile 400.000 ons arasında değişmekteyken, 1990’ların başında 
döviz ihtiyaçları ve ekonominin kötüleşmesi dolayısıyla bu rakam 1991’den sonra 1 milyon ons’a 
çıkmıştır. 

 
   TABLO XIII Dünya platin arzının ülkelere göre dağılımı  (ton) 
 

     1996               1997            1998                                             
 Güney Afrika  105.4        108.1   100  
 Rusya               37.9              28.0     35.3  
 Kuzey Amerika    7.5          3.3   10.1 
 Diğer                 4.0          1.0     5.2  
 Toplam            154.8                     140.4             150.6 

                (*)  Kaynak :Platinum 1999 
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Platin talebi çoğunlukla endüstriyel olmakla beraber statü olarak değerli metaller grubunda yer 
almakta ve fiyat olarak diğer değerli metaller ile etkileşim içerisinde hareket etmektedir. Özellikle altın ile 
birlikte aynı yönde fiyat seyri nedeniyle yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Bazı yatırımcılar 
platini altına ikame etmek için hedge amaçlı kullanmaktadırlar. Ayrıca platin üretiminin büyük bir 
bölümünün Rusya ve Güney Afrika tarafından karşılanıyor olması, bu metali arz talep dengelerinin sık 
değişmesi açısından dönem dönem ilgi çekici kılmaktadır.12 

 
Platinin % 50’si endüstriyel alanlarda, % 40’ı kuyumculuk sektöründe % 10’u ise yatırım amaçlı 

kullanılmaktadır. Japonya platin mücevher talebinde ilk sırada yer almaktadır. 
 
Platin sanayide aşağıdaki dallarda kullanılmaktadır. 

 
 1-Otomobil Sanayii 
 2-Kimya Sanayii 
 3-Elektronik Sanayi 
 4-Cam Sanayii  

5-Petrol Sanayii 
 
TABLO XIV Dünya Platin Talebinin Sektörel Dağılımı (Ton) 

     Sektör            1996  1997        1998 
Otomobil Sanayi  47.6    45.7           50.5 
Mücevher   61.9    67.2         60.1 
Endüstri   37.3    39.8         32.9 
Yatırım        7.5      9.0           7.9   
Toplam             154.3  161.7        15 1. 4   

      (*) Kaynak :Platinum 1998 
 
 3.3  Platin Fiyatları 
 
 Platin fiyatlarının son dört yıl içinde 330-470 ABD Doları/ons’luk bir bantta dalgalı hareket ettiği 
görülmektedir. 1995 yılında 390-460 ABD Doları/ons, 1996 yılında 350-430 ABD Doları/ons, 1997 
yılında 340-470 ABD Doları/ons, 1998 yılında ise 330-430 ABD Doları/ons aralığında işlem gören platin, 
arzının sınırlı olmasına da bağlı olarak belli bir seviyenin üzerinde kalmıştır. Son yıllarda platin fiyatları 
özellikle ikinci büyük üretici ülke Rusya’nın ihracat kotalarındaki değişikliklerden etkilenmiştir. Diğer 
yandan geçirdiği ekonomik krize bağlı olarak 1998 yılında platin talebi düşen Japonya, fiyatların da aynı 
sene içinde düşük seviyelerde kalmasına neden olmuştur. Aşağıdaki tabloda 1989-1999 yılları arasında 
dünya piyasalarında oluşan platin fiyatları grafiksel olarak gösterilmiştir. 
 
GRAFİK I  Platin Fiyatları 1998-1999 ($/Ons) 
 
 
 
 
 
 
KAYNAK: İAB 1999 YIILIK BÜLTENİ 
 
 
Grafik 1 platin fiyatları 1989-1999 ($/ons) 
 
 
 
 

                                                        
12 İAB yayınları-2, “Kıymetli Madenler ve Piyasaları” sf:120-121   
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BÖLÜM IV 
KIYMETLİ MADENLER ÖDÜNÇ PİYASASI 

 
 

Bu bölümde altına dayalı leasing işlemleri, ödünç talebi ve  arzı, madencilik sektöründe artan 
ölçüde   ödünç altın kullanımı, hedging işlemler, ödünç işlemlerinde  özel yatırımcılar ve     merkez 
bankalarının rolü,  ödünç işlemlerinde yasal, siyasal ve kurumsal kısıtlamalar  ile ödünç altın almanın 
maliyeti konularına  yer verilecektir. 
 
 4.1 Altına Dayalı Leasing İşlemleri 
 
 Geçtiğimiz on yılda altın ödünç piyasasının işlem hacmi neredeyse üç kat artış kaydetmiştir. 1997 
yılı sonu itibariyle ödünç işlemlerinin hacmi tahminen 4,000 tondur. Bu hızlı büyümenin arkasında yatan 
neden, altın ödünç piyasasının başlıca talep faktörü konumuna gelen madencilik sektörünün hedging 
işlemlerinden (riske karşı korunma) doğan altın ödünç alma talebidir.13 
 
 Piyasanın gelişmesinde başlıca üç ana katılımcı grubun payı olduğunu söylenebilir: 
 

* Yeni altın yataklarını ortaya çıkarıp bir hayli verimli bir şekilde bu yataklardaki altını çıkaran 
madencilik şirketleri; 

 
* Üreticilerin gereksinimlerini karşılamak için hem aracılık yapan hem de yeni ve kompleks 

teknikleri geliştiren külçe altın bankaları; 
 

* Ödünç verme ve takas işlemleri aracılığıyla hedging piyasası için önemli bir likidite sağlayan 
merkez bankaları. 
 
 Maden hedging işlemlerindeki büyüme, beraberinde altın ödünç verme işlemlerinde 10 yıllık bir 
dönem içerisinde 400 tondan 2,550-2,650 tona yükselen bir hacim getirmiştir. Bu rakam, tüm altın ödünç 
verme hacminin yaklaşık % 65’ini ifade etmektedir. 
 
 On yıl içerisinde kaydedilen bu hızla büyümede merkez bankalarının rezervlerindeki altını ödünç 
verme konusunda gösterdikleri istekliliğin oldukça ciddi bir payı bulunduğunu söylenebilir.  
 
 4.1.1 Ödünç Talebi 
 
 Altın üç önemli nedenden dolayı ödünç işlemlerine konu olmaktadır: 
 

i- Altın üreticileri ve bankalar, hedging operasyonlarını desteklemek, araştırma ve kaynak 
yaratma aktivitelerini finanse etmek amacıyla, 
 
 ii- Külçe altın, mücevherat ve madeni para üreticileri ile rafinerileri, hammaddenin son mamul 
haline gelene kadar karşılaşabileceği fiyat risklerinden korunmak amacıyla, 
 
 iii- Ticari bankalar ile aracılar; yatırımcılar ve spekülatörlerin faaliyetlerinden meydana gelen 
arbitraj işlemlerini finanse etmek amacıyla. 
 
 4.1.2 Ödünç Arzı 
 
 Altın ödünç veren kaynaklar ise: 
 

* Dünyanın lider külçe bankalarında tutulan, ödünce tahsisli kişisel altın hesaplarından ödünç 
piyasasına yapılan arzlar, yani özel kaynaklar ile; 
                                                        
13 İAB Yayınları-2, “Kıymetli Madenler ve Piyasaları” sf: 140-142 
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* Rezervlerinde önemli miktarda altın bulunduran ve atıl duran altın stoklarını ödünce tahsis 

ederek değerlendirme amacıyla hareket eden merkez bankalarıdır. 
 
 4.2 Hedging (Riske Karşı Korunma İşlemleri) 
 
 Hedging işlemlerinin yüzyıldan fazla bir geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Son 25 yıllık süre 
içinde külçe altın bankaları, altın madeni şirketlerine sürekli ortan bir şekilde hedging araçları 
sunmaktadırlar. Bunlar göz önünde tutulduğunda hedging işlemlerinin üzerinde sürmekte olan 
tartışmaların ve madencilik şirketlerinin hala birbirinden hayli farklı politikalar üretip bunları sıkı sıkaya 
izlemelerinin nedenini merak etmemek mümkün değildir. 
 
 Çok tartışılan hususlardan biri şudur: Madencilik firmalarının hedging işlemleri sayesinde, henüz 
çıkarılmamış olduğu halde piyasaya yüklü oranda altın arz edilmesi, bu işlemlerin yapılmadığı 
düşünüldüğü takdirde fiyatların daha yüksek bir seviyede oluşup oluşmayacağı sorusunu gündeme 
getirmektedir. Tartışılan ve eleştirilen bir diğer husus ise merkez bankalarının piyasaya, rezervlerinden 
altın fonlamasıdır. Eğer merkez bankaları bundan vazgeçerse hedging işlemlerini ayakta tutan likidite 
azalacak; üreticiler bu imkandan yoksun kalacak ve böylelikle açığa satışların cazibesi azalacak ve 
fiyatlar üzerindeki olumsuz etkiler hafiflemiş olacaktır. 
 
 Her ne kadar bu tarz görüşlerin doğruluk payı olsa da, piyasa geliştikçe bu görüşler de arka plana 
itilmiştir. Madencilik şirketleri son derece rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermektedirler. Karlılıklarını 
koruyabilmek amacıyla yasal her yönteme başvurmakta bir sakınca görmemektedirler. Bu yöntemlerden 
biri de riske karşı korunma yani hedging işlemleridir. 
 
 Merkez bankaları rezervlerinde altın bulunduğu sürece altınının diğer varlıklarla birlikte etkin bir 
şekilde yönetilmesini ve işletilmesini savunmaktadırlar. Altın ödünç verme, opsiyonlardan sadece bir 
tanesidir. Ancak diğer işlem taraflarıyla kıyaslandıklarında önemli güce sahip olan merkez bankaları 
attıkları adımlara çok daha fazla dikkat etmek zorundadırlar. Piyasalar, yanlış atılan bir adımdan geri 
dönülmesini kolayca kaldırabilecek mekanizmalara sahip değildir. 
   
 Özetlemek gerekirse, günümüz piyasaları hedginge daha olumlu gözle bakmaktadırlar. Hedging 
ile ilgili olarak üzerinde ağırlıklı olarak tartışılan konular hedgingin ne oranda yapılmasının uygun olacağı 
ve uygulanması gereken stratejilerdir. Altın üreticileri için karar verme süreci, başlıca üretici ülkelerin her 
birinin para birimlerindeki “kontango” piyasasının devam eden varlığı nedeniyle kolaylaşmış durumdadır. 
Bütün bu nedenlerden dolayı madencilik sektörü hedging işlemlerini kendi için karlı bir yöntem olarak 
benimsemişlerdir. 
  
 4.3 Ödünç Altın Arzı: Özel Yatırımcılar ve Merkez Bankaları 
 
 Geçtiğimiz on yılda üreticilerin vadeli altın piyasalarını daha fazla kullanmaya başladığı 
görülmektedir. Altın kredisi talebi de, 1980’li yıllardaki madencilik veriminin artış kaydetmeye başladığı 
periyodun ilk dönemlerinde oldukça güçlü olmuş, ancak hızlı bir gerileme kaydetmesi de çok 
sürmemiştir. Daha yakın tarihlerde ise opsiyon faktörünün eskiye oranla daha geniş ölçekte kullanılmaya 
başladığı görülmektedir.  
 
 Altın borçlanmaları, forward ve opsiyon piyasalarının büyümeleri son derece likit bir altın ödünç 
piyasasının varlığı ile daha da kolaylaşmıştır. Taraflar, faaliyetlerini düşük maliyetli borçlanmalar 
vasıtasıyla finanse ederken bu sayede de forward fiyatlardaki kontango priminin de devamını 
sağlamışlardır. Sürekli artan bir kantango, vadeli piyasaları, gelecekteki üretimlerini hedge etmeye çalışan 
madencilik şirketleri için son derece cazip bir hale getirmiştir. Vadeli altın piyasalarının bu yapısal 
özelliğinin kaynağı ise merkez bankalarıdır. Merkez bankaları bu piyasaya girmemiş olsaydı bu çapta bir 
piyasanın oluşması imkansızdı. Özel sektörde altın likiditesi sağlayan merkez bankaları sayesinde 
piyasalar derinlik kazanmıştır. Bugün külçe altın bankaları neredeyse tamamen özel sektöre bağlı 
durumdadır. Merkez bankalarının risk kavramına yaklaşımları piyasaların gelecekte izleyecekleri 
gelişmeyi çok yakından etkileyecektir. 
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 1988-1998 döneminde  yaptıkları resmi altın satışlarının devamlılık göstermesine rağmen merkez 
bankaları, IMF ve EMI haricinde, hala ellerinde 28,000 ton altın rezervi tutmaktadır. Toplam rezervlerin 
içinde altının teşkil ettiği yer açısından ülkeden ülkeye büyük farklılıklara rastlanmaktadır. Bugün merkez 
bankalarının sağladığı ödünç altın miktarının 3,600-3,700 ton civarında olduğunu sanılmaktadır. Bu da 
ödünç altın piyasasındaki toplam likiditenin % 90’ı kadar bir rakama denk gelmektedir.  
 
 Merkez bankaları ödünç altın verme işlemine ellerindeki atıl durumda yatan bir varlığı gelir 
getirici bir araca dönüştürmek amacıyla ilgi duyarlar. Böyle yapmadıkları takdirde kasalarındaki altın 
hiçbir gelir getirmeksizin duracaktır. 
  
 Merkez bankaları giderek daha fazla şekilde rezerv varlıklarının idaresine eğilmektedirler. 
Kendilerini piyasaların olası getiri ve zararlarına karşı gayet güzel eğitmişlerdir. Bir çoğu ellerindeki altın 
varlıklarının bir kar-zarar temelinde işletilebileceği görüşünü sıkı sıkıya benimsemişlerdir. 
 
 4.4 Üreticiler İçin Sağlanan Altın Hedging Hizmetlerinin  Kaynakları:  
                  Külçe Altın Bankaları 
 
 Merkez bankaları ödünç altın konusunda en önemli kaynak konumundadırlar. Bunun yanında 
külçe altın bankaları da bu piyasanın gelişmesi konusunda çok önemli aracılık görevleri üstlenmişlerdir. 
Bu gelişmenin kendine göre zorlukları şüphesiz olmaktadır. Maden sanayiinin, rafinerilerin, imalatçıların, 
kuyumcuların, yatırımcıların ve spekülatörlerin hepsinin birden gereksinimlerinin karşılanması kolay 
değildir. Bu gereksinimleri sağlamayı üzerlerine alan külçe altın bankalarının karşı karşıya oldukları 
riskler ikiye ayrılır: Karşı taraf riski ve faiz oranı/vade uyumsuzluğu riski. 
 
  4.4.1 Karşı Taraf Riski 
 
 Altın üreticilerinin hedging amacıyla kullanabilecekleri ürünlerde büyük çeşitlilik söz konusu 
olmakla beraber başlıca üç ürün vardır. Ödünç işlemleri, forward satışlar ve opsiyonlar. 
 
 Üretici, hedging işlemlerinden dolayı külçe altın bankalarının üzerine yüklenen teorik risk ne 
olursa olsun pratikte bu riskler çok küçüktür. Hedging işlemlerini yaygınlaştırmak isteğindeki külçe altın 
bankaları aşağıda verilen kriterleri göz önünde tutarak maden şirketlerini inceler ve bu küçük riskleri de 
minimize etmeye çalışırlar. 
 

 Mali Büyüklük: Finansal rasyoları olumlu olan şirketler daha olumsuz olanlara göre daha az 
risklidir. 
 

 Çok sayıda madene sahip olma: Farklı bölgelerdeki farklı maden ocaklarında çalışan şirketler daha 
az risklidir. 

 
 Düşük borç ve operasyon giderleri: Yüksek nakit akışına sahip şirketler hem yükümlülüklerini 

yerine getirmede hem de olası bir krize karşı daha dayanıklı ve esnektirler. 
 
   Başarılı bir şirket tarihi: Eski ve kendini kanıtlamış şirketlerin ayakta kalma şansı, yeni ve 
denenmemiş şirketlere kıyasla daha çoktur. 
 

 Politik riskler: Politik istikrara sahip ülkelerde yerleşik şirketlerin riski daha küçüktür. 
  
 4.4.2 Faiz Oranı ve Vade Uyumsuzluklarından Doğan Riskler  
 
 Bu tarz riskler daha çok külçe altın bankalarının merkez bankalarından kısa vadelerle altın ödünç 
almak durumunda kaldığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan maden şirketleri de daha uzun 
vadeli işlemler yapmaya eğilimli olduklarından bu iki durum birbiriyle çatışabilir ve külçe altın bankaları 
riskle karşı karşıya kalır. 
 
 Merkez bankalarından altın ödünç alınırken saptanan vade ile forward satışın vadesi arasındaki 
uyumsuzluk, sabit fiyat forward anlaşmalarında tabii olarak mevcut bulunan bir risktir. Sabit fiyatla 
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bağlanmış bir forward anlaşma, iki etken göz önünde tutularak hesaplanır: Spot piyasa fiyatı ve forward 
değer payı (prim). 
 
 Külçe altın bankaları kaynaklarını tam verimlilik ile kullanmayı amaçlamış kuruluşlardır. 
Özellikle ödünç altın talebinin sürekli artacağı beklentisi olan bir piyasada bu şekilde hareket etmeyi ilke 
edinmişlerdir. Daha yakın tarihlerde hazırlanmış hedging ürünleri yine bu nedenden ötürü opsiyonların 
kullanıldığı ürünler biçiminde karşımıza çıkmaktadırlar. Opsiyon işlemlerinin daha fazla ağırlık 
kazanması ödünç altın kullanımının da azalması sonucunu doğurmaktadır. 
  
 4.5 Ödünç Altın Almanın Maliyeti 
 
 Altın ödünç almanın maliyetini belirleyen iki temel ölçü vardır. Bunlardan biri ödünç oranı diğeri 
ise takas işlemleri sonucu elde edilen altın faiz oranıdır. Ödünç oranı daha makul bir ölçüdür ancak zaman 
içinde merkez bankaları likiditeyi sağlamak ve potansiyel karşı taraf riskini azaltmak için takas 
mekanizmasını benimsemişlerdir. 
 
 Geçen on yılda ödünç oranlarının değişimine bakıldığında ilgi çekici sonuçlara rastlanmaktadır. 
Bir kere, ödünç alma maliyetinde 1980’li yıllarda başlayıp 1990’lı yıllara dek süren bir yukarı trend 
görülmektedir.  
 
 Ödünç oranlarıyla altın fiyatları arasında her zaman doğru bir orantı bulunduğunu söylemek 
mümkün değildir. Bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda fiziksel talep azalışları ile spekülatif altın satışları, 
altın fiyatlarının düşmesine yol açarken ortalama ödünç oranlarının da yüksek seyretmesine sebep 
olmuştur.  
 
 Ödünç oranları daha yakından incelendiğinde piyasaların, ödünç alma oranları % 0.4-0.5’e 
gerilediğinde fiyatları en alt düzeye çekme gibi bir eğilimi olduğu görülmektedir. Bu da işaret etmektedir 
ki bazı merkez bankaları, büyük bankalara dahi altın verdiklerinde, fiyatlardaki bu tarz oynamalar 
nedeniyle ciddi bir risk altına girdiklerini ifade ettiklerinde haklıdırlar. 
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BÖLÜM V 
VADELİ İŞLEMLER PİYASASI 

 
 
 Bu bölümde vadeli işlemlerin kısa bir tarihçesi verildikten sonra vadeli piyasada yapılan 
işlemlere (forward, opsiyon ve  futures işlemler),vadeli işlemler yatırımcıları,vadeli işlem piyasalarının 
yararları,vadeli işlem piyasalarında alınan pozisyonlar,dünyadaki önemli altın vadeli işlem borsaları ve 
kontrat özellikleri konularına  yer verilecektir. 
  
 5.1 Genel Olarak  
 
 Vadeli İşlemler Piyasalarının geçmişi 1800’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Özellikle tarım 
ürünlerinin fiyatlarındaki aşırı dalgalanmadan olumsuz yönde etkilenen Amerikalı çiftçiler, fiyat değişim 
riskinden korunmak için vadeli alım-satımların yapıldığı vadeli piyasaları oluşturmuşlardır.  Vadeli 
işlemler Piyasalarında, 1970’li yıllara kadar sadece tarımsal ürünler için yapılan sözleşmeler işlem 
görürken, Dünyada, Bretton Woods Sisteminin terk edilmesi ve sabit kur sisteminden dalgalı kur 
sistemine geçilmesi nedeniyle finans piyasalarında meydana gelen aşırı dalgalanmalar, faiz ve kur riskini 
beraberinde getirmiş ve bu nedene bağlı olarak finansal ürünler üzerine yapılmış vadeli sözleşmeler de 
yapılmaya başlanmıştır.  Günümüzde enerji, değerli madenler, tarımsal ürünler, finansal ürünler, çeşitli 
ekonomik gösterge ve endekslerden oluşan geniş yelpaze üzerinde çok çeşitli ürün Vadeli İşlemler 
kapsamına alınmıştır.   
 

5.2 Vadeli Piyasada Yapılan İşlemler  
 
 Vadeli İşlemler Piyasası , herhangi bir ürünün ilerdeki bir tarihte teslimatının yapılması için 
yapılmış olan sözleşmelerin alınıp satıldığı piyasalardır. Vadeli İşlem Piyasalarında forward, futures ve 
opsiyon işlemleri yapılmaktadır.  Vadeli İşlemler Piyasası bu üç işlem çeşidini kapsamakla birlikte bu 
işlemler arasında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır.  Aslında bu işlemler arasında ilerdeki bir tarihte 
teslimatının yapılması dışında çok fazla ortak yönden bahsetmek mümkün gözükmemektedir.  Vadeli 
İşlemler Piyasasında yapılan bu üç işlem incelenirse şu  sonuçlarla karşılaşılır:14 
  
 5.2.1 Forward İşlemler  
 
 Forward İşlemler organize Borsalarda değil over-the-counter adı verilen tezgahüstü piyasada 
yapılır.  Forward İşleme konu olan kıymetin türü ve miktarı taraflar arasında serbestçe belirlenir.  
Forward İşlemin fiyatı sözleşmenin yapıldığı tarihte belirlenmektedir.  Sözleşme, alan ve satan (uzun 
pozisyon ve kısa pozisyon sahibi) tarafları yükümlülük altına sokar.  Forward İşlemin yapıldığı tarihten, 
malın el değiştireceği tarihe kadar taraflar arasında para transferi olmaz.  Forward İşlemler genellikle 
büyük kurumsal yatırımcılar arasında yapılmaktadır.  Forward pozisyonların vadesinden önce kapatılması 
zordur ve Forward İşlemler piyasalardaki her gün değişmekte olan koşullara uyum sağlama imkanı 
vermez.  Forward Sözleşmesinin tarafları karşı tarafın güvenirliğini de göz önünde bulundurmak 
zorundadır. 
 

5.2.2 Futures İşlemler 
 

 Organize Borsalarda yapılır.  Futures Sözleşmelerinde, sözleşmeye konu kıymetin özellikleri, 
miktarı, vadesi ve sözleşme koşulları standarttır.  Futures Sözleşmenin fiyatı anlaşmanın yapıldığı 
tarihte bellidir.  Futures Sözleşmesi, hem alan hem de satan (uzun pozisyon ve kısa pozisyon sahibi) 
tarafları yükümlülük altına sokar.  
 

Futures İşlemlerinde, Takas Merkezi alıcıya satıcı, satıcıya alıcı konumundadır. . Futures 
Sözleşmelerinde taraflar birbirine karşı değil Takas Kurumuna karşı sorumlu olduğundan taraflar 
                                                        
14 İAB Yayınları, “İAB Vadeli İşlemler Rehberi”, sf:9-12 
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birbirlerinin kredi riskini hesaplamakla uğraşmazlar.  Futures Sözleşmelerinde, Takas Merkezi ile 
pozisyon sahibi taraflar arasında sözleşmenin vadesi dolmadan para transferi gerçekleşebilir.  Futures 
İşlemler sadece büyük kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılmamakta, bireysel yatırımcıların da 
Vadeli İşlemler yapabilmesine olanak tanımaktadır.  Futures İşlemleri son derece popüler ve likit 
olduklarından işlem maliyetleri düşüktür.   
 
 5.2.3 Opsiyon İşlemleri 
 
 Opsiyon İşlemleri ile bir malın belirli bir süre içinde, belirli bir fiyata satın alma veya satma 
hususunda satıcı tarafından alıcıya hak tanınmış olmaktadır.  Opsiyon Sözleşmesi satın alan bir yatırımcı 
kullanım fiyatı denilen belirli bir fiyat üzerinden, Opsiyon İşlemi yaparak kaybının en fazla ne kadar 
olabileceğini bilmektedir.  Opsiyon İşlemleri alıcı tarafa yükümlülük getirmez fakat hak verir. Bu hakkı 
satın almak için Opsiyon alan taraf Opsiyon satan tarafa piyasa koşullarında arz ve talebe bağlı olarak 
oluşan opsiyon primi öder.  Opsiyon alan bir yatırımcı alım ya da satım hakkını kazançlı ise kullanacak, 
kazançlı değil ise kullanmayacaktır. Buna karşın, Opsiyon satan taraf ise yükümlülük altındadır.  Opsiyon 
satın alan tarafın hakkını kullanmak istemesi durumunda satan taraf yükümlülüğünü yerine getirmek 
zorundadır.  Opsiyon satın alan yatırımcı kaybının en fazla ödediği opsiyon primi kadar olacağını 
bilirken, Opsiyon satan tarafın riski sınırlı değildir. 
 
 
 Vadeli İşlemler Piyasaları yukarıda anlatılan üç işlemi de kapsamakla birlikte İstanbul Altın 
Borsasında faaliyette bulunan ve Türkiye’de tek açık piyasa olan İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler 
Piyasasında futures işlemler yapılabilmekte ve Vadeli İşlemler Sözleşmesi futures sözleşmesini ifade 
etmektedir.  İstanbul Altın Borsasında fiili olarak opsiyon işlemleri yapılmamakla birlikte, bu işlemlerin 
de İstanbul Altın Borsası mevzuatında yeri vardır. 
 
 5.3  Vadeli İşlem Sözleşmesi  
 

Hukuki olarak bağlayıcı olan ve sözleşmeye konu olan ürünü ileri bir tarihte satın almak veya 
satmak üzere yapılan sözleşmedir. İleri bir tarihte, fiyatı bu günden belli olan bir ürünü almak isteyen 
taraf Vadeli İşlem Sözleşmesi satın alır. İleri bir tarihte fiyatı bu günden belli olan herhangi bir ürünü 
teslim etmek isteyen taraf Vadeli İşlem Sözleşmesi satar. Sözleşmeler, vade sonunda teslim edilecek ya 
da alınacak ürünün miktarını, niteliklerini ve teslimat tarihini ve koşullarını kapsamaktadır. Vadeli İşlem 
Sözleşmelerinin nitelikleri sözleşmelerin işlem gördüğü Borsalar tarafından belirlenir.  
 

Vadeli İşlem Sözleşmeleri uluslararası organize piyasalarda alınıp satılır. Vadeli Piyasalarda 
alım-satımı yapılan sözleşmeler, sözleşmelerin işlem gördüğü Borsa tarafından standart halle getirilmiştir.  
Bu standardizasyon : 
 

- Ürün veya finansal aracın çeşidi, 
- Teslimatı yapılacak ürün veya finansal aracın nitelikleri, 
- Ürün miktarı, 
- Teslimat vadeleri, 
- Teslimat tarihleri için saptanmıştır. 
 
Standardizasyon bu piyasaların likit ve derin olmasını sağlar, dolayısıyla standardizasyonun en 

önemli yararı  işlem maliyetlerinin çok düşük olmasını sağlamasıdır.  
 
Vadeli İşlem Piyasalarının işleyişinde güvence, olmazsa olmaz koşullardan biridir.  Bu güvence, 

iyi niyet depozitosu anlamına gelen marjin sistemi ve alıcıya satıcı satıcıya alıcı konumda bulunan Takas 
Merkezince sağlanmaktadır. 
 

Vadeli İşlem Sözleşmesi iptal edilemez ancak alış sözleşmesinin sahibi olan taraf satış işlemi 
yapmak, satış sözleşmesi sahibi olan taraf ise alış işlemi yapmak yoluyla pozisyonunu kapatır.  
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5.4 Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fonksiyonları  
 
Vadeli İşlem Sözleşmelerinin en önemli özelliği risk seven ve riskten kaçınmak isteyen 

yatırımcıların bir araya gelmesini sağlamasıdır. Gelecekteki fiyatların belirsizliğinden kaynaklanan fiyat 
riski, Vadeli İşlem Sözleşmeleri vasıtasıyla spekülatörlere devredilebilir.  Spekülatörler fiyat 
hareketlerinden kazanç sağlama  amacında olan yatırımcılardır. 
 

Vadeli İşlem Sözleşmeleri, piyasadaki arz ve talebe göre ürünlerin ileri bir tarih için fiyat 
beklentilerinin oluşumuna katkıda bulunur.  Serbest piyasa ekonomilerinde ileri bir tarihteki fiyat 
beklentilerinin bilinmesi, arz ve talebin tahmin edilebilmesine ve böylece kaynakların en doğru şekilde 
kullanılmasına olanak tanır. 
 

5.5 Vadeli İşlem Sözleşmelerine Konu Ürünler  
 
Dünya üzerinde Vadeli İşlemler çok sayıda Borsada ve çok çeşitli ürünler üzerine yapılmakla 

birlikte Türkiye’de sadece İstanbul Altın Borsasında açık olan Vadeli İşlemler Piyasası mevcuttur. 
 
Vadeli İşlem Sözleşmelerine konu olan ürünler iki başlık altında toplanabilir: 
 
Finansal Varlıklar Üzerine: 
 

Döviz (Çeşitli)  
Faiz Oranları 
Hisse Senedi Endeksleri  
Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları 
Menkul Kıymet vs. 

 
Emtia Üzerine: 
 

Tarımsal Ürünler 
Kıymetli Madenler 
Enerji Ürünleri vs. 
 

 
5.6 Vadeli İşlemler Yatırımcıları 
 
Vadeli İşlemler Piyasasındaki yatırımcılar üçe ayrılabilir: 
 
Korunma Amaçlı İşlem (Hedge) Yapanlar: Bu tür yatırımcılar, genellikle gelecekte ürünü fiziki 

olarak almak veya satmak isteyen ancak fiyat riskinden kendilerini korumaya yönelik işlem yapan 
yatırımcılardır. Bu nedenle korunma amaçlı işlem yapan yatırımcılar, ürünün gelecekteki fiyatını 
sabitlemek amacıyla Vadeli İşlem Piyasalarında pozisyon alırlar. 
 

Spekülatörler: Bu tür yatırımcılar, fiyat hareketlerinden kazanç sağlamak amacıyla risk alan 
yatırımcılardır. Spekülatörler korunma amacıyla Vadeli İşlem Piyasalarında işlem yapanların kaçınmak 
istedikleri riski üstlenerek kazanç sağlamayı amaçlarlar.  Spekülatörler genel olarak tüm piyasaların 
vazgeçilmez grubu olup piyasaların likit olmasını sağlarlar. 
 

Arbitrajörler: Bu tür yatırımcılar, aynı ya da benzer Vadeli İşlem Sözleşmelerinin işlem gördüğü 
Borsalar arasındaki fiyat farklarından veya ürünün Spot Piyasa ile Vadeli Piyasalardaki fiyat 
farklılıklarından faydalanarak kar etmeyi amaçlarlar. Aynı anda bir piyasada alım, diğer piyasada da 
satım yaptıkları için arbitrajörler açık pozisyon taşımazlar ve bunun sonucu olarak herhangi bir riskleri de 
yoktur.  
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5.7 Vadeli İşlem Piyasalarının Yararları  
 
i) Vadeli Piyasalar, çok sayıda alıcı ve satıcıyı karşılaştırarak serbest piyasa ekonomisinin en 

önemli özelliği olan  gerçek fiyatların oluşmasına katkıda bulunur. 
 

ii) Vadeli Piyasalar, gelecekteki fiyat değişimlerine karşı bugünden alış veya satış yapılması 
sonucu, tarafların fiyat dalgalanmalarına karşı korunmalarını sağlar. 
 

iii) Vadeli Piyasaların sürekli likit ve derin olması, istenildiği an en ucuz maliyetle  pozisyon 
alınmasına olanak verir.   
 

iv) Vadeli Piyasalardaki yatırımcılar, Spot Piyasalara göre daha düşük miktarlarda sermaye ile 
işlem yapabilme şansına sahiptirler. Spot Piyasalarda işlem tutarının tamamı tahsil edilirken, Vadeli 
Piyasalarda marjin denilen ve düşük olan teminat tutarı ile işlem yapılabilir. Bu sebeple Vadeli Piyasada 
işlem yapan yatırımcı, Spot Piyasada işlem yapmak için kullanacağı sermayesini alternatif piyasalarda 
değerlendirebilecektir.  
 

v) Vadeli Piyasalarda Takas Merkezinin alıcıya ve satıcıya karşı mali sorumlulukları üstlenmesi 
sebebiyle oluşan güvence mekanizması bu piyasaların tercih edilmesinde önemli rol oynamaktadır. 
 

vi) Vadeli Piyasalar, üreticilere, ithalatçılara, ihracatçılara, portföy yöneticilerine, bankacılara ve 
yatırımcılara ileri bir tarihteki fiyatların seyri hakkında fikir vererek stok ve risk yönetimi politikalarında 
yol gösterici olurlar.  
 

Özetle, bir mal ya da hizmeti satın alırken ödediğimiz bedel, büyük oranda bu mal veya hizmetin 
üretiminde risk yönetiminin ne oranda başarılı bir şekilde yapıldığı ile ilgilidir.  Risk yönetimi ne kadar 
iyi yapılırsa, mal veya hizmetin satın alınması için ödenmesi gereken miktar o oranda azalacaktır.  Vadeli 
İşlemler Piyasalarının etkin bir şekilde kullanılması risklerin en aza indirilmesini sağlamakta ve 
maliyetlerin azalmasına neden olmaktadır.  Maliyetlerin azalması tüketiciye mal veya hizmet satın alma 
bedelinin azalması şeklinde yansımaktadır.15 
 
 

5.8 Vadeli İşlem Piyasalarında Alınan Pozisyonlar  
 
Vadeli İşlem Piyasalarında alış veya satış işlemi yaparak Vadeli İşlem Sözleşmelerinin tarafı 

olmak, pozisyon almak demektir. Pozisyon alan tarafın elinde bulundurduğu net pozisyon açık 
pozisyonunu ifade eder. 

 
Uzun Pozisyon : Vadeli İşlem Sözleşmesi satın alınmasıyla uzun pozisyon alınmış olur. Uzun 

pozisyon sahibi taraf, ürünü teslimat vadesi geldiğinde işlem yapılan fiyat ve miktardan satın almakla 
yükümlüdür.  Örneğin tüketiciler. 
 

Kısa Pozisyon : Vadeli İşlem Sözleşmesi satılmasıyla kısa pozisyon alınmış olur. Kısa pozisyon 
sahibi taraf ürünü teslimat vadesi geldiğinde işlem yapılan fiyat ve miktardan satmakla yükümlüdür.  
Örneğin üreticiler. 
 

Pozisyon Kapatmak: Uzun veya kısa pozisyon sahibi olan taraflar vadeden önce pozisyonunu 
kapatmak isterse: 

 
Kısa pozisyon sahibiyse alış işlemi yaparak,  
 
Uzun pozisyon sahibiyse satış işlemi yaparak pozisyonunu kapatır.   

 

                                                        
15 a.g.e., sf:14-15 
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5.9  Dünyadaki Önemli Vadeli Altın İşlem Borsaları ve Kontrat Özellikleri 
 
1 Ocak 1975 tarihi altın piyasası için çok önemlidir.  Bu tarihte, ABD’de altının özel kesimin 

elinde bulunmasını yasaklayan yasal düzenleme kaldırılmıştır. Yeni uygulamanın hemen etkisi görülmüş 
ve Ocak 1975’te ABD’de bulunan beş Emtia Borsası, bünyelerinde Altın Vadeli İşlemlerine 
başlamışlardır.  Bunlar COMEX, NYMEX, Uluslararası Para Piyasası (IMM), The Mid America 
Exchange ve CBOT’tur. 

 
Geçen zamanla birlikte Altın Vadeli İşlemlerinin en yoğun yapıldığı yer olarak COMEX ön plana 

çıkmaya başlamıştır.  Bugün dünyada en önemli Altın Vadeli İşlem Piyasası COMEX bünyesinde 
bulunmaktadır.   

 
TOCOM da önemli  Altın Vadeli İşlem Piyasasına sahip bir Borsadır ancak TOCOM’un 

çoğunlukla Japonya odaklı çalıştığı, uluslararası arenada ise COMEX kadar işlem hacmine sahip olmadığı 
görülmektedir. 
 

COMEX’e işlem hacmi bakımından en büyük rakibin Brezilya’da bulunan Bolsa Merchantil et de 
Futuros Borsası bünyesinde 1986 yılından bu yana  faaliyet gösteren Altın Vadeli İşlem Piyasası olduğu 
görülmektedir.  Ancak bu Piyasada sadece 250 gr.’lık Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin yapılıyor 
olması yüzünden, Piyasa uluslararası düzeyde kabul görmemektedir. 
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KISIM III 
DÜNYADA ÖNEMLİ ALTIN PİYASALARI VE 

BORSALAR 
 
 
 
 Yüzyılın başından beri faaliyet gösteren altın borsalarına bakıldığında, altın borsalarının dünya 
finans merkezi (Londra, Zürih, Hong Kong vb.) konumunda olan şehirlerde kurulmuş olduğu görülür. 
Altının bir yatırım aracı olarak ilgi görmesi, ülkelerini bir finans merkezine dönüştürmek ve 
vatandaşlarına farklı yatırım alternatifleri sunmak, atıl durumda bulunan altınları ekonomiye kazandırmak 
isteyen hükümetlerin ülkelerinde altın borsası açmaları, günümüzde faaliyet gösteren altın borsalarının 
sayısını arttırmıştır. Gelişen iletişim teknolojisi ile global köy olarak nitelendirilen dünyamız, yeni açılan 
altın borsaları ile 24 saat altın alım satımına sahne olmaktadır. 
 
 Dünya altın borsaları içinde Londra, Zürih, Hong Kong ve New York’da bulunan altın borsaları 
altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Avrupa’daki borsalar ile Hong Kong ve New York’da 
ki altın borsaları, aralarında bulunan saat farkı yüzünden, birbirlerinin devamı niteliğini taşırlar. Dünya 
altın fiyatlarını belirleyen bu dört borsa dışında daha önceden etkili olmuş veya son zamanlarda yıldızı 
parlamaya başlayan borsalar da vardır.  



 

 

31 

 

 
 

BÖLÜM I 
 LONDRA KÜLÇE PİYASALARI BİRLİĞİ (LBMA) 

 
 
 1600’lerden beri külçe altın ticaretinin merkezi konumunda olan Londra Altın Borsası, dünyanın 
en eski ve dolayısıyla en zengin geleneklere sahip olan altın borsasıdır. Bugünkü şeklini 1919 yılında 
almış olan Londra Altın Borsası, 15 firmadan oluşan ve en yenisinin kuruluş tarihi 100 yıl önceye giden 
“London Bullion Brokers” tarafından kontrol edilmektedir. 16 
   

Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) resmi olarak, 14 Aralık 1987 yılında anonim şirket haline 
getirilmiştir.  LBMA’nın kuruluşu sırasında, 1986 yılında yürürlüğe giren yasa ile külçe altın piyasasının izleme 
ve kontrol sorumluluğunun verildiği İngiltere Merkez Bankasının yoğun danışmanlık hizmeti alınmıştır. 

LBMA’in amacı bütün üyelerinin çıkarlarını temsil etmek ve Londra Külçe Piyasasının gelişmesini 
sağlamaktır.  LBMA’nın 62 üyesi vardır ve bunlardan 12 tanesi LBMA’nın piyasa yapıcısıdır (market maker).  

Fixing uygulaması sadece LBMA’ya özel bir uygulama olup, ve Londra Külçe Piyasasını diğer külçe 
piyasalarından farklı kılmaktadır.  LBMA tarafından belirlenen fixing seviyesi bütün dünyada bir kıstas olarak 
kabul edilmektedir.17 

 
1.1  Piyasa Uygulamaları ve Sözleşme Büyüklükleri  

 
Günümüz modern finans dünyasında, altın ve gümüş 24 saat kesintisiz işlem esasına göre ticarete konu 

olmaktadır.  Londra, uluslararası külçe piyasasının merkezidir.  Resmi olarak açılış ve kapanış saatleri 
olmamasına rağmen, LBMA’nın piyasa yapıcıları rekabet prensibine dayanan alım ve satım kotasyonlarını 
sürekli olarak 8.00-17.00 saatleri arasında vermektedirler.   

Spot Piyasa: Piyasa yapıcıları arasında yapılan sözleşmelerin standardı altın için 5,000 ons, gümüş için 
100,000 onstur.  Bununla birlikte üyeler daha büyük sözleşmeler yapabilmektedirler. 

Forward Piyasa: Forward sözleşmelerinin büyüklüğü altın swapları için en az 32,000 ons’un ABD 
Doları karşılığı, gümüş swapları için ise en az 1,00,000 ons’un ABD Doları karşılığı olarak belirlenmiştir. 

 
1.2 İşlem Kuralları 
 
Londra Külçe Piyasasında işlemler, üyeler arasında kurulmuş direkt telefon hattı sistemiyle 

gerçekleştirilmektedir.  Bu sistem dealarların birbirleri arasında çabuk ve etkin iletişim kurarak işlem 
yapmalarına olanak tanımakta ve piyasanın derin ve likit olmasını sağlamaktadır.  Piyasanın derin ve likit 
olması hem piyasa yapıcıları hem de piyasa müşterileri için çok önemlidir. Bazı müşterilerin hala telex 
kullanarak emirlerini bildiriyor olmalarına rağmen, büyük çoğunluk emirlerini bildirmek için telefonu 
kullanmaktadır ve piyasa ekrandan izlenebilmektedir.  Fiyatlar good delivery standardındaki altın ve gümüş için 
ABD Doları üzerinden belirlenmekte ancak piyasa yapıcılar farklı para birimleri ve good delivery standardı 
dışındaki altın ve gümüş içinde çift taraflı kotasyon verebilmektedirler.  Spot işlemlerinde uzlaşma işlem 
tarihinin iki gün sonrasında yapılmakta ve takas işlemleri Londra Takas Sistemi tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

 
1.3 Teslimatta Kullanılan Altın ve Gümüş Standartları 
 
i)  Altın Külçenin Özellikleri 
 
Teslimatta kullanılabilecek good delivery standardındaki bir külçenin en az 995 saflıkta olması 

gerekmektedir.  Bu külçenin minimum ağırlığı 350 ons, maksimum ağırlığı ise 430 ons olmalıdır.  Külçenin 
üstünde LBMA tarafından onaylanmış olan bir rafinerinin damgası bulunmalı ve külçe yuvarlatılmış köşeli, 
kolay taşınabilir ve depolanabilir, ve düzgün bir şekle sahip olmalıdır.  1988’den bu yana külçenin üzerinde 
üretim tarihinin bulunması da istenmektedir.   

 
                                                        
16 London Bullion Market Association  
17 İAB Yayınları, Aylık Bülten Ocak-2000, “Kıymetli Maden Dosyası”, sf: 2-3 
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ii)  Gümüş Külçenin Özellikleri 
 
Teslimatta kullanılabilecek good delivery standardındaki külçenin en az 999 saflıkta olması 

gerekmektedir. Bu külçenin minimum ağırlığı 500 ons, maksimum ağırlığı ise 1,250 ons olmalıdır. Külçenin 
üstünde LBMA tarafından onaylanmış olan bir rafinerinin damgası bulunmalıdır; külçe yuvarlatılmış köşeli, 
kolay taşınabilir-depolanabilir ve düzgün bir şekle sahip olmalıdır. 

 
LBMA’nın bazı üyeleri müşterileri adına dünyanın bir çok noktasına fiziki sevkıyat yapmak için tüm 

ayarlamaları yapabilmektedirler.  Masraflar ve sigorta giderleri gibi harcamalar müşteri ile üye arasındaki 
anlaşmaya bağlıdır. 

 
1.4  Hizmetler 

  
LBMA’de verilen hizmetler; altın ve gümüş fixinginin yapılması, spot ve forward işlemleri, swap 

işlemleri, opsiyon işlemleri, depo makbuzları (ikincil piyasalarda işlem görmektedir), merkez bankaları, 
müşteri, yatırımcı ve üretici ihtiyaçlarına cevap vermek üzere özel olarak yapılabilecek türev sözleşmeleri, 
üreticilerin kendilerini hedge etmelerine olanak tanıyan sabit oranlı forward sözleşmeleri, sabit fiyatlı forward 
sözleşmeleri ve vadeli sözleşmeleridir. 
   

1.5  Fixing’in Mekaniği 
 

i) Altın Fixinginin Belirlenmesi 
 
LBMA’nın beş üyesi her işlem gününde saat 10.30 ve 15.00’da bir araya gelerek fixing fiyatını 

belirlerler.  Her bir üye Fixing Kuruluna, kendi işlem odaları ile telefon bağlantısı içinde olan temsilcilerini 
gönderirler.  Geleneksel olarak NM. Rothschild & Sons Ltd.’nin temsilcisi olan Fixing Kurulunun Başkanı 
açılış fiyatını duyurur.  Üyeler açılış fiyatını işlem odalarına, işlem odaları da müşterilerine açılış fiyatını iletirler 
ve müşterilerden gelen emirler doğrultusunda üye temsilcileri alıcı ya da satıcı olduklarını deklare ederler.  
Üyelere bundan sonra işlem yapmak istedikleri külçe miktarı sorulur. 

 
Açılış fiyatında alım ve satım tekliflerinin bir dengede olmaması durumunda, bu işlem açılış fiyatının 

yükseltilmesi ya da düşürülmesi yolu ile alım ve satım emirlerinin bir dengeye gelmesinin sağlanmasına kadar 
sürdürülür.  Alım ve satım emirlerinin bir dengeye ulaştığı fiyat seviyesi fixing seviyesi olarak ilan edilir.  Çok 
ender de olsa, alım ve satım emirlerinin bir dengeye ulaşamadığı durumlarla karşılaşılmaktadır.  Bu durumda 
Kurul alım ve satım emirlerinin en büyük oranda karşılandığı fiyat seviyesini fixing seviyesi olarak belirler. 

 
Müşteriler fixing fiyatı belirleninceye kadar alım ve satım emirlerindeki fiyatları değiştirebilirler.  Bu 

durumun sağlanabilmesi için üye temsilcisinin kesintisiz olarak kendi işlem odası ile telefon bağlantısı içinde 
olması sağlanmaktadır.  Üye temsilcisi alım-satım emirlerindeki herhangi bir değişikliği elinde bulundurduğu 
küçük bayrağı kaldırarak ifade eder.  Bir bayrak havada olduğu sürece Kurul Başkanı fixing seviyesini ilan 
etmeme yetkisine sahiptir.  

 
ii) Gümüş Fixinginin Belirlenmesi 

 
LBMA’nın üç üyesi her işlem günü saat 12.30’da bir araya gelerek fixing fiyatını belirlerler. Altın 

fixinginin belirlenmesinden farklı olarak, gümüş fixinginin belirlenmesine başlandıktan sonra üyelerin alım ve 
satım emirlerinde bir değişiklik yapmalarına izin verilmez.  

 
 Gümüş fixinginin belirlenmesi işlemi, altın fixinginde olduğu gibi alım ve satım emirlerinin dengeye 

ulaşması ile yapılmaktadır. Ancak gümüş fixingi biraz daha karmaşıktır.  Bunun nedeni gümüş fixinginin 
sadece günlük olarak değil 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık dönemler için, hem ABD Doları üzerinden hem de 
Sterlin üzerinden belirleniyor olmasıdır.  Bu fixing seviyeleri üreticiler, endüstriyel kullanıcılar ve yatırımcıların 
ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek amacı ile belirlenmektedir.  
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1.6  Takas Sistemi  
 
Dünyanın en fazla işlem hacmine sahip külçe piyasası olan LBMA’de gerçekleştirilen işlemlerin 

teslimatı Londra’da yapılmaktadır.  Böylesi büyük işlem hacmi sonucu ortaya çıkan takasın, güven içinde ve 
külçelerin fiziki sevkıyatından kaynaklanacak maliyetlerin en aza indirilmiş şekilde yapılabilmesinin 
sağlanabilmesi için, belge transferinin yapılmasını sağlayacak günlük takas sisteminin etkin ve verimli olarak 
yapılabilmesi son derece önemlidir.  Londra Külçe Piyasasının en önemli servislerinden biri olan takas sistemi 
böylesi bir takas sistemi hizmetini verebilmektedir.  Teslimat depo makbuzlarının devredilmesiyle 
gerçekleştirilmektedir.  

Takas üyeleri külçelerin fiziki teslimatını; dağıtımını; borçlu tarafın hesabından, borç miktarının 
tümünü ya da bir kısmını alacaklı tarafın hesabına aktarılmasını yapmaya yetkilidir.  

Teslimat gün içinde istenilen her an yapılabilmekle birlikte, çoğunlukla teslimatlar işlem gününün 
sonunda yapılır.  Müşteri belge transferinin en geç Londra saatine göre 16.00’a kadar yapılması zorunludur. 

 
1.7 LBMA’da Altın ve Gümüş Piyasası Verileri  

  
 Dünyanın en eski ve dolayısıyla en zengin geleneklere sahip olan Londra Altın Borsası  
1600’lerden beri külçe altın ticaretinin merkezi konumundadır. Londra Altın Borsası, 15 firmadan oluşan 
ve en yenisinin kuruluş tarihi 100 yıl önceye giden “London Bullion Brokers” tarafından kontrol 
edilmektedir. 
 Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) resmi olarak, 14 Aralık 1987 yılında anonim şirket haline 
getirilmiştir. LBMA’in amacı bütün üyelerinin çıkarlarını temsil etmek ve Londra Külçe Piyasasının gelişmesini 
sağlamaktır.  LBMA’nın 62 üyesi vardır ve bunlardan 12 tanesi LBMA’nın piyasa yapıcısıdır (market maker).  
Aşağıdaki verilerde gösterdiği üzere LBMA dünya altın ve gümüş ticaretinde önder konumdadır. 

TABLO XV LBMA’nın  Altın İşlem Verileri 1996-2000 
YILLAR İŞLEM MİKTARI 

(KG) 
İŞLEM DEĞERİ 

(MİLYAR $) 
İŞLEM SAYISI 

TOP 96 (Ekim-Aralık) 2.746.438 33,2   3.382 
TOP 97 13.732.186 145,7   15.414 
TOP 98 12.481.828 118,0   14.259 
TOP 99 11.561.163 103,2   12.082 
TOP 2000 (Ocak-Haziran) 4.830.370 44,3   4.897 

TOPLAM 45.351.985 444,4 50.034 
 Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere  1996 Ekim – 2000 haziran dönemi arasında LMBA’da 
toplam 50.034 işlem karşılığında 45.351.985 kg’lık altın işlem görmüştür. Bunun $ karşılığı ise 444,4 
milyar $ dır.  
 1999 faaliyet yılında ise 12.082 işlem karşılığında 11.561.163 kg’lık (103,2 milyar $) olarak altın 
işlem görmüştür. Aynı dönemde İAB’da ise 4.844 işlem karşılığında toplam 491.474 kg’lık altın işlem 
görmüştür. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere İAB LMBA’nın oldukça gerisindedir. 

  
                                 TABLO XVI LBMA’nın  Gümüş İşlem Verileri 1996-2000 

YILLAR İŞLEM MİKTARI (KG) İŞLEM DEĞERİ 
(MİLYAR $) 

İŞLEM SAYISI 

TOP 96 (Ekim-Aralık) 24.027.438 3,8 1.458 
TOP 97 109.823.278 17,5 6.600 
TOP 98 92.539.074 16,8 6.042 
TOP 99 69.071.498 11,5 4.859 
TOP 2000 (Ocak-Haziran) 24.285.597 4,0 1.752 
TOPLAM  319.746.885 53,6 20.711 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere  1996 Ekim – 2000 haziran dönemi arasında LMBA’da 
toplam 20.711 işlem karşılığında 319.746.885  kg’lık gümüş işlem görmüştür. Bunun $ karşılığı ise 53.6 
milyar $ dır.  
 
 Ocak-Haziran  2000 döneminde  ise 1.752 işlem karşılığında 24.285.597 kg’lık (4 milyar $) 
olarak gümüş işlem görmüştür. Aynı dönemde İAB’da ise 16 işlem karşılığında toplam 16.520 kg’lık 
gümüş işlem görmüştür. İAB bu verilerle LBMA ile kıyaslanmayacak kadar küçük bir piyasa 
görümündedir. 
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BÖLÜM II 
 ZÜRİH ALTIN PİYASASI 

 
 

2.1 Tarihçe 
 

Dünyada fiziki altın ticaretinin büyük bir kısmı Zürih’te kurulmuş olan Zürih Altın Piyasası 
yoluyla gerçekleştirilmektedir. Zürih Altın Piyasasının kuruluşu, Londra Altın Piyasasının İngiltere 
Merkez Bankası tarafından 18 ve 31 Mart 1968 arasında kapatılmasına rastlar. Bu dönemde merkez 
bankaları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) altını birbirleri arasında onsu 35 ABD Doları olan resmi 
fiyattan alıp satmak, diğer yandan serbest piyasada altının fiyatının belirlenmesine izin vermek için iki 
kademeli bir altın piyasası yaratmaktaydı.  

 
Bu dönemde Londra Altın Piyasası, Güney Afrika’dan çıkarılan batı dünyası altın arzının           

% 80’ini oluşturan altını temin edemediğinden Credit Suisse, Swiss Bank Corporation ve Union Bank of 
Switzerland’tan oluşan üç İsviçre Bankası bir araya gelerek altın için uluslararası bir piyasa kurmuşlardır. 
Bu tarihten itibaren Zürih Altın Piyasası yeni çıkarılan altının satıldığı, dünya çapında bir piyasa oldu. 
Güney Afrika’da üretilen altının büyük bir kısmı bu piyasada satılmakta, 1972 yılından sonra ise 
Rusya’da üretilen altının satışı gerçekleşmektedir.  
 
  2.2 Piyasanın Yapısı 
 

Bu piyasada işlem yapan üç banka iki fiyat seviyesini kullanmaktadırlar. Toptan satış ve 
perakende satış. Piyasadaki perakende satış fiyatı üç bankayı da bağlayan resmi fiyat olarak kabul 
edilirken, toptan satış fiyatları her işlem için bankalar tarafından ayrı ayrı verilir. Buna ek olarak 1982 
yılında üç banka tarafından ortaklaşa kurulan PREMEX adlı aracı kurum, dünya çapında işlemlerin hızlı 
bir şekilde yürümesini temin etmek amacıyla külçe bankalarına ve aracı şirketlere toptan satış fiyatlarını 
kote etmektedir. Bankalarla PREMEX arasındaki işlemler 8 ile 17 saatleri arasında gerçekleşir. Zürih 
Altın Piyasasına her yıl 1,000 tonun üzerinde madenden çıkarılan altın ulaşmakta ve bu altınlar piyasada 
işlem görmektedir.18 
 

2.3 Teslimatta Kullanılan Külçelerin Özellikleri  
 

- Zürih Altın Piyasasında LBMA tarafından yayınlanan 22 ülkede faaliyet gösteren 54 rafinerinin 
ürettiği külçeler teslimata uygun bulunmaktadır. Piyasada toptan satışlarda 400 onsluk London Good 
Delivery külçeler kullanılır.  

- Zürih Altın Piyasasında 400 onsluk özellikleri aşağıda belirtilen külçelerin teslimatı yapılır.  
-Külçelerin ağırlığının 350 ons (10.88622 kg) ile 430 ons (13,37450 kg) arasında olması gerekir.  
-Külçelerin saflığının en az 995/1000 olması gerekir. 
-Külçelerin üzerinde üretildiği ve ayarının yapıldığı rafinerinin damgasının bulunması, saflığının 

ve seri numarasının yazılı olması gerekmektedir. Saflık ve ayar damgaları bulunmayan külçelerin ilgili 
rafineri tarafından basılan bir sertifikayla bu özellikleri belirtilmelidir.  

-Külçelerin yüzeylerinin düzgün olması, kabarcıklar, kabuklanma ve göçme belirtilerinin 
olmaması ve köşelerinin kolay depolanıp taşınmak için uygun olup keskin olmaması gerekir.  

 
 Zürih Altın piyasası, İtalya, Türkiye, Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Japonya’nın altın ihtiyacının 
karşılanmasında önemli bir yere sahiptir. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
18 İAB Yayınları, Aylık Bülten Mayıs - 2000, “Kıymetli Maden Dosyası”, sf: 2-3 
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BÖLÜM III 

HONG KONG ALTIN PİYASASI 
 
 
 Ortadoğu ve Hindistan’da olduğu gibi Uzakdoğu da politik ve ekonomik belirsizliklerin yanısıra 
kültürel nedenlerle altın biriktirmenin çok yoğun olduğu bölgelerden biridir. Günümüzde önemli bir 
finans ve ticaret merkezi olan Hong Kong’un 1997 yılının Temmuz ayında İngiltere’den Çin yönetimine 
geçmiş olması, her sektörde olduğu gibi altın borsası açısından da belirsizliği beraberinde getirmektedir. 
 
 1945’te ikinci kez İngiliz hakimiyetine giren Hong Kong’da altın ithal ve ihracı yasaklanmasına 
rağmen, bir Portekiz sömürgesi olan Macao’dan, İngiliz hükümetinin verdiği izinle, altın ithal edilmekte 
idi. Bununla beraber, 1904’ten beri Çin Altın ve Gümüş Borsası (Kam N’gan Exchange) tarafından 
işletilen yerel bir altın piyasası mevcuttu. Hong Kong’un 1974’te sterlin bloğundan çıkması ile altın ithal 
ve ihracı üzerindeki yasakların kaldırılması, coğrafi konumu, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
vatandaşlarına yeniden altına sahip olma hakkı vermesi ve Hong Kong Borsası’nın işlem saatlerinin 
Londra ve Zürih piyasalarının kapalı olduğu saatlere denk gelmesi Hong Kong Altın Borsası’na olan 
talebin artmasına neden olmuştur. 
 
 Spot ve Forward işlemlerinin yapıldığı Kam N’gan Borsası’nda, işlemler 100 tanelik külçelerle 
yapılmaktadır. Ödeme Hong Kong dolarıyla (HK$), işlemler ise piyasa koşullarına göre günlük olarak 
belirlenen komisyon çerçevesinde ve açık uçlu olarak yapılır. Diğer borsalardan farklı olarak işlemler 
açık artırma usulü ile sesli olarak yapılırken, forward sözleşmelerinde vade belirtilmez. Sözleşmelerin 
ifası tarafların karşılıklı anlaşması sağlandığı takdirde herhangi bir zamanda yapılabilmektedir. 
 
  Esas alıcı Güney Kore, Çin, Vietnam, Tayvan, Tayland ve Endonezya olan ve vadesiz bir futures 
piyasası olarak nitelendirebileceğimiz Hong Kong borsası, dünyada, Cumartesi günü de açık olan tek 
borsadır.  
 
 Tamamı Çinli olan 195 üyesi bulunan Kam N’gan Borsası’da yabancıların doğrudan işlem 
yapması yasak olduğundan ikinci bir piyasa daha oluşmuştur. Hong Kong’u diğer dünya altın piyasaları 
entegre ederek önem kazanmasını sağlayan, dünyada 24 saat altın ticaretinin yapılmasını isteyen ve Hong 
Kong’da bir Loco-London piyasası oluşturan İngiliz dealerlar Rothschild ve Mocatta oluşmuştur. Daha 
sonra ABD ve İsviçre bankalarının da katılımı ile Loco-London piyasası büyümüş ve dünyanın her yeri 
ile bağlantılı işlemler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Burada belirlenen fiyatlar Avrupa borsalarının 
açılış fiyatına rehber niteliğindedir. Aynı şekilde, Hong Kong Borsası içinde New York Borsası’nın 
kapanış fiyatı yol göstericidir. 
 
 Hong Kong’da bulunan bir diğer piyasa Loco-COMEX piyasasıdır. Bu piyasanın esas faaliyet 
yeri COMEX-ABD olup, Hong Kong’da faaliyet gösteren bazı şirketlerin oluşturduğu formel olmayan bir 
piyasadır. Hong Kong’da bulunan dördüncü piyasa ise Hong Kong Mal Borsası tarafından açılan 
Controversial Altın Futures Piyasasıdır. Bu piyasanın perde gerisinde Hong Kong hükümeti vardır. Hong 
Kong hükümeti bu piyasa ile Hong Kong’un bir finans merkezi olarak cazibesinin artacağını 
hesaplamaktadır.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
19 İAB Yayınları, Aylık Bülten 2000,  
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BÖLÜM IV 
NEW YORK VE CHICAGO ALTIN PİYASALARI 

 
 
 
 Amerika Birleşik Devletleri dünyanın ikinci büyük altın üreticisidir. Buna karşın, halkın altına bir 
yatırım aracı olarak sahip olmasının yasaklanması ile altına yatırım aracı olarak sahip olmanın olumsuz 
yönleri hakkında yapılan propagandaların etkisiyle, yasak kalkınca, yatırım amacı ile altın alımına aşırı 
bir talep olmamıştır. Çeşitli mallarda futures işlemleri yapan The New York Commodity Exchange 
(COMEX) ve Chicago Mercantile Borsası’nın bir kuruluşu olan International Money Market (IMM)’ın 
altın futures çıkarmaları ile altına olan talep, fiziksel olarak değil türev araçlar vasıtası ile olmuştur. 
 
 Bugün altın futures işlemlerinde lider olan COMEX, 1933 yılında dört ufak mal borsasının 
birleşmesiyle kurulmuştur. COMEX’de günlük yaklaşık olarak 100.000 futures sözleşmesi işlem görür. 
IMM için de günlük işlem miktarı yaklaşık olarak bu kadardır. Yalnız, hem COMEX hem de IMM’da 
spekülatif taleple yatırım amaçlı talebi ayırmak zordur. 
 
 New York külçe altın piyasasının formel bir yapısı yoktur. Piyasa düzenleyicileri, tezgah üstü 
külçe alım satımını düzenlerler. Ağırlık bakımından sınırlama yoksa da genelde ağırlıkları 100 ons ve 
katları olan ve .999 saflıkta altın çubuklar işlem görmektedir. İşlem saati için kısıtlama yoktur. Teslimat 
ise üzerinde anlaşılan herhangi bir gün ve saatte yapılabilir. Ödeme şekli de iki taraf arasında yapılan 
anlaşma ile belirlenmektedir.20 

                                                        
20 İAB Yayınları, Aylık Bülten 2000,  
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BÖLÜM V 
DİĞER ÖNEMLİ ALTIN PİYASALARI 

 
 
 Yukarıda belirtilen ve dünya altın piyasasına yön veren dört büyük altın borsasından başka altın 
borsaları da vardır. Dünyada bulunan diğer borsaların fiyatlarının oluşumunda dört büyük borsa yol 
gösterici olsa da bu borsalarda oluşan fiyatlar, büyük borsalarda oluşan altın fiyatlarından arz talep 
dengesi, nakliye ve saklama giderleri ve yasal yaptırımlar nedeni ile farklılık göstermektedir. Çoğu yerel 
borsalar olan bu borsaların bazılarının bir zamanlar sahip oldukları önem savaşlar veya yanlış ekonomik 
kararlar yüzünden kaybedilmişken, bazılarının yıldızı giderek yükselmektedir. 
 
 5.1 Ortadoğu Altın Piyasaları        
 
 II. Dünya Savaşı’ndan sonra Beyrut ve Tangier (Lübnan) altın ticaretine hiç bir engel koymayan 
liberal finans yasaları sayesinde, Ortadoğu’nun altın ticaretinde lider konumundaydılar. Tangier’in önemi 
kısa sürerken, zengin Arap ülkelerinin altın talebini karşılayan ve Ortadoğu’nun finans merkezi 
konumunda olan Beyrut’un adı, 1975 yılında başlayan Lübnan iç savaşına kadar Londra ve Zürih 
Borsaları ile beraber anılmaktaydı. Savaş sırasında ve sonrasında Beyrut’un yerini Bahreyn, Kuveyt ve 
Dubai almıştır. 
 
 1950’lerde yıldızı parlayan Dubai Altın Piyasası (B.A.E.), Hindistan ve çevresinden gelen aşırı 
altın talebi ve alıcıların piyasa fiyatının iki katını verebilmeleri sonucu kaçakçılığın ortaya çıkmasıyla 
önemini yitirmiştir. Günümüzde  Dubai Altın Piyasası’na Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinden talep 
gelmektedir. 
 
 1979 yılında yapılan İran İslam Devrimi ile 1981 yılında Tahran’da faaliyet gösteren altın 
piyasası kapatılmıştır. Halkın geleneklerinde altın biriktirme, altına sahip olma önem taşıdığı için altın 
ticareti karaborsada devam etmektedir. 
 
 Altın ithal ve ihracının yasaklanmış olduğu Mısır’da, Kahire ve İskenderiye’de faaliyet gösteren 
iki tane yerel altın piyasası mevcuttur. Bu piyasaların işleyebilmesi için gerekli olan altın ülkeye kaçak 
olarak girmekte ve fiyatlar yerel arz-talep dengesine göre belirlenmektedir. 
 
 Geleneklerinde altından yapılan takıların ve eşyaların önemli bir yeri olan Pakistan’da altın ithal 
ve ihracı yasaktır. Buna rağmen, işlemlerin tola cinsinden ve ufak miktarlarda yapıldığı yerel bir altın 
piyasası vardır. 
 
 1979 yılında komünist bir rejimle ve günümüzde katı şeriat kuralları ile idare edilmeye başlanan 
Afganistan’da ise resmi bir altın piyasası yoktur. Pazarlarda aktif bir altın ticareti yapılmaktadır. 
 
 5.2 Uzakdoğu Altın Piyasaları 
 
 1970’li yıllardan itibaren endüstriyel alanda hızla ilerleyen Japonya’nın ekonomik durumuyla 
doğru orantılı olarak gelişen altın piyasası başta Tokyo olmak üzere Kobe, Osaka ve Yokohama 
şehirlerinde mevcuttur. Genelde Londra, Zürih ve Hong Kong altın piyasalarından ithal edilen altınların 
işlem gördüğü Japonya altın piyasalarında, son yıllarda, eski SSCB’den gelen altınlar da işlem 
görmektedir. Çubuk altınların ve altın sikkelerin işlem gördüğü bu piyasalarda işlemler Japon Yeni 
üzerinden gerçekleşmektedir. Japonya, ayrıca, 1982 yılından beri bir altın futures piyasasına da sahiptir. 
 
 Dünya altın üretiminde 1995 yılında 14.sırada olan Filipinler, sahip olduğu zengin altın yatakları 
ile gelecekte önemli bir altın ticaret merkezi olabileceğinin işaretlerini vermektedir. Ülkede süre gelen 
politik ve ekonomik belirsizlik nedeni ile halk altın biriktirmektedir. Yerel altın ticaretinde hiçbir 
kısıtlama olmamasına karşın, altın ihraç etmek izne tabiidir. 
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 Uzakdoğu’da bir diğer önemli piyasa ise Singapur piyasasıdır. Formel bir yapısı olmayan 
Singapur piyasası, Avrupalı ortaklar ile birlikte çalışan brokerlarin tezgah üstü işlemleri ile faaliyet 
göstermektedir. Buradaki fiyatlar, Zürih veya Londra altın piyasaları fiyatları artı nakliye ve sigorta 
giderleri ve %2 borsa karı eklenmesi ile oluşmaktadır. Spot işlemler Singapur veya Londra teslimatlı 
olarak yapılmaktadır. İşlem birimi Singapur teslimatlı altınlar için 0.999 saflıkta kilobar, Londra teslimatlı 
altınlar için standart 0.995 saflıkta 400 onsluk külçelerdir. Ödeme günü, tamamı nakit olarak ödenmek 
üzere, genelde anlaşma yapılmasından sonraki bir hafta içindedir. Özellikle Endonezya’nın politik 
durumu ve hükümetin altın ithalatını yasaklaması ile halkın altına talebinin artması, ayrıca konumu itibari 
ile Malezya ve Tayland gibi altına talebin çok olduğu bölgelere yakın olması Singapur  Altın Piyasası’nın 
gelişmesini sağlamıştır. Singapur’un 1979’dan beri futures piyasası vardır. 
 
 Hindistan’da altının hem mistik hem de geleneksel önemi vardır ve her iki alanda da tüketimi 
çoktur. Tüketilen altının çokluğu başkent Bombay’i aktif bir piyasa durumuna getirmiştir. Buna karşın, 
altın ithal ve ihracında uygulanan kısıtlamalar dünya piyasalarıyla doğrudan, sağlıklı bir ilişkiyi olanaksız 
kılmaktadır. Bu yüzden fiyatlar, yerel arz-talep dengesine göre belirlenmekte ve dünya fiyatlarından 
farklılık göstermektedir. İşlemler “tola” cinsinden yapılmaktadır. 
 
 
 5.3 Avrupa Altın Piyasaları 
 
 Tarihin eski çağlarından beri altına bir yatırım aracı olarak değer veren Fransızlar, I. Dünya 
Savaşı’na kadar, politik ve ekonomik belirsizliklerin olduğu dönemlerde altın alıp, durumları düzelince 
altını satmaktaydılar. Fakat Savaş’ın sona ermesi ile halk elindeki altını satmamış, altını bir yatırım aracı 
olarak elinde tutmayı tercih etmiştir. Günümüzde Fransa, miktarı belli olmayan istiflenmiş en fazla altına 
sahip ülke konumundadır. De Gaulle zamanında Paris’i altın piyasasının merkezi yapmak için alınan 
kararlar, sonraki yıllarda Fransa’nın içine düştüğü finansal güçlükler nedeni ile gerçekleşememiştir. 1968 
yılından beri Fransızlar altın yatırımlarını İsviçre üzerinden gerçekleştirmektedirler. Paris Altın Borsası 
(Matif) ise uluslararası boyutu olmayan ve fabrikasyon altın talebini karşılayarak iç piyasaya hitap eden 
bir altın piyasası olarak varlığını sürdürmektedir. 
 
 Serbest piyasa ekonomisinin iyi bir uygulayıcısı olan Belçika, başkenti Brüksel’in Zaire’den 
gelen altınların dağıtıcısı konumunda olmasının ve altın sikke piyasasında önemli bir yere sahip 
olmasının getirdiği avantajları kullanamamış ve 1981 yılında altın işlemleri üzerinde %6 oranında KDV 
uygulamasına başlamıştır. Alınan bu karar, altın ticaretinin Lüksemburg’a kaymasına neden olmuş, bir yıl 
sonra vergi konusunda atılan geri adımlar, KDV’nin %1’e indirilmesi, bu durumu değiştirmemiştir. 
 
 Bugün liberal uygulamalar ve vergi kolaylıkları ile bir finans merkezi durumunda olan 
Lüksemburg’da altın ticaretinde hiç bir kısıtlama ve vergi uygulaması yoktur. 1981 yılı Mart ayından beri 
hafta içi saat 10:00’da, Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası nezdinde, sadece borsa üyelerinin 
katılabildiği resmi bir seans yapılmaktadır. Yapılan bu seans, o gün Avrupa’da yapılan ilk seans olma 
özelliğine sahiptir.  0.999 saflıkta, kilobar cinsinden işlem gören altınlar için ödene Lüksemburg frankı 
olarak gerçekleşirken,  0.995 saflıkta ve 400 onsluk altınlar için Amerikan doları cinsinden gerçekleşir. 
Yapılan işlemler Lüksemburg teslimatlıdır. 2 iş günü içinde gerçekleşen teslimatlarda alıcı tarafın 
Lüksemburg Merkez Bankası’nda  hesabı olması zorunludur. 1993 yılında Almanya ve İsviçre’de altın 
üzerine konulan vergilerin kaldırılması ile Lüksemburg’un önemi nispeten azalmıştır. 
 
 1959 yılından beri Frankfurt’ta, 1 kilogramlık çubukların işlem gördüğü, yerel bir altın borsası 
olmasına rağmen, altın ticareti üzerinde uygulanan yasaklamalar ve yapılan işlemlerden alınan yüksek 
vergi (%12) yüzünden Almanya’nın endüstriyel ve yatırım amaçlı altın talebi İsviçre ve Lüksemburg 
tarafından karşılanmaktaydı. 1993 yılında alınan kararlarla altın ticareti üzerindeki olumsuz 
uygulamaların kaldırılması ile Frankfurt Altın Piyasası’nın önemi artmış, Deutsche Bank ve Dresdener 
Bank dünya piyasalarında “market-maker” konumuna gelmişlerdir. 
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 5.4 Avustralya ve Güney Amerika Altın Piyasaları 
 
 Avustralya’nın başkenti Sydney’de 1978 yılında açılan altın futures piyasası ve 1980 yılında 
ekonomide uygulanmaya başlanan liberalizasyon politikaları sonucu yabancı bankalara konulan 
yasakların azaltılması, Sydney’in dünya altın piyasaları içindeki konumunun giderek güçlenmesini 
sağlamıştır. Halen spot bir altın piyasası bulunmamaktadır. 
 
 Dünya altın üretiminde önemli bir yeri olan Güney Amerika’nın tarihinde altının önemi büyüktür. 
Bu topraklarda yaşayanların ataları olan Aztek-İnka İmparatorluklarında altın dekoratif özelliğinden 
dolayı yaşamın her anında kullanılmıştır. Buna rağmen, Güney Amerika’da, dünya çapında sözü geçen 
bir altın piyasası yoktur. Güney Amerika’da ki en büyük piyasalar Sao Poulo, Rio de Janerio ve Mexico 
City’dir. 
 
 II. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1945-1964 yılları arasında, Güney Amerika’nın altın ticaretinin 
merkezi konumunda olan Arjantin’in başkenti Buenos Aires, uygulanan kısıtlayıcı politikalar yüzünden 
bu konumunu yitirmiştir. Konulan yasakların 1979 yılında kaldırılmasına rağmen Arjantin altın ticaret 
merkezi olma özelliğini bir daha geri alamamıştır. 
 
 Brezilya ve Meksika’da ise halkın yatırım amacı ile altın biriktirmesi serbest iken, altın ithalatı 
yasaktır. Arz talebi karşılamadığından gerekli olan altın yasadışı yollardan ülkeye sokulmaktadır.21 
   

                                                        
21 İAB Yayınları, Aylık Bülten 2000,  
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KISIM IV 
MEVZUAT DEĞERLENDİRİLMESİ 

   
 
 

BÖLÜM I 
DÜZENLEMELER 

 
 

Ülkemizde ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir yere sahip olan altın ve diğer kıymetli madenler 
gümüş ve platinin  finansal piyasalarda bugünkü konuma gelmesi uzun bir süreci yansıtmaktadır.  1993 
yılında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda yapılan değişikliklerle altın fiyatının 
belirlenmesi, ithalatı ve ihracatı serbestleştirmiştir. Altının liberalleştirilmesi yönünde alınan kararlarla 
ithal ve ihraç aşamasında kolaylıklar getirilmiştir. Altın konusundaki bu gelişmeler sonucu sektörde 
yaşanan hızlı büyüme ekonomik açıdan büyük bir potansiyel taşıyan altın konusunda yeni kararlar 
alınmasını hızlandırmıştır. Alınan yeni kararlarla altın sektörünün yeniden yapılandırılması 
amaçlanmıştır.  
 

Yeniden yapılanma sürecinde en önemli gelişme İstanbul Altın Borsası'nın kurulmasıyla altının 
örgütlü bir piyasada işlem görmesidir. İstanbul Altın Borsası, altının finansal sisteme kazandırılmasında, 
altına dayalı yatırım araçlarının geliştirilmesinde ve uluslararası boyut kazanmasında önemli bir aşama 
olmuştur. İstanbul Altın Borsası ile birlikte altın fiyatları dünya fiyatlarına paralellik kazanmış, ithal 
edilen altınların genel kabul gören saflık ve standartta olması zorunluluğu getirilmiş ve altının kayıt altına 
alınmasıyla sistemin şeffaf bir yapı kazanması sağlanmıştır. 
 

Altın sektöründeki liberalleşme çalışmalarıyla piyasanın kurumsallaşması ve yeni araçların 
geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. İstanbul Altın Borsası'nın kurulması ile birlikte mevcut 
Kapalıçarşı piyasasının yanı sıra altın piyasası teşkilatlı bir yapı ve uluslararası bir boyut kazanmış, 
rekabetçi fiyatlarla maliyetler gerçekçi bir seviyede oluşmuştur. Altın Borsası'nın kurulması piyasada 
devam edecek bir gelişim sürecini başlatmış, altına dayalı mali araçların gelişimi için de zemin 
hazırlamıştır. 
 
 Kıymetli Maden Borsası Mevzuatının hukuki dayanağı, SPK'ın 40.maddesidir. Yasanın bu 
maddesinde 29.4.1992 tarih ve 3794 sayılı yasayla değişiklik yapılmış ve (A) fıkrası ile “kambiyo ve 
kıymetli madenler borsaları” kurulmasına olanak tanınmıştır. Madde şöyledir “Kambiyo ve kıymetli 
madenlerle ilgili borsaları kurmaya, bunların çalışma esaslarını tespite, bu borsalarda faaliyet 
gösterecek aracılarla ilgili esasları belirleyerek bu borsaların ve aracıların izleme ve denetimi ile 
ilgili düzenlemeleri yapmayla ilgili Bakanlık yetkilidir (Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakanlık).  
 

Ayrıca ilgili düzenlemeler TPKKH 32 sayılı Karar ve buna ilişkin Tebliğ hükümlerinde de 
mevcuttur. 32 sayılı  Kararın 2. maddesinde kıymetli madenler ve kıymetli maden aracı kuruluşlarına 
ilişkin tanımlar mevcuttur. Anılan Kararın 7.maddesinde de kıymetli madenler, taşlar ve eşyalara ilişkin 
düzenleme söz konusudur. Merkez Bankası (MB) ve bankaların altın depo hesabı açma yetkileri 32 sayılı 
Kararın 19.maddesinde yer almaktadır. Anılan kararda ve bunlara ilişkin tebliğde borsaya ilişkin 
düzenlemeler mevcuttur. 
  

İstanbul Altın Borsası'nın kurulması yönünde ilk yasal karar 1993 yılında alınmıştır. 3794 sayılı 
Kanun ile değişik 2499 sayılı SPK Kanununun 40/A maddesi hükmüne dayanarak SPK tarafından 
"Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik" 
yayınlanmıştır. Genel Yönetmeliğe dayanarak Hazine Müsteşarlığı tarafından "Kıymetli Maden Borsaları 
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Üyelik Yetkisi ve Kıymetli Maden Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin 
Yönetmelik" 16 Ekim 1993 tarih ve 21730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  

 
Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik 

hükümlerine dayanılarak 1994 yılında çıkarılan İAB Yönetmeliği ile de Borsanın çalışma kural ve 
esasları belirlenmiştir.  

 
 
Kıymetli Madenler Borsası'nda işlem görecek altın standartları ve rafineriyle ilgili Tebliğ ise T.C. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 7 Ekim 1994 tarih ve 22242 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 
 

Yasal düzenlemeleri takiben Borsanın resmen faaliyete geçmesi 26 Temmuz 1995 tarihinde 
olmuştur. Borsanın açılmasıyla üye kuruluşlar tarafından yurtdışından ithal edilen altının alım satımının 
gerçekleştirildiği Altın Piyasası faaliyete geçmiştir.  

 
Borsa bünyesinde faaliyet gösteren Vadeli işlemler Piyasası ise Vadeli İşlemler ve Opsiyon 

Piyasası Yönetmeliğinin 18.10.1996 tarih ve 22791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben 15 
Ağustos 1997 tarihinde açılmıştır.  
 

Diğer yandan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda 31 Aralık 1998 
tarihinde yapılan değişiklikle gümüş de kıymetli madenler kapsamına alınmıştır. Yapılan bu değişiklikle, 
işlenmiş ve işlenmemiş gümüş ile platinin tanımı ve saflık derecesi belirlenmiştir. İşlenmemiş gümüş ve 
platin ithal yetkisi de Merkez Bankası ve Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarına tanınmış, söz 
konusu kıymetli madenlerin alım satımının da yalnızca İstanbul Altın Borsası'nda gerçekleştirilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir.  

 
Kıymetli Madenler Borsası'nda işlem Görecek Gümüş ve Platin Standartları ve Rafinerileri 

Tebliği ise 20 Nisan 1999 tarih ve 23672 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
  
İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

32 Sayılı Kararda yapılan değişikliğe paralel olarak gümüş ve platinin de mevcut Altın Piyasası'nda işlem 
görmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve 29 Ocak 1999 tarihli Borsa Genel Kurulu'nda 
onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Nisan 1999 tarih ve 33 sayılı kararıyla onaylanan 
Yönetmelik 30 Haziran 1999 tarih ve 23741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Borsa bünyesinde 9 
Temmuz 1999 tarihinden itibaren gümüş ve platin alım satım işlemlerine başlanmıştır. 

 
Borsadaki yatırım ve finansman araçlarının arttırılması yönünde diğer bir adım da Kıymetli 

Madenler Ödünç Piyasası'nın kurulmasıdır. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliği 29 Ocak 
1999 tarihli İstanbul Altın Borsası Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 
Nisan 1999 tarih ve 33 sayılı Kararı ile onaylanarak 3 Ağustos 1999 tarih ve 23775 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası 24 Mart 2000 tarihinde açılmıştır.  
  
  

Son olarak, Devlet Bakanlığı tarafından 16.5.2000 tarih ve 24051 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2000-
32/25 sayılı Tebliğ hükümlerinin İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu’na verdiği görev ve yetki 
çerçevesinde yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İAB Yönetim Kurulu’nun 16.5.2000 tarih 
ve 145 sayılı toplantısında; Tebliğin “Altın Kredisi” başlıklı 6’ıncı maddesine göre İstanbul Altın Borsası 
üyesi bankaların, açtıkları altın deposu hesapları karşılığında aldıkları altınlar ile satın aldıkları altınları 
vererek müşterileri olan gerçek ve tüzel tüm kişilere bankacılık mevzuatlarına uygun olarak altın kredisi 
kullandırabilmelerine olanak tanınmış, söz konusu bankaların şubeleri aracılığı ile kullandıracakları 
altın kredisini İAB Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasına tescil ettirmeleri şartı getirilmiştir.  
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Düzenlemeler: 
Resmi Gazete 

 
YÖNETMELİKLER 

 
Tarih Sayısı Konusu 
03.04.1993 
25.07.1997 
25.01.2000 

21541 
23060 
23944 

       Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Genel Yönetmelik ve Değişikliğe İlişkin Yönetmelikler. 
 

16.10.1993 
29.06.1995 
10.06.1997 
03.07.1999 

21730 
22328 
23015 
23744 

      Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme                         
Esasları İle Kıymetli Madenler Borsası Aracı                         
Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin                         
Yönetmelik ve Değişikliğe İlişkin Yönetmelikler 
 

30.06.1999 
29.07.1999 

23741 
23775 

      İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği ve Değişikliğe İlişkin 
Yönetmelikler 
 

18.10.1996 22791       İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon                         
Piyasası Yönetmeliği 
 

03.08.1999 23755      İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası                         
Yönetmeliği  
 

 
TEBLİĞLER 

 
Tarih Sayısı Konusu 
29.03.1995 
21.02.1997 

22242 
22912 

       Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın  Standartları 
ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ ve Değişikliğe ilişkin Tebliğ 
 

20.07.1995 22349      İstanbul Altın Borsasının Faaliyete  Geçtiğinin İlanı Hakkında 
Tebliğ 

20.04.1999 23672        Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Gümüş ve Platin 
Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ 
 

16.05.2000 24051      Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara  İlişkin 
2000-32/25 Sayılı Tebliğ 
 

 
KARAR 

 
Tarih Sayısı Konusu 
11.08.1989 20249      TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar. 

Karar No: 89/14391             Tarihi: 07.08.1989 
20.06.1991 20907     TPKK Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.                       

Karar No: 91/1935               Tarihi: 12.06.1991  
21.03.1993 21531     TPKK Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.                     

Karar No: 93/4143               Tarihi: 04.03.1993  
21.12.1994 22148     TPKK Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.            

Karar No: 94/6293                Tarihi: 17.10.1994  
10.06.1997 23015     TPKK Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.                   

Karar No: 97/9413                Tarihi: 29.04.1997  
31.12.1998 23570     TPKK Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.                     

Karar No: 98/12217             Tarihi: 11.12.1998  
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BÖLÜM II 
KAMBİYO MEVZUATI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

 
 
Kıymetli madenler  konusundaki ilk düzenlemeler Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde olmuştur. 

Altın ithal ve ihracının yasaklılığı 1980'lerin ikinci yarısına kadar sürmüş ve bu tarihten itibaren T.C. 
Merkez Bankası'nca tekel şeklinde altın ithalatı başlamıştır. İstanbul Altın Borsası kuruluş çalışmaları 
sırasında 32 sayılı Kararda yapılan değişiklik sonucu borsanın faaliyete geçmesiyle, borsa üyelerinin 
ithalat yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. İstanbul Altın Borsası'nın açılmasıyla Türkiye'ye ithal edilen 
işlenmemiş altının ancak borsada satılabilmesi sağlanmıştır.22 
 
 TPKK Hakkında 32 sayılı Kararın 2.maddesininde kıymetli madenlelere ilişkin tanımlamalar 
mevcuttur. Buna göre: 
 

Kıymetli Madenler: Her tür ve şekilde altın, gümüş ve platini, 
 
İşlenmemiş Altın: En az 995/1000 saflıkta, nitelikleri Müsteşarlıkça belirlenen barlar ve külçeler 

halinde altını, 
 
 İşlenmiş altın: 995/1000'den daha düşük saflıkta, gerek bir işçilik uygulanarak ziynet veya süs 

eşyası haline dönüştürülmüş, gerekse içine ilave madde katılarak veya katılmaksızın alım-satım yapılan 
altını,  

 
İşlenmemiş Gümüş: En az % 99.9 saflıkta, nitelikleri müsteşarlıkça belirlenen bar,  külçe veya 

granül halindeki gümüşü, 
 
İşlenmiş Gümüş: % 99.9’dan daha düşük saflıkta, gerek bir işçilik uygulanarak ziynet veya süs 

eşyası haline dönüştürülmüş, gerekse içine ilave madde katılarak veya katılmaksızın alım-satım yapılan 
gümüşü, 

 
İşlenmemiş Platin: En az % 99.5 saflıkta, nitelikleri müsteşarlıkça belirlenen barlar  külçeler  

halindeki platini, 
 
İşlenmiş Platin: Gerek bir işçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş, 

gerekse içine ilave madde katılarak veya katılmaksızın alım-satım yapılan platini 
 
Kıymetli taşlar: Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi,  
 

 Kıymetli eşya: Kıymetli madenler veya kıymetli taşlardan yapılmış ya da bunları içeren eşyaları,  
   

Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları: Kıymetli Madenler Borsaları ile ilgili mevzuat çerçevesinde 
faaliyet izni alan yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşları,  
 

ifade etmektedir. 
   
 32 sayılı  Kararın 7.maddesinde de kıymetli madenler, taşlar ve eşyalara ilişkin düzenlemeler söz 
konusudur. Bu maddeye göre; 
 

Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi Esasları dahilinde Türkiye'ye ithali ve 
ihraca serbesttir. Ancak, işlenmemiş altının ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi esas 
olup, İthalat ve İhracat Rejim Karar ve Yönetmelikleri uygulanmaz. İşlenmemiş altın ithali, Merkez 
                                                        

22 Medeni Derkunt, a.g.e sf: 100-101 
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Bankası ile Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kurumları tarafından yapılır. Ancak, 
Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kurumlar ithal ettikleri işlenmemiş altınları üç gün içinde İstanbul 
Altın Borsası'na teslim etmek zorundadır.  

 
Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların yurt içinde alım ve satımının serbesttir. Ancak yurt içinde 

cevherden her türlü şekilde üretilen kıymetli madenlerin alım ve satım işlemleri de Borsa tarafından 
düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenecek esaslara göre İstanbul altın borsasında yapılır.  

 
 Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç 

taşımayan ziynet eşyası niteliğindeki kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda 
getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurtdışına çıkarılması 
girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'de satın alındığını tevsik etme şartına bağlıdır.  

 
Merkez Bankası ve Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları ithal ettikleri işlenmemiş altınların yurt 

içindeki alım satım işlemlerini sadece İstanbul Altın Borsası'ndan yaparlar.   
 
Yukarıda belirtilen madde hükmünden de anlaşılacağı üzere,  yapılan düzenlemelerle 

düzenlemelerle kıymetli maden akışı (yurtiçi ve yurtdışı) oldukça serbest hale getirilmiştir. 
  

TPKKH 32 sayılı kararda “Altın Depo Hesabı” ve “Altın Kredisi” konusunda düzenlemeler 
vardır. Anılan Kararın 19.maddesine göre; Merkez Bankası ve bankalar, Türkiye'de ve yurt dışında 
yerleşik kişiler adına altın depo hesapları açabilirler. Bu hesaplar üzerinde sahipleri serbestçe tasarrufta 
bulunabilirler. Bu hesaplara ait faizler banka ve hesap sahibi arasında serbestçe tespit edilir. Anapara ve 
faizlerin transferleri ile altının iadesi bankalarca kendi kaynaklarından karşılanır. Böylece bankalara altın 
karşılığında hesap açma imkanı tanınmıştır.  

 
Karara ilişkin 95-32/13 sayılı Tebliğ ile de hesapların açılması ve altın kredisi kullandırılmasına 

ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Yukarıda anılan Tebliğe göre, altın depo hesapları, en az 
995/1000 saflıkta bar ve külçe halindeki işlenmemiş altın ise 995/1000'den daha düşük saflıkta, gerek bir 
işçilik uygulanacak ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş, gerekse içine ilave madde katılarak veya 
katılmaksızın alım satımı yapılan işlenmiş altınların karşılığında vadeli veya vadesiz olarak açılır. 
Kişilerden alınan altınlar, 1000 ayar karşılığı tekabül eden has altın miktarı esas alınarak işlem yapılır. 
Hesaplara tahakkuk ettirilecek faizler altın olarak izlenir, ancak faiz ödemeleri altın veya altın ödeme 
günündeki karşılığı Türk Lirası veya döviz cinsinden yapılabilir.  

 
Tebliğin 6. ve müteakip maddelerinde “Altın Kredisi”ne ilişkin düzenlemeler söz konusudur. 

Buna göre; bankalar, altın depo hesapları karşılığı altınlar ile satın aldıkları altınların fiziken teslimi 
suretiyle, kuyumculukla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilere bankacılık mevzuatı dahilinde altın kredisi 
kullandırabilirler. Krediyi kullanacak kişilerin kuyumculukla iştigal ettikleri ilgili meslek teşekkülünden 
alınacak belge ile tevsik olunur. Altın kredisi hesaplarına bankalarca tespit edilecek oranlar üzerinden 
tahakkuk ettirilecek faizler altın olarak hesaplarda izlenir. Altın kredisi hesaplarının müşteriler tarafından 
altın teslimi suretiyle kapatılması esastır. Ancak banka ile müşteri arasında varılacak anlaşmaya göre 
Türk Lirası veya döviz olarak geri ödenir. Altın alış ve satış fiyatları bankalarca serbestçe tespit edilir. 
Altın depo hesapları karşılığı altının altın kredisi olarak kullanılmayan kısım bankaca saklanır. 
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BÖLÜM III 
KIYMETLİ MADENLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA 

ESASLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  
   
 
 
 3.1. Genel Olarak 
 
 Türkiye'de Kıymetli Maden Borsaları hakkındaki ilk düzenleme 3.4.1993 tarih ve 21541 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan “Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki 
Genel Yönetmelik”tir. Yukarıda anılan yönetmeliğin çıkarılmasındaki amaç 29.4.1992 tarih ve 3794 
sayılı Kanun ile değişik 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı SPK'nın 40/A maddesi hükmüne dayanarak; 
kıymetli madenlerin, güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp satılabilmesini 
sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle yetkili Kıymetli Maden Borsalarını düzenlemektedir. 
Yönetmelik, Türkiye'de faaliyette bulunan Kıymetli Madenler Borsalarının kuruluş, yönetim, çalışma, 
gözetim ve denetleme esaslarını düzenler. Yönetmelik Türkiye'de faaliyette bulunan Kıymetli Madenler 
Borsalarının kuruluş, yönetim, çalışma, gözetim ve denetleme esaslarını düzenlemektedir. Yönetmeliğin 
4.maddesinde ; 
 

Kıymetli Madenler Borsaları: Borsa içinde oluşturulacak pazarlarda, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından tanımlanan ve standartları belirlenen, kıymetli madenlerin açık, düzenli ve serbest 
rekabet şartları içerisinde alınıp satılmasını sağlayan, fiyatların tespit ve ilan işleriyle yetkili ve 
yönetmelikle verilen diğer işleri yapan tüzel kişiliği haiz kamu kurumları  

 
olarak tanımlanmaktadır.  
 
Bu tanımdan yola çıkarak, Kıymetli Maden Borsaları Hakkında şunları söyleyebiliriz. 

    
- Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumlardır. 
- Borsada Hazine Müsteşarlığı tarafından tanımlanan ve standartları belirlenen  

   kıymetli madenler işlem görür. 
 -Borsada işlem gören kıymetli madenler düzenli  ve serbest rekabet şartları altında  
   alınıp satılır. 

- Borsada işlem gören kıymetli madenlere ilişkin fiyat tespiti ve ilanı borsa  
  bünyesinde gerçekleşir. 
  
 Kıymetli Madenler Borsalarının kendi çalışma esasları yukarıda anılan yönetmelik esasları 
çerçevesinde yönetim kurulunca hazırlanarak genel kurulca kabul edilen ve SPK tarafından onaylanan 
“Borsa Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülür.  Genel yönetmeliğin beşinci maddesinde “Üyeler” başlığı 
altında “Kıymetli Madenler Aracı Kurumları’ndan söz edilmektedir.  
 
 Kıymetli Madenler Aracı Kurumları: Kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi 
namına başkası hesabına işlem yapan, kuruluş ve faaliyet şartları Genel Yönetmelikte  belirtilen 
kurumlardır.  Borsa üyeleri, borsadaki Pazar ve piyasalardan en az birisinde işlem yapma yetkisine sahip 
olan kuruluşlarda oluşur. Kıymetli Madenler borsası üyelik belgesi alan aracı kuruluşlar, borsaya 
başvurmaları üzerine borsa üyeliğine alınırlar.  
 
 3.2  Borsanın Organları ve Teşkilatı  
 

Genel Yönetmelikte ve borsaya ilişkin mevzuatta öngörülen  görevleri yerine getirmek ve 
belirlenen şekilde çalışmak üzere borsa bünyesinde çeşitli organlar  ve teşkilat kurulur. Borsanın 
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organizasyonuna ilişkin hususlar ve birimlerinin birbiriyle olan ilişkileri Borsa Genel Kurulu'nca 
çıkarılacak iç yönetmelikle düzenlenir. Genel kurul, yönetim kurulu, borsa başkanlığı ve denetim kurulu 
borsanın organlarını oluşturur. 
 
 3.2.1.  Genel Kurul 
 

Borsanın üst karar organı olan Genel Kurul, borsa üyelerinden meydana gelmektedir.  
Genel Kurul; her yılın ilk üç ayı içinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte olağan olarak 

toplanır. Genel Kurul gerekli hallerde, yönetim kurulu veya denetim kurulunun daveti veya gereğinde 
SPK'nın daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanır.Genel Kurul toplantısı, borsa başkanı tarafından 
açılır. Üyeler, oylarını bizzat veya vekilleri aracılığıyla kullanılır. SPK temsilcisi oy hakkı olmaksızın 
genel kurula katılabilir. 
  

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri;  
 
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan borsa yönetmelikleri ve tebliğlerini  onaylamak. 
– Borsanın genel politikasını belirlemek ve yönetim kuruluna yetki tanınan haller dışında 

yönetime ilişkin kararlar almak. 
– Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile denetçi raporlarını inceleyip 

karara bağlamak. 
– Borsanın bilançosuna ve gelir ve gider kalemlerini inceleyerek karara bağlamak, gelir 

kalemlerini, personel kadrosunu ve kesin hesabı onaylamak. 
– Yönetim kurulu üyelerini seçmek ve ibra etmek; ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ile 

denetçiler hakkında yapılacak işlemleri ve bunların göreve devam edip etmeyeceklerini karara bağlamak, 
seçimi genel kurula ait olan komitelerin üyelerini seçmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek. 

– Gerek kurul gündeminde yer alan diğer hususları görüşüp karara bağlamaktır. 
   
Genel kurul, üye tamsayısının yarısından fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda bu 

çoğunluk sağlanmadığı takdirde, genel kurul, usulünce tekrar toplantıya davet olunur. İkinci toplantıda, 
en az üye tam sayısının dörtte birinin  hazır bulunması zorunludur.  

 
Genel Kurulda üyelerin sahip oldukları oy miktarı üyenin son üç yıl içinde borsadaki pazar ve 

piyasalarda yaptıkları işlem hacminin parasal tutarının işlem yaptıkları toplam işgününe bölünmesi 
suretiyle bulunan ortalamaya göre hesaplanır. En yüksek ortalamaya sahip üyeden başlanarak, azalan 
ortalama esasına göre sıralama yapılır. Kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Oylar, esas itibariyle 
el kaldırma suretiyle verilir. Ancak katılanların kararına göre, yazılı ya da gizli oya başvurulabilir.  

 
3.2.2. Yönetim Kurulu 
 
Borsa'da bir başkan ve dört üyeden teşekkül eden beş kişilik bir Yönetim Kurulu bulunmaktadır. 

Borsa Başkanı yönetim kurulunun doğal üyesi ve başkandır. Diğer üyelerden ikisi, genel kurulda en 
yüksek oya sahip grubu oluşturan on üyenin; birisi bankaların ve menkul kıymet aracı kurumlarının, birisi 
de kıymetli madenler aracı kurumlarının ve yetkili müesseselerin temsilcilerinden oluşur. Her grup 
temsilcisini ve temsilcisinin görevinin sona ermesi halinde onun süresini tamamlamak üzere görev alacak 
yedek üyeyi genel kurulda kendi arasından gizli oyla seçer. Üyeliğe seçilecek temsilcilerin ve yedek 
üyelerin, temsil ettikleri kuruluşlarda imzaya yetkili olması zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev 
süresi dört yıldır, ancak üyelerden biri her yıl olağan genel kurul toplantısında yenilenir. Aynı üyenin 
temsilcileri ile farklı kuruluşları temsil etseler bile aynı kişiler iki dönem üst üste yönetim kurulu 
üyeliğine seçilemez. 

 
Yönetim Kurulunun başlıca görev ve  yetkileri: 

  
– Borsaya ilişkin her türlü iç mevzuatı hazırlamak, 
– Kıymetli madenlerin, borsada işlem görme esaslarını belirlemek, 
– Borsa işlerinin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini   

sağlamak, 
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– Genel kurula kurucular dışında yönetmeliklerle belirlenmiş ve ihtiyaç duyulabilecek komiteleri 
kuracak üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını belirlemek, 

– Borsa işlemlerinde çıkabilecek uyuşmazlıklarını inceleyerek sonuçlandırmak, 
– Borsa bülteni çıkarmak borsa tarafından açıklanması gereken bilgilerin ve borsada teşekkül 

eden fiyatların muntazam olarak yayınlanmasını sağlamak, 
– Borsa işlemleriyle ilgili istatistikler düzenleyerek yayınlamak, 
– Borsanın bütçesini hazırlayıp genel kurula sunmak, 
– Borsanın gelirlerinin tahsilini ve giderlerin yapılmasını sağlamak, 
– Borsa adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek, 
– Her türlü personel atamalarını yapmak ve bu atama yetkisinin gerektiğinde borsa başkanına 

devretmek, 
– Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmektir. 

          
 

Yönetim Kurulu, Borsa başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa başkan dahil en az dört 
üyenin hazır bulunması ile toplanır. Denetçiler, oy sahibi olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına 
katılabilirler. Kararlar, katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı 
görüş kabul edilmiş sayılır.  

 
3.2.3. Denetim Kurulu  
 

 Borsanın hesap ve işlemleri genel kurulca seçilecek iki denetçiden oluşan denetim kurulu 
tarafından denetlenmektedir. Denetim kurulu, genel kurulda en yüksek oya sahip grubu oluşturan on üye 
tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek bir denetçi ile diğer adaylar arasından seçilecek bir 
denetçiden yani toplam iki denetçiden oluşur.  
 

Genel kurulda en yüksek oya sahip grubu oluşturan on üye denetçi ve denetçinin görevinin sona 
ermesi halinde onun süresini tamamlamak üzere görev alacak yedek denetçi adaylarını genel kurula 
sunar. Bu aday ve adaylar arasından bir denetçi ile yedek denetçi, diğer adaylar arasından da bir denetçi 
ve yedek denetçi genel kurulca seçilir. Denetçiliğe seçilecek temsilcilerin ve yedek denetçilerin temsil 
ettikleri kuruluşlardan imzaya yetkili olması zorunludur. 

 
 Denetçilerin görev süresi iki yıl olup, her yıl olağan genel kurul toplantısında denetçilerden birisi 
yenilenir.  
 

Denetçilerin başlıca görev ve yetkileri; 
 

- Yönetime müdahale edemezler ancak görüşlerini yazılı olarak Borsa Başkanlığına bildirirler. 
- Borsa başkanlığı denetçilerin takip edeceği bütün bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. 
- Her yıl sonunda borsanın işlem ve hesapları hakkında hazırlayacakları raporu genel kurula 
sunulur. 
- Gerekli gördükleri takdirde ara raporları hazırlayıp görüşlerini ilgili mericilere duyururlar. 

      
  3.2.4. Borsa Başkanlık Teşkilatı : 
 
Borsa Başkanı; SPK'nın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanmaktadır ve görev süresi dört 

yıldır. Borsa başkanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.'inci maddesinin (A) bendinin 
1,4,5,6,7 numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması zorunludur. Borsa, yönetim kurulunca alınan 
kararlar çerçevesinde borsa başkanı tarafından idare ve temsil olunur. Borsa başkanı özel bir kanuna 
dayanmadıkça, resmi veya özel hiçbir işte görev alamaz, ticaretle uğraşamaz. Borsa başkanları, görev 
süresi dolmadan, çeşitli şartlar dahilinde atanmasındaki usule göre görevden alınır. 

 
Atanmaları için gerekli koşulları kaybettikleri, durumlarının mevzuatta belirtilen şartlara aykırı 

düştüğü veya mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesinde kusur ve ihmali sabit olduğu takdirde 
Borsa Başkanı, görev süresi dolmadan atanmasındaki usule göre görevden alınır. Borsa Başkanı 
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hakkında, bu sıfatının sona ermesine neden olacak bir fiil nedeniyle kamu davası açıldığı takdirde, gerek 
görüldüğü hallerde SPK'nın ilgili olduğu Bakan tarafından işten el çektirilir. 

 
Borsa Başkanlığı'nın Organizasyon Şeması: 
 
                                                     
  
 
 
 
  
        
 
 
 
 
 
 
                     
                           
 
 
 Başkanlığa bağlı Genel Sekreterlik ile Genel Sekretere bağlı Borsa İşlem ve Takas Müdürlüğü  

- Vadeli İşlemler Müdürlüğü  
-  Mali ve İdari İşler Müdürlüğü  
-  Bilgi İşlem Müdürlüğü 
-  Hukuk Müşavirliği 
-  Güvenlik Amirliğinden 

oluşmaktadır. 
   

Ayrıca Borsada, Bu yönetmelikle yönetim kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesinde 
yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere, işin niteliğinin gerektirdiği sayıda komite kurulur. Komitelerin 
kurulmasına, üyelerin seçilmesine, çalışma usul ve esaslarına ilişkin ilkeler borsa yönetmeliğinde 
gösterilir. 

   
  3.3. Borsada İşlem Esasları: 
 
 Borsalarda, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından standartları belirlenen kıymetli 
madenler alınıp-satılır. 
 
  Borsada alım-satım işlemleri, borsa eksperleri huzurunda, borsaya intikal eden kıymetli madenin 
arz ve talebinin, rekabet koşulları altında karşılaştırılması suretiyle yürütülür. 
 Fiyatların tespit yöntemleri ve ilanı esasları ilgili borsa yönetmeliğinde düzenlenir. 
  Borsa üyeleri arasında veya üyeler ile müşteriler arasında karşılıklı yükümlülüklerin yerine 
getirilme esasları borsa yönetmeliğinde tespit edilir. 
 
 Borsada kesinleşen işlemlerin takası takas merkezince yapılır. Borsada işlem gören kıymetli 
maden, üyelerin isteğine bağlı olarak saklama merkezinde saklanabilir. Ancak, üyelerin müşterileri 
hesabına yapacakları saklama hizmetleri, üyeler adına ve müşterileri hesabına münhasıran saklama 
merkezinde yerine getirilir. 
 
 Takas ve saklama merkezi, borsa bünyesinde kurulabileceği gibi, takas ve saklama hizmetleri, 
borsa yönetim kurulu kararıyla bankalara veya bu amaçla kurulmuş kurumlara da devredilebilir. 
 
 Borsa işlemlerinde ödeme ve teslimlerin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacak takas ve 
saklama sistemine ilişkin usul ve esaslar ilgili borsa yönetmeliğinde gösterilir. 

Borsa  
 Başkanı 
 

Başkanlık 
Özel Kalem 

Genel 
Sekreter 

Genel 
Sekreterlik 
Özel Kalem 

Borsa İşlem 
ve Takas 
Müdürlüğü 

Vadeli 
İşlemler 
Müdürlüğü 

Mali ve İdari 
İşlemler 
Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

Hukuk 
Müşavirliği 

Güvenlik 
Amirliği 
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 Kıymetli madenler borsası üyeleri kıymetli madenler borsası işlemleri dolayısıyla müşterilerine, 
diğer üyelere ve altın borsasına verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere teminat yatırmak 
zorundadırlar. 
 
 Yatırılacak teminatın miktar ve oranları, her borsa üyesinin iş hacmi ve risk durumu dikkate 
alınarak; teminat türleri ise borsadaki işlem esaslarına bağlı olarak, Borsa yönetim kurulunun önerisi 
üzerine veya re'sen SPK tarafından belirlenir. Üyeler öngörülen teminatı vermeksizin borsada işlem 
yapamazlar. 
 
 Teminatların tahsil, eksik kalan kısmının tamamlanma ve kullanılma esasları borsa 
yönetmeliğinde düzenlenir. 
 
 Üyelerin müşterilerine veya borsaya verebilecekleri zararlar, sırasıyla; 
 
 - Üye tarafından kabul edildiği, 
 - Borsanın ilgili komitesinin tavsiyesi üzerine altın borsası yönetim kurulunca kararlaştırıldığı, 
 - Anlaşmazlık bir yargı organınca nihai karara bağlandığı, 
  

takdirde, anlaşmaya varılan veya kararlaştırılan meblağın kendilerinden tahsili yoluna gidilir. Bu 
mümkün olmazsa alınan teminattan mahsup yapılarak ödenir. 
 
 Üyeler borsada aracı olarak yaptıkları her işlem için, müşterilerinden kurtaj namıyla bir komisyon 
alırlar. Kurtaj tarifesi, borsa yönetim kurulunun teklifi üzerine SPK onayı ile kesinleşir. 
 
 
  3.4. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Disiplin Hükümleri 
  
 Uyuşmazlıkların Çözümü 
 
 Kıymetli madenler borsaları üyeleri arasında iş ve işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların hal 
mercii borsa yönetim kuruludur. Borsa Yönetim Kurulu'nun bu kararlarına  karşı idari yargı yoluna 
başvurulabilir. 
 
 Borsa üyeleri ile müşterileri arasındaki uyuşmazlıklar için taraflar, adli yargı yoluna veya borsa 
yönetim kuruluna başvurabilirler. Borsa yönetim kuruluna başvurulduğu takdirde, yönetim kurulunun bu 
konudaki kararları nihai olup, bu kararlara karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. 
 
 Uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak usul borsa yönetmeliğinde belirlenir. 
 
 Disiplin Cezaları 
 
 Borsada düzeni ve dürüstlüğü bozan, işlere hile karıştıran, işlerin açık, düzenli ve dürüst 
yürütülmesine ilişkin mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden üyeler hakkında fiilin nitelik ve önemine 
göre aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır. 
 
 a) Uyarı, 
 b) Kınama, 
 c) Beş milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezası, 
 d) Üyenin bir haftadan dört haftaya kadar borsada faaliyetten men edilmesi, 
 e) Üyenin bir aydan altı aya kadar borsada faaliyetten men edilmesi, 
 f) Üyelikten sürekli çıkarma. 
  

Disiplin cezasını gerektiren hal ve fiilin nitelik ve önemini dikkate alarak yukarıda yazılı 
cezalardan birini veya birkaçını birlikte vermeye yönetim kurulu yetkilidir. 
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 Cezayı gerektiren hal ve fiiller üyeler veya bunların yetkili temsilcileri tarafından menfaat 
sağlamak amacıyla işlenmiş ise birinci fıkranın (c) bendindeki para cezası 25 milyon liradan az olmamak 
üzere temin edilen menfaatin üç katıdır. 
 
 Disiplin cezaları ilgilinin savunması alınmadan verilemez. 
 

3.5.  Borsanın Gelirleri ve Bütçesi 
  
 Borsaların gelirleri ; 
 1. Üyelerden tahsil olunacak giriş aidatı, 
 2. Üyelerden tahsil olunacak yıllık aidatlar, 
 3. Disiplin cezası nedeniyle tahsil olunan paralar, 
 4. Kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek paylar, 
 5. Borsa yönetim kurulunca belirlenecek sair aidat, ücret ve tarife payları, 
 6. Sair gelir ve bağışlar, 
 dan oluşur. 
  

Bağışlar dışında, bu maddede belirtilen gelir kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil 
zaman ve şekilleri yönetim kurulunca tespit olunur. Bunlar genel kurulun onayı ile yürürlüğe girer. 

 
 Borsalar özel bütçe ile idare olunur. Bütçe yılı takvim yılıdır. 
 
 Borsaların bütçe ve kesin hesabı, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca onaylanır. 

 
3.6. Borsanın Denetimi, Geçici Kapatılması ve Sır Saklama Yükümlülüğü  
 
Denetim 

 Borsalar ve üyelerinin her türlü işlem, hesap, kayıt ve defterleri SPK'nın gözetim ve denetimine 
tabidir. Borsa üyeleri ilgili borsalar tarafından da denetlenir. 
 
 Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlık, gerektiğinde borsalar ve borsa üyeleri hakkında 
denetleme yaptırabilir. Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bu görevi Hazine Kontrolörleri Kurulu 
yürütmektedir. 
 
 Borsaların Geçici Kapatılması 
 Kıymetli madenler piyasalarında olağandışı menfi gelişmelerin olması halinde, ilgili borsaların 
geçici olarak kapatılmalarına karar verilebilir. 
 Borsaların beş iş gününe kadar geçici olarak kapatılmalarına karar almak yönetim kurulu 
başkanına aittir. 
 Yönetim Kurulunun talebi üzerine borsaların beş günden fazla kapatılmasına karar almak 
SPK'nın yetkisindedir. 
 SPK'nın talebi üzerine, borsaların bir ay ve daha uzun süreli kapatılmasına karar almaya Bakan 
yetkilidir. 
 
 Sır Saklama Yükümlülüğü 

Borsa başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetçileri ile diğer tüm çalışanları sıfat ve görevleri 
dolayısıyla öğrendikleri, borsaya ve bu borsayla ilişkisi olan ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve 
tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları kanunen görevli ve yetkili kılınmış kişi ve 
mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yarar ve 
zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, ilgililerin bu Borsadaki görevlerinden 
ayrılmalarından sonra da devam eder. 
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BÖLÜM IV 
ÜYELİK BELGESİ VERİLME ESASLARI İLE ARACI KURUMLARININ 
KURULUŞ VE FAALİYET ŞARTLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 
 

Kıymetli Madenler Borsasında faaliyet gösteren aracı kurumlara ilişkin olarak Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı tarafından 16.10.1993/21730 tarih-sayılı Resmi Gazetede “Kıymetli Madenler 
Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve 
Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmelik”  yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte 29.05.1995/22328, 
10.06.1997/23015 ve 03.07.1999/ 23744 tarih-sayılı Resmi Gazelerde değişiklikler  yapılmıştır.   

 
4.1. Aracı Kurumlar Nedir ?  
 
Aracı kurumlar; kendi nam ve hesabına, başkanı nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına 

borsada işlem yapmak üzere faaliyet izni verilen;  
 
-Bankalar  
- Özel Finans Kurumları  
- Yetkili Müesseseler  
-  Kıymetli Maden Aracı Kurumları  
- Yurtdışında yerleşik kişi ve kuruluşlardır.  
 
Bugün İAB spot piyasada 56, Vadeli İşlemler piyasasında 28, Ödünç Piyasasında ise 12 tane 

işlem yapmaya yetkili Aracı Kurum faaliyet göstermektedir.  
 
4.2  Aracı Kurumların Faaliyet Konuları  
 
Kendi mevzuatları ile verilen yetkiler saklı kalmak üzere aracı kurumlar, aracılık faaliyetleri 

kapsamında; 
 
a) Standartları ve saflık dereceleri Müsteşarlıkça belirlenen kıymetli madenler üzerinden ilgili 

yönetmeliklerde belirtilen  esaslar çerçevesinde, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi 
namına başkası hesabına aracılık amacıyla:  

 
 i- Kıymetli maden alımı ve satımı işlemlerini, 
 ii- Kıymetli maden ödünç alınması ve ödünç verilmesi işlemlerini, 
 iii- Kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemleri, 
 
 b) İşlenmemiş kıymetli madenler ile işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların ve bunlardan 
mamul kıymetli eşyaların ithalat rejimi çerçevesinde ithalini, işlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden ve 
taşlar ile bunlardan mamul eşyaların yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden ve taşların geçici 
ithalini ve işlendikten sonra mamul ve yarı-mamul kıymetli eşya ve taş olarak ihracını, 
   
 yapmaya yetkilidirler. 
 
 Aracı kurumların yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerektirdiği işlemler dışında dövize ilişkin işlem 
yapmaları, Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatında yetkili müesseseler için belirlenen 
yükümlülükleri yerine getirmeleri şartı ile mümkündür. 
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4.3- Aracı Kurumların Kuruluşu, Faaliyet İzni Verilmesi ve Hisse Devir İşlemleri  

  
 Aracı Kurumların Kuruluş Şartları 
 
 Aracı kurumların; 
 
 a) Anonim Ortaklık olması, 
 
 b) Ödenmiş sermayelerinin 100 milyar TL.'den az olmaması, 
 
 c) Kurucularının; 
 
  1) Müflis olmaması ve vergi borcu bulunmaması, 
 2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis 
yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale 
ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığına teşebbüs 
suçlarından dolayı ve Ödünç Para Verme İşleri Hakkında mevzuata aykırılıktan hüküm giymiş 
bulunmaması, 
         3) Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin işlemleri hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Eklerine göre kendileri ve ortağı kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması, 
 
 d) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,  
 şarttır.  
 
 Aracı Kurumların Kuruluş İşlemleri 
 
 Kurucular, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle kuruluş ön izni almak üzere Hazine 
Müsteşarlığına başvuruda bulunurlar.  
 
 a) Ortaklık ana sözleşme taslağı, 
 
  b) Her bir kurucu ortak için; 
 
 1) Müflis olmadıklarına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemelerinden ve konkordato ilan etmiş 
olmadıklarına ilişkin İcra Tetkik Hakimliklerinden alınacak belgeler, 
 2)Yönetmelikte sayılan suçlardan mahkumiyetlerinin bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet 
Savcılığından alınacak adli sicil belgeleri, 
 3) 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri ve ortağı kuruluşlar hakkında 
tasfiye kararı verilmediğine ilişkin Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığından alınacak belge, 
 4) Vergi borcu bulunmadığına dair bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak belgeler, 
 5) Ayrıntılı özgeçmişleri, 
 6) Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler, 
 Müsteşarlıkça verilen ön izin, sadece aracı kurumun kuruluş işlemleriyle sınırlı olup, Borsada işlem 
yapmak üzere faaliyet izni başvurusu Müsteşarlıkça ayrıca değerlendirilir.  
         
 Faaliyet İzni ve Esasları 
 
 Aracı kuruluşlar Borsada  işlem yapmak üzere bir dilekçe ile birlikte faaliyet izni almak için 
Müsteşarlığa başvururlar. Müsteşarlık bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak gerektiğinde yeni bilgi 
ve belge talep edebilir.  
 
  Aracı yönetmelikte belirtilen belgeler ile  birlikte, borsada işlem yapmak için faaliyet izni almak 
üzere kuruluş izni tarihinden itibaren 180 gün içinde Müsteşarlığa müracaat etmemeleri halinde verilen ön 
izinler geçersiz sayılır. 
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 Yukarıda bahsedilen esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmaları uygun görünenlere Hazine 
Müsteşarlığı'nca “faaliyet izni” verilir. Aracı kurumlar Müsteşarlıkça onaylanan işyerleri haricinde başka 
bir yerde faaliyette bulunamazlar. Merkezleri dışında şube açamazlar. 
 
 Faaliyet izin tarihinden itibaren 60 gün içinde Borsa Üyelik Belgesi alınmak üzere Borsa 
Başkanlığına müracaat edilmemesi halinde kıymetli maden aracı kuruluşlarının faaliyet izni iptal edilmiş 
sayılır. 
 
 Müsteşarlıktan faaliyet izni alan aracı kuruluşlara, talepleri üzerine, Borsa Üyelik Belgesi verildiği, 
Borsa Yönetim Kurulu tarafından, günlük Borsa Bülteninde ilan edilir. 
   
 Hisse Devri ve Ana sözleşme Değişikliği 
 Aracı kurumların ana sözleşmelerinin değiştirilmesini gerektirecek hususların söz konusu olması 
halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurulmadan önce Müsteşarlığın uygun görüşünün alınması ve 
yapılan değişikliğin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin 30 gün içinde Müsteşarlığa gönderilmesi 
zorunludur. 
 
 Ana sözleşme değişikliğinin yapılması öncesinde gerekli ön iznin alınmaması halinde, Müsteşarlık 
aracı kurumun Borsadaki faaliyetini bir aydan altı aya kadar geçici olarak durdurabilir. 
 
 Aracı kurumlar faaliyet izni verildiği tarihten itibaren 15 ay geçmedikçe hisse devrinde 
bulunamazlar. 
 
 Hisse devirlerinde hisseleri devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu 
durumun bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler ile tevsiki gerekir. 
 Aracı kurumların herhangi bir şirkete ortak olmaları Müsteşarlığın iznine tabidir.  
  

4.4 Faaliyetlerinin Geçici veya Sürekli Olarak Durdurulması  
 

 Müsteşarlık, yapılan denetlemeler sonucunda, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırı işlem ve 
hallerin tespiti durumunda, aykırılıkların mahiyet ve önemine göre, aracı kuruluşların Borsadaki 
faaliyetlerini sürekli yada altı aya kadar geçici olarak durdurmaya yetkilidir. 
 Aracı kuruluşların kuruluş izinlerinin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi halinde, 
verilmiş bulunan aracı kuruluş faaliyet izni de iptal olunur. 
 Müsteşarlık tarafından, faaliyeti aynı yıl içinde ikinci kez geçici olarak durdurulan aracı 
kuruluşun faaliyet izni iptal olunur. 
 Aracı kuruluşa ait Borsa Üyelik Belgesinin Borsa Yönetim Kurulunca iptaline karar verilmesi 
halinde o aracı kuruluşa verilmiş bulunan faaliyet izni de iptal olunur. 
 Aracı kurumca Müsteşarlığın izni olmaksızın faaliyetine sürekli olarak 90 gün veya daha fazla 
süreyle ara verilmesi halinde ya da aracı kuruluşların Borsada yeterli düzeyde faaliyet göstermemesi 
durumunda, Borsa Başkanlığı’nın talebi üzerine, verilen faaliyet izni geçici olarak durdurulur veya aynı 
yıl içinde ikinci kez tekrarı halinde iptal edilir. 
 Faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya faaliyet izni iptal edilen aracı kuruluşlar ilan ve 
reklamlarında söz konusu faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret 
kullanamazlar. 
 Faaliyet izni iptal edilen aracı kuruluşların faaliyetlerine devam etmeleri veya verilen süre 
dahilinde Borsa Üyelik Belgelerini iade etmemeleri halinde haklarında 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı 
Kanuna istinaden kanuni kovuşturmaya geçilir. 
 Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kuruluşlar, bu müeyyideyi gerektiren aykırılıkların 
giderildiğini tevsik etmeleri halinde Müsteşarlığın uygun görüşü doğrultusunda yeniden faaliyetlerine 
başlayabilirler. 
 Aracı kuruluşların faaliyetlerinin Müsteşarlıkça geçici olarak durdurulmasına ve yeniden 
faaliyetlerine başlamalarına veya faaliyet izinlerinin iptal edildiğine ilişkin kararlar, Borsa Yönetim 
Kurulu tarafından, günlük Borsa Bülteninde ve ülke çapında yayımlanan en az iki gazetede ilan edilir.  
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4.5 Aracı Kurumların Yapamayacakları İş ve İşlemler  
 

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

4.6  Borsa Üyeliği  
  
 Borsada işlem yapmak üzere, Müsteşarlıkça faaliyet izni verilen aracı kuruluşlara, Borsa Yönetim 
Kurulu tarafından, "Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi" verilir. TCMB Borsanın doğal üyesidir. 
 Borsa üyeleri, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına ve başkası hesabına 
alım satım faaliyetinde bulunabilirler. Borsa üyeleri, kuruluşları ile ilgili Kanun, Kararname ve sair 
mevzuatla kendilerine verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, ilgili borsa faaliyetleri ile 
bağdaşmayan iş ve işlemlerde bulunamazlar.  
 İAB üyeleri: 
          a) İyi niyet kurallarına göre davranmak, mevzuata, borsa düzen ve disiplinine uygun hareket etmek 
zorundadırlar. 
 b) Müşterilerinin verecekleri alım ve satım emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeme 
hakkına sahiptirler; ancak, nedenini açıklamak zorunluluğu olmaksızın bu durumu müşterilerine veya 
onların temsilcilerine hemen bildirmekle yükümlüdürler. 
 c) Tarife dışı komisyon (kurtaj) alamaz veya teklif edemezler. 
 d) Kıymetli madenin teslimi ve bedellerinin ödenmesi de dahil olmak üzere borsada yaptıkları 
işlemlerin tümünden sorumludurlar. 
 Müsteşarlıkça Borsadaki faaliyetleri sürekli olarak durdurulan aracı kuruluşların Borsa Üyelik 
Belgeleri, Borsa Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir ve bu durum Borsa tarafından günlük Borsa 
Bülteninde ve ülke çapında yayımlanan en az iki gazetede ilan edilir. 
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 Aracı kuruluşların, kendi istekleriyle Borsa üyeliğinden çıkmak için Borsa Başkanlığına müracaat 
etmeleri halinde, talepleri hakkında Müsteşarlığa da bilgi vermeleri zorunludur. 
 
 4.7 Aracı Kurumlara İlişkin Diğer Hükümler  
 
 4.7.1  Defter Kayıt ve Belge Düzeni  
 
 Aracı kurumlar ve yetkili müesseseler Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kıymetli 
Maden Borsalarına ilişkin Mevzuat Hükümleri çerçevesinde, işletmenin ihtiyacına uygun birinci sınıf 
tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları tutmak, belgeleri düzenlemek ve aracılık 
faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde Borsa tarafından belirlenen düzenlemelere 
uymak zorundadırlar. 
 
 Aracı kurumlar, faaliyetleri ile ilgili olarak, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslara ve örneklere 
uygun cetvel, mali tablo ve raporları Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdürler. 
 
 4.7.2  Bilgi Verme  
 

Aracı kurumlar, aracılık faaliyetleriyle ilgili olarak; 
 

 Bilanço, Kar-Zarar cetvellerini ve o döneme ait faaliyet raporlarını, üçer aylık dönemler 
itibariyle bir ay içinde, 
 

Her ay, kendi portföylerinde olanları ayrı, müşterileri nam ve hesaplarına olanları ayrı olmak 
üzere, işlenmemiş kıymetli maden alış ve satışlarının toplamını gösteren tabloları, on beş gün içinde, 

 
  Müsteşarlığa ve SPK'na bildirmek zorundadırlar. 
 
 Yapılan uyarılara rağmen söz konusu belgelerin süresi içinde düzenli olarak gönderilmemesi 
halinde, Müsteşarlık, aracı kuruluşun Borsadaki faaliyetini bir aydan üç aya kadar geçici olarak 
durdurabilir. 
 

4.7.3 Gözetim ve Denetim  
  

Kıymetli madenler aracı kurumları, Müsteşarlığın gözetim ve denetimine tabidir. Gözetim ve 
denetim görevlerinin yerine getirilmesinde görevli denetim elemanlarına defter, kayıt ve belgelerin ibrazı, 
istenen bilgilerin verilmesi, düzenlenen tutanakların imzalanması ve her türlü kolaylığın gösterilmesi 
zorunludur. 
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BÖLÜM V 

İSTANBUL ALTIN BORSASININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA 
İLİŞKİN DÜZENLEME 

 
 
5.1. Giriş  

 
 Türkiye’de atıl kıymetli madenlerin işlem göreceği bir organizasyonun oluşturulması amacıyla, 

genel olarak kıymetli madenlerin alım satım organizasyonlarına vücut verecek olan “Kıymetli Madenler 
Borsası Yönetmeliği” ve bu borsalarda faaliyet gösterecek aracı kurumların kuruluş ve faaliyet esaslarını 
düzenleyen,“Kıymetli Maden Aracı Kurumları Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bunların yanında, 
Türkiye'deki altın alış verişinin en büyük merkezi ve altın fiyatlarının belirlenmesinde hakim konumdaki 
İstanbul'da bir altın borsası kurulmasına esas teşkil eden, “İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği” 
yayınlanmış ve İstanbul Altın Borsası 26.7.1995 tarihinde resmen faaliyete başlamıştır.23  

 
5.2 Kuruluşunun Dayanağı ve Amacı  

           
  26.7.1995 tarihinde resmen faaliyete başlayan İstanbul Altın Borsası (İAB) önce hukuki olarak 

yapılandırılmıştır. Hukuki yapılanma amacıyla mevzuatta pek çok değişiklik yapılmıştır.  
 
 İstanbul Altın Borsası Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40/A maddesi ve Kıymetli Madenler 
Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğe dayanarak kurulmuştur.  
 

Bu yönetmeliğe dayanarak SPK tarafından çıkarılan ve 13.2.1994 günlü Resmi Gazete'de 
yayımlanan “İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği” bu borsanın oluşmasına esas teşkil etmektedir. Ancak, 
30.06.1999/23741 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve halen yürürlükte olan  İstanbul Altın Borsası 
Yönetmeliği,   13.2.1994 tarihli ve 21848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Altın Borsası 
Yönetmeliği, ek ve değişikliklerini birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin amacı kıymetli 
madenlerin  işlem göreceği İstanbul Altın Borsası'nın  kuruluş ve çalışma esas ve kurallarını 
belirlemektir. 

 
Kıymetli Madenler Borsaları; Borsa içerisinde oluşturulacak pazarlarda, Hazine Müsteşarlığı 

tarafından standartları belirlenen, kıymetli madenlerin açık,düzenli ve serbest rekabet şartları içerisinde 
alınıp,satılmasını sağlayan; fiyatların tespit ve ilanı işleriyle yetkili ve yönetmelikle verilen diğer işleri 
yapan tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarıdır. 
 
 İstanbul Altın Borsası da kıymetli madenlerin, güven ve istikrar içinde serbest rekabet koşulları 
altında kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle yetkili bir kamu 
tüzel kişiliği olarak, daha geniş halk kitlelerini altın piyasasına çekmek ve böylece halkın elinde atıl 
durumda bulunan altını hareketlendirerek bir mali piyasa aracı haline getirmek amacıyla kurulmuştur.  
 

5.3  Borsanın Görev ve Yetkileri: 
  

Borsanın  başlıca görev ve yetkileri;  
 

 - Borsada HM tarafından tanımlanan ve standartları belirtilen kıymetli madenlerin işlem göreceği  
kıymetli maden piyasalarını oluşturmak,    
 - Teşekkül ettirilecek piyasalarla ilgili hukuki düzenlemeleri ve organizasyonu yapmak, 
 -  Borsada yapılan alım, satım işlemlerinin güven ve istikrar içinde serbest rekabet şartları altında 
kolayca ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu kuralların dışına çıkan Borsa üyelerine bu 
Yönetmelikte belirtilen müeyyideleri uygulamak, 
 

                                                        
23 Mehmet UYSAL, a.g.e sf: 104  
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 - Borsada, olağan dışı menfi gelişmelerin meydana gelmesi halinde, mevzuatın verdiği yetkiler 
içinde gerekli önlemleri almak,  
 
 - Kıymetli madenlere dayalı ve bunların ödünç verilmesini konu alan sermaye piyasası araçlarının 
işlem göreceği piyasaları oluşturmak, 
 

- SPK ve HM tarafından tevdi edilen görevleri yapmak. 
 
 İstanbul Altın Borsası, Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu ile Komiteler ve Borsa Başkanı 
ile Borsa Başkanı’na bağlı Başkanlık teşkilatından oluşur. Borsa Genel Kurulu Borsa üyelerinden 
meydana gelir ve Borsanın üst karar organıdır. Yönetim Kurulu Borsa Başkanı ile Genel Kurul tarafından 
seçilen 4 üyeden oluşur. Borsa Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
 
 Borsa, resmi çalışma günlerinde faaliyette bulunur. Borsanın işlem günleri  ve işlem saatleri 
Yönetim Kurulu tarafından  belirlenir. Borsa işleri, Borsa personeli eli ile yürütülür. Kamu haklarından 
yasaklı ve yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hükümlü bulunanlar, iflas etmiş olanlar, 35 sayılı Ödeme 
Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kendisi 
veya ortak veya yöneticisi olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmiş olanlar, Borsa bankerliği 
belgesi veya Borsa Üyelik Belgesi iptal edilmiş kuruluşların bu iptalde sorumluluğu bulunan yöneticileri 
Borsada görevlendirilemezler. 
 
 Borsa personeli, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle 
uğraşamaz, Borsada kıymetli maden alım-satımı amacı ile dolaylı da olsa emir veremez. Borsa 
personelinin, hayır dernekleri ile amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevleri 
bu hükmün dışındadır. 
 

Borsanın para, evrak ve her çeşit malları, Devlet malı hükmündedir. Bunlara karşı suç işleyen, 
görevini kötüye kullanan veya ihmal eden Borsa Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Borsa personeli, 
Devlet Memurları Kanununda bu fiiller için öngörülen cezalarla cezalandırılır. Bu kişilerin Borsada 
yürüttükleri görevlerde yetki aşımı, ihmal ve ağır hata gibi kusurlu davranışlarından doğacak zararlar, 
kimler tarafından yapılmış ise sorumluluk yalnız onlar üzerinde kalır. 
 
 5.4  Borsa Üyeleri İle ilgili Esaslar 
 

Borsa Üyeleri, borsalarındaki pazar ve piyasalardan en az birisinde işlem yapma yetkisine sahip 
olan kuruluşlardır. “Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının, Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin 
Yönetmelik” çerçevesinde kıymetli madenler borsası üyelik belgesi alan aracı kuruluşlar, borsaya 
başvurmaları üzerine borsa üyeliğine alınırlar.  

 
Aracılık faaliyetleri, Hazine Müsteşarlığınca kendilerine Borsada işlerini yapmak üzere faaliyet 

izni verilen aşağıdaki kuruluşlar tarafından yerine getirilir.  
 
- Bankalar  
- Özel Finans Kurumları  
- Yetkili Müesseseler  
- Kıymetli Madenler Aracı Kurumları  
- Yurt Dışında Yerleşik Kişi ve Kuruluşlar  

 
Altın üzerine Borsada işlem yapma yetkisi sadece Altın Borsası Üyelik Belgesi alan kıymetli 

madenler aracı kurumlarına aittir. Borsa üyelerinin sayısını Borsa Başkanlığı'nın teklifi doğrultusunda 
toplam olarak veya gruplar itibariyle sınırlamaya Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.Altının Borsada kendi 
nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi nam ve başkası hesabına alım satım faaliyetinde 
bulunan Borsa üyeleri borsada üye temsilcisi aracılığı ile temsil edilir.  
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5.4.1 Borsa Üyeleri 

 
 Borsada  işlem yapma yetkisi sadece İstanbul Altın Borsası  tarafından Üyelik Belgesi verilen 
aracı kuruluşlara  aittir.  Borsa üyelerinin sayısını Borsa Başkanlığı’nın teklifi doğrultusunda, toplam  
olarak veya gruplar itibariyle sınırlamaya HM yetkilidir. 
 

Aracı kuruluşlar Borsa üyeliği için Yönetim Kurulu'ndan izin almak üzere, Borsada işlem 
yapacağı piyasaların belirtildiği ve bunlara ilişkin olarak HM'dan aldıkları yetki belgelerinin noterden 
tasdikli birer sureti ile bu Yönetmelikte öngörülen şart ve niteliklerin yerine getirildiğini belgeleyen 
evrakın eklendiği bir dilekçe ile Borsaya başvururlar. 

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

taşıması ve bu Yönetmelikte öngörülen üyelik şartlarını tevsik etmesi bakımından  eksiksiz olması şarttır. 
Borsa yapacağı incelemeler sonucunda, Borsa ile ilgili yönetmeliklerde öngörülen personel, 

teminat, sigorta, giriş aidatı ve işlem yapılacak piyasa için  gerekli teknolojik donanımın sağlanmamış 
olduğunun tespiti  halinde, aracı kuruluşun üyeliğe kabulünden önce durumu HM’na bildirir. 

  
Üyeler, Yönetim Kurulu'nca uygun görülmesi halinde  Borsada kurulan piyasalardan her biri için 

Borsa ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapabilirler. 
 
Herhangi bir piyasada işlem yapma konusunda Borsadan izin almış olanlar, sonradan diğer 

piyasalarda  da faaliyette bulunmak istedikleri takdirde veya işlemleri geçici olarak durdurulanlar yeniden 
faaliyette bulunabilmek için ilgili belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile Borsaya başvururlar. 

 
5.4.2 Borsa Üyelik Belgesi ve Değişikliklerin Borsaya Bildirilmesi 

 
 Borsa üyelerine faaliyette bulunabileceği her bir piyasa için ayrı ayrı  Üyelik Belgesi verilir.  
Üyelik Belgesinde üyenin  hangi piyasalarda  işlem yapmaya yetkili olduğuna ilişkin bilgiler  ve Borsa 
tarafından öngörülen diğer bilgiler yer alır. 
 

Borsa Üyelik Belgesi, belgenin verildiği tarihi izleyen en geç 15 gün içinde Ticaret Siciline tescil 
ettirilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ülke çapında yayınlanan en az iki gazete ve Borsa tarafından 
çıkarılan bültenlerde ilan ettirilir. Üyelik Belgesi olmayanlar ticaret unvanlarında veya ilan ve 
reklamlarında Borsada faaliyette bulundukları intibaını yaratacak hiç bir kelime veya tabiri 
kullanamazlar. 

 
Borsa Üyelik Belgesi iptali halinde de keyfiyet, yukarıda belirtilen   şekilde ve esaslar dahilinde 

terkin ve ilan ettirilir. Üyenin herhangi bir piyasadaki faaliyetinin 5 iş gününden fazla geçici olarak 
durdurulması halinde de  durum yukarıda belirtildiği şekil ve esaslar dahilinde ilan olunur, ancak ticaret 
sicilinden terkin ettirilmez. Bu maddeye göre yapılan tüm tescil ve ilan masrafları ile Borsa tarafından 
üye ile ilgili olarak yapılan tüm ilanlara ilişkin masraflar üye tarafından ödenir. 
 
 Borsa üyeleri, Üyelik Belgelerini aldıktan sonra ortaklarında, ortaklarının sermaye paylarında, 
yönetim kurulu üyelerinde, denetçilerinde ve üst yönetim personelinde, imzaya yetkili personelinde ve 
temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler ile her bir piyasa için çıkarılan Yönetmeliklerde öngörülen 
konulardaki değişiklikleri, meydana geldiği tarihten itibaren iki iş günü içinde en hızlı iletişim araçları ile 
yazılı olarak Borsaya bildirmek zorundadırlar. 
 

Bankalar, özel finans kurumları, yetkili müesseseler ile yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar 
sadece Borsa faaliyetlerine ilişkin birimleriyle ilgili olarak birinci fıkrada belirtilen değişiklikleri, 
meydana geldiği tarihten itibaren iki iş günü içinde en hızlı iletişim araçları ile yazılı olarak Borsaya 
bildirmekle yükümlüdürler. 
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5.4.3 Borsa Üyelerinin Yükümlülükleri ve Borsa Üyelerinin Temsili 
 

 Borsa üyeleri Borsa ile ilgili yönetmeliklerde ve ilgili mevzuatta yer alan ilke ve kurallara ve 
özellikle aşağıda sayılan hususlara uymakla yükümlüdür: 
 
 - Müşterilerine ve diğer üyelere karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak, 
mevzuata, Borsa düzen ve disiplinine uygun hareket etmek. 
 
 - Müşterilerine ve diğer üçüncü şahıslara karşı doğabilecek mali ve hukuki sorumluluğu teminat 
altına alan genel ve özel mahiyetteki Borsaca öngörülen sigorta ve diğer düzenlemelere uymak. 
 
 - Bu Yönetmelik ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen teminatları yatırmak ve teminatların 
yükseltilmesine karar verildiğinde veya teminatları eksildiğinde süresi içinde teminatını tamamlamak. 
 
 - İlgili yönetmeliklerde öngörülen üyeliğe giriş ve üyelik yıllık aidatını, Borsa payı ve diğer aidat 
ve mali yükümlülükleri süresi içinde ödemek. 
 
 - Ortaklık, yönetim yapısı ve mali durumu ile ilgili olarak önemli sayılabilecek her türlü 
değişikliği vukuu tarihinden itibaren iki iş günü içinde Borsaya bildirmek. 
 
 - Borsa işleriyle ilgili hesap ve işlemlerin Borsaca incelenmesi halinde bu incelemelere müsaade 
etmek, inceleme elemanlarına her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak, Borsa yetkililerince 
istenecek her türlü belge ve bilgileri vermek. 
 
 - Müşterilerinin verecekleri alım ve satım emirlerini, kısmen veya tamamen kabul etmeme 
hakkına sahip olup, nedenini açıklamak zorunluluğu olmaksızın bu durumu müşterilerine veya onların 
temsilcilerine hemen bildirmek. 
 
 - Tarife dışı komisyon (kurtaj) almamak veya teklif etmemek. 
 
 - Kıymetli madenlerin teslimi ve bedellerinin ödenmesi de dahil olmak üzere Borsada yaptıkları 
işlemlerin tümünden sorumlu olmak. 
 
 - Temsilcilerin ve diğer çalışanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları işlerden  sorumlu olmak. 
 Müşterilerle yapılacak sözleşmelere konulacak hükümlerle Borsa üyelerinin sorumlulukları 
kaldırılamaz. 
 
 Borsa üyeleri, temsil yetkisini gösteren belgenin bir örneğini vererek, kendilerini Borsada temsil 
edecek kişileri Borsaya bildirirler. 

Borsa üyelerinin temsilcileri, yanlarında azami sınırı Borsa Yönetim Kurulu’nca belirlenecek sayıda  
yardımcı ile ihtiyaca göre yardımcı hizmetli bulundurabilirler. 

 Üye temsilcisi, Borsa üyesini Borsa işlemlerinde, takas ve saklama işlemlerinde temsil edebilen 
ve kendisine temsil ettiği Borsa üyesi adına tebligat yapılabilen imza yetkisini haiz kişidir. 

Borsa Üyelerinin temsilcilerinin; 
- T.C. vatandaşı olması, 
- En az 25 yaşını bitirmiş bulunması, 
- En az  lise veya dengi okul mezunu olması, 
- Hacir  altına alınmış veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması, 
- Şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan mahkum olmamış veya iflas etmemiş olması, 
gereklidir.  
Borsa Yönetim Kurulu, temsilcilerin istihdamı için sınav veya mülakat şartı koyabilir.  

Üye temsilcileri mevzuatla müsaade edilmiş hususlar dışında başka bir meslek ve ticaretle 
uğraşamazlar.  

Üyelerin temsilcilerinin bu Yönetmelikte sayılan nitelikleri taşımalarının yanı sıra, Borsa 
Başkanlığı'nca yapılacak araştırma sonucu tecrübe, bilgi ve ahlak bakımından yeterli olduklarına kanaat 
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getirilmesi gerekir. Bu araştırma sonuçlanıncaya kadar veya zorunlu hallerde üye temsilcisinin  işe 
başlamasına Borsa Başkanlığı'nca geçici olarak izin verilebilir. 

 
Temsilcilerin gerekli nitelikleri taşımadıklarının ya da bu görevi yapmalarına engel olacak 

hususların sonradan öğrenilmesi halinde, temsilcilik  sıfatları sona erer. 
 
5.4.4 Üyelik Aidatları - Teminatları Üyelikten Ayrılma 
 

 Borsa üyeleri, Borsa Başkanlığı’na Genel Yönetmeliğin 29 uncu maddesi çerçevesinde Borsa 
Yönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda giriş aidatı öderler. Borsada birden fazla piyasada faaliyet 
gösterecek Borsa üyelerinden alınacak yıllık aidat ile giriş aidatını her piyasa için belirlemeye Yönetim 
Kurulu yetkilidir. Söz konusu aidatlar Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer. 
 

Aracı kuruluşlar Borsaya üye olabileceklerine ilişkin iznin kendilerine bildirilmesinden itibaren 
en geç bir ay içinde Borsaya başvurarak, 

 
- Üyeliğe giriş aidatını, 
 
- Borsa üyelerine, Borsaya ve müşterilere verebilecekleri zararları karşılamak üzere Genel 

Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca yatırılacak üyelik teminatını, 
 
- Faaliyet gösterecekleri piyasa  için belirlenecek  teminatları, 
yatırmak zorundadırlar. 
 
Yatırılacak teminatların ve aidatın miktarı ile gecikilmesi halinde uygulanacak müeyyideler 

Yönetim Kurulunca belirlenir ve SPK onayı ile yürürlüğe girer. Teminatlar Borsa Takas Merkezine veya 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bankalara teslim edilir. Söz konusu yükümlülüklerini süresi içinde 
yerine getirmeyen aracı kuruluşların üyelik başvuruları işleme konulmaz. 

 
Teminat olarak; 
 
- Türk Lirası, 
 

 - Borsa Yönetim Kurulu’nca cinsleri belirlenen efektif ve dövizler, 
 
 - Şartları Yönetim Kurulu’nca belirlenen banka teminat mektupları, 
 
 - Her türlü Devlet Tahvil ve Hazine Bonoları,  

yatırılabilir. 
 
Borsa Üyelik Belgesi verilmesinden sonra, üyelik teminatının yükseltilmesi veya tamamlanması 

gerektiği durumlarda ilave veya eksik teminatını Yönetim Kurulu'nca belirlenecek süre içinde 
tamamlamayan aracı kuruluşun üyeliği, söz konusu yükümlülüğünü tamamlayıncaya kadar geçici olarak 
durdurulur ve bu süre zarfında üye Borsada işlem yapamaz. 
 
  Üyelikten ayrılmak isteyen Borsa üyesi durumu yazılı olarak Borsaya bildirmekle yükümlüdür. 
Üyelikten ayrılma halinde, üyelik teminatının geri verilmesi  zamanı ve şartlarına ilişkin hususlar 
Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Ancak üyelik teminatı geri verilmeden önce üyenin Borsaya karşı her türlü 
yükümlülüğünü yerine getirmiş olması şartı aranır. 
 
 Borsa üyelerinin, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde üyelik için belirlenen koşulları yitirmesi 
halinde, söz konusu koşullar sağlanıncaya kadar üyelikten geçici çıkarılabilmeleri amacı ile bu durum 
HM’na bildirilir. 
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5.4.5  Üye İşlemlerinin Tedbiren Durdurulması 
 
Borsa ve takas işlemleri sırasında veya denetim esnasında ya da diğer herhangi bir yolla, takas ve 

saklama  işlemlerinde önemli açıkları oluştuğu tespit edilen Borsa üyelerinin Borsa ve/veya takas ve 
saklama işlemleri beş iş gününe kadar Borsa Başkanı tarafından tedbiren durdurulabilir ve durum HM ile 
SPK'ya bildirilir. Üye hakkında karar verilinceye kadar söz konusu süre Borsa Başkanı'nca uzatılabilir. 
Ayrıca mevzuata aykırı işlemleri tespit edilen, mali bünyesinin zayıfladığı Borsa tarafından belirlenen 
Borsa üyelerinin durumu da HM ve SPK'ya bildirilir. 
  
 5.5.  Müşteri Emirleri 
 
 Müşteri emirleri, Borsada altın alım satımı yapmak isteyenlerin borsa üyelerine verdikleri 
talimattır. Konuya ilişkin olarak, spot işlemlerle ilgili  İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde ve vadeli 
işlemlerle ilgili olarak İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliğinde 
düzenlemeler söz konudur.  

 
5.5.1 Müşteri Emirlerinin Veriliş Şekli 
 

 Borsada işlem yapmak isteyenler bu isteklerini Borsa üyelerine alım veya satım emirleriyle 
iletirler. Alım satım emirleri esas olarak yazılı verilir. Ancak Borsa üyeleri, telefon ve benzeri iletişim 
araçlarıyla ya da sözlü olarak kendilerine iletilen emirleri de kabul edebilirler. Müşterilerden telefon ve 
benzeri iletişim  araçları  ile  ya da  sözlü olarak  alınan emirleri  Borsa  üyeleri  müşteri imzası 
aranmaksızın  yazılı hale dönüştürürler.  Bu emirlerde  ispat  yükü  üyeye aittir. Ancak müşteri 
mutabakatını içermeyen üye kayıtları tek taraflı delil oluşturamaz. Bu tür emirler, şekli Borsaca 
belirlenerek hazırlanmış ve sıra takip eden listelere alınışı sırasında üye ve temsilcileri tarafından 
kaydedilir ve kaydedildiği sıra numarası ve kodu o anda müşteriye bildirilir.  
 
 Emri veren müşteri, emrin Borsaya intikal ettirilmesinden önce emri değiştirebilir veya geri 
alabilir.   
 

5.5.2 Müşteri Emirlerinde Bulunacak Bilgiler  
 

 Bir müşteri emrinde aşağıdaki bilgilerin bulunması esastır :   
 

- Emrin verildiği Borsa üyesinin adı, soyadı veya unvanı,  
 
- Emri verenin adı soyadı veya unvanı ve adresi, ya da üye nezdindeki  kod numarası,  
 
- Emrin alım emri mi, satım emri mi olduğu,  
 
- Satın alınacak veya satılacak kıymetli madenin cinsi, miktarı ve diğer özellikleri, 
 
- Emrin limitli mi yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiği,  
 
- Limitli emirlerde limit fiyatı, 
 
- Varsa, emrin geçerlilik süresi,  
 
- Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika, 
 
- Emrin borsa üyesi tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı yoksa geçerlilik süresi içindeki 

uygun göreceği bir seansta mı  Borsaya intikal ettirileceği, 
 
- Müşteri emir numarası, 
 
- Kaç nüsha düzenlendiği. 
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Müşteri emirleri en az iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası emri veren müşteriye verilir. 20’ 
nci  maddenin birinci fıkrasındaki sözlü emir istisnası dışında  yukarıdaki bilgileri içermeyen müşteri 
emirleri işleme konulmaz. 

 
 
5.5.3 Müşteri Emirlerinde Fiyat Belirleme Şekilleri 
 
Müşteriler, Borsa üyesine verdikleri emirlerde alım veya satım fiyatlarını belirleyebilecekleri 

gibi, fiyat belirleme konusunda üyeyi serbest de  bırakabilirler. 
 
Müşteri emirlerinde alım veya satım fiyatları   “limitli”  ve  “serbest fiyatla” olmak üzere iki türlü 

belirlenebilir.  
 

-  Limitli müşteri emrinde, emri veren alıcı işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek 
fiyatı, satıcı ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belirtir. Bu şekilde belirtilen fiyatlara “limit fiyatı" 
denir. 

 
 Borsada teşekkül eden fiyat, alım emirlerinde limit fiyatından düşük ya da   ona eşit, satım 
emirlerinde ise limit fiyatından yüksek ya da eşit ise, alım-satım Borsada  teşekkül  eden  fiyat üzerinden 
yapılır. 
 
 -  Müşteri verdiği emirde fiyatı belirleme konusunda üyeyi serbest bırakmak istediğinde “serbest 
fiyatla“  ibaresini taşıyan emri verir. Bu tür emri alan Borsa üyesi müşterisinin menfaatini gözetmek 
konusunda azami gayreti gösterir.  
 
 

5.5.4  Müşteri Emirlerinde Geçerlilik Süresi ve Müşterilerin Emir Borsaya İntikal 
Ettirilmeden Önceki Yükümlülükleri 
 

  Müşteri, emrin geçerlilik süresini istediği gibi belirleyebilir.  
 

Emrin belirlenen süre içinde yerine getirilmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir.  
Süresi belirlenmemiş olan emirler seans esnasında verilmiş ise o seansta veya o gün, aksi takdirde 

emri takip eden ilk seans veya o gün sonu için geçerlidir. Müşteri bu şekildeki emirler için emrin verildiği 
tarihten başlamak şartıyla, sonradan süre belirleyebilir. Süresi belirlenmiş emirde süre doldukça süreyi 
uzatabilir.  
 

Borsa üyeleri, alım emri verenlerden kapora ya da teminat veya satın almak istenen kıymetli 
madenin bedelinin tamamının makbuz karşılığında  ödenmesini; satım emri verenlerden satmak istedikleri 
kıymetli madenin kendilerine veya temsilcilerine tesellüm belgesi karşılığında teslimini, müşteri emrini 
Borsaya intikal ettirmenin ön şartı olarak isteyebilirler. 

 
Kapora, peşin tahsil edilen bedel veya teslim alınan kıymetli maden, işlem gerçekleşmediği 

takdirde en geç 24 saat içinde müşteriye iade edilir. İşlem gerçekleştiği takdirde kapora veya peşin tahsil 
edilen bedel alış bedelinden mahsup edilir. 
  

5.6. Borsada İşlem Esasları 
 

  
5.6.1  İşlem Yöntemi 
 
Kıymetli madenin alım satım işlemleri, Borsa eksperleri huzurunda, üyelerin alım satım 

emirlerinin rekabet şartları altında karşılaştırılması suretiyle yürütülür. 
 
Kıymetli madenin alım satımında “çok fiyat” yöntemi kullanılır. Çok fiyat yöntemi, kıymetli 

madene ait olarak verilen alım satım emirlerinin öncelik kurallarına uygun olarak teker teker 
karşılaştırılmasıyla elde edilen fiyatlarla alım satımın gerçekleştirildiği sürekli müzayede sistemi ile 
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çalışır.  Çok fiyat yönteminin uygulanmasında, üyelerin alış ve satış emirlerinin ve gerçekleşen işlemlerin 
ilgililerin izleyebileceği bir biçimde ekranda gösterilmesi veya duyurulması esastır.  Bunun şekli Borsa 
Yönetimi’nce belirlenir. 

 
  Kıymetli madeni  satın almak veya satmak isteyen üye; alış veya satış emrini işleme konulmak 
üzere Borsaya iletir. İşleme konulan emrin alış emri olması ve daha önce iletilmiş olan en iyi satış 
emrinden fiyat olarak daha büyük veya eşit olması durumunda satıştaki emir tamamen veya kısmen 
karşılanabilir. İşleme konulan emrin satış emri olması ve daha önce iletilmiş olan en iyi alış emrinden 
fiyat olarak daha küçük veya eşit olması halinde ise alıştaki emir tamamen veya kısmen karşılanabilir.  
Üye daha önce verdiği ve bekleyen alış veya satış emirlerini iptal edebileceği veya değiştirebileceği gibi 
öncelik kurallarına uymak kaydıyla kendi emrini satın alabilir veya satabilir.  
 

Bir üye temsilcisi emri verirken ya da işlem yaparken diğer üyelerin işlem yapmasına engel 
Olabilecek herhangi bir davranışta bulunamaz. İşlemlerin hemen akabinde sözleşme düzenlenir.  
Düzenlenen sözleşmelere varsa ilgili müşteri emir numarası yazılır. 

 
5.6.2 Öncelik Kuralları 

 
Borsaya intikal ettirilen emirler karşılanırken daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı 

satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce 
karşılanır.  

 
Borsaya intikal ettirilen emirler karşılanırken fiyat eşitliği halinde zaman açısından Borsaya daha 

önce intikal ettirilen emirler öncelikle karşılanır. 
 
Fiyat ve zaman önceliği açısından eşitliğin sözkonusu olduğu durumlarda müşteri emirleri piyasa 

üyelerinin kendi nam ve hesaplarına verdikleri emirlerden önce karşılanır. 
 
 Fiyat Önceliği Kuralı : Borsaya intikal ettirilen emirler karşılanırken, daha düşük fiyatlı satım 

emirleri daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden, daha yüksek fiyatlı alım emirleri daha düşük fiyatlı alım 
emirlerinden önce karşılanır 

 
 
Zaman Önceliği Kuralı : Borsaya intikal ettirilen emirler karşılanırken, fiyat eşitliği halinde, 

sisteme zaman açısından daha önce intikal ettirilen emirler önce karşılanır.  
 
 
 Müşteri Emirlerinin Önceliği Kuralı : Fiyat ve zaman öncelikleri açısından eşitliğin söz konusu 

olduğu durumlarda müşteri emirleri piyasa üyelerinin kendi nam ve hesaplarına verdiği emirlerden önce 
karşılanır. 

 
 
5.6.3  Borsa Emirlerinin Şekil ve Esasları  
 
Borsa emirleri, üye temsilcileri tarafından, Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş şekil ve esaslara göre 

verilir. Borsa yetkilisi tarafından verilecek bir işaretle işlemlerin başlatıldığı an ile yine Borsa yetkilisi 
tarafından verilecek başka bir işaretle işlem emirlerine son verildiği an arasında geçen süre seans olarak 
adlandırılır. 
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Kıymetli madenlerin alım ve satım emirlerinin karşılaştırılması, ancak Borsa Yönetimi tarafından 
her bir kıymetli maden için işlem birimi fiyatlarına göre belirlenecek fiyat aralıkları ile verilen fiyatlarda 
yapılır. Yönetim Kurulu, en az bir hafta önceden ilan etmek kaydıyla, fiyat işlem aralıklarını 
değiştirebilir. Seans açılış fiyatını belirleme yöntemi, Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır. Seans kapanış 
fiyatı, o seansta borsa kaydına alınan en son fiyattır. 

 
 
Borsada alım satımı gerçekleştirilen kıymetli madenin fiyatı;  işlem gördüğü miktar, Yönetim 

Kurulu tarafından kıymetli madenin işlem birim fiyatına göre belirlenecek fiyat aralıklarında asgari işlem 
miktarına eşit veya fazla olması durumunda Borsa kaydına alınır. 

 
5.6.4 Kıymetli Maden İşlemlerinin Geçici Olarak Durdurulması 

 
Borsa Başkanı, aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde kıymetli madenlerden herhangi birinin 

alım satımını geçici olarak durdurabilir: 
 
- Kıymetli madenlerden herhangi biri için sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde 

anormal fiyat ve/veya miktarda alım satım emirlerinin Borsaya intikal etmesi, 
 

 - Bir seansın sağlıklı bir biçimde yürütülmesini engelleyen sair hallerin ortaya çıkması. 
 

Borsa Başkanı, işlemlerin yeniden başlamasına aynı seans süresi içinde izin vermiş ve yeterli süre 
kalmışsa seans yeniden açılır. 

 
Borsa Başkanı, kıymetli madenlerin işlem görmesini en fazla 3 gün, Yönetim Kurulu ise 7 gün 

için durdurabilir. 
 
Kıymetli madenlerden herhangi birisinin işlem görmesinin geçici olarak durdurulması halinde, bu 

durum Borsa Bülteni’nde ve Borsada gerekçesiyle birlikte duyurulur. 
 
Kıymetli madenin üzerindeki işlemlerin geçici olarak durdurulduğu süre bir seansı aşmışsa, 

işlemi durdurulan kıymetli madenin tekrar işlem görmeye başlayacağı zaman Borsa Başkanlığı tarafından 
belirlenir, Borsa Bülteni’nde ve Borsada ilan edilir. 

 
5.6.5 Teşekkül Eden Fiyatların ve Gerçekleşen Alım Satımların İptali 
 
Aşağıdaki şartların varlığı halinde, Borsa Başkanı, bir veya daha fazla Borsa üyesinin başvurusu 

üzerine ya da re’sen, teşekkül eden fiyatları ve bu fiyatlar üzerinden gerçekleşen işlemleri iptal edebilir: 
 
i-  Fiyat teşekkül etmesi ve gerçekleşen alım satım işlemlerinin belirlenmesi sırasında maddi hata 

yapılmışsa, 
 
ii- Kıymetli madenin fiyatı, alıcı ve satıcıların işbirliği sonucu tespit edilmişse, 
 
iii- Bir üyenin, bir veya daha çok seans boyunca, kıymetli maden için söz konusu kıymetli 

madenin gerçek piyasa değerini yansıtmayacak bir yapay fiyat teşekkül ettirilecek biçimde sürekli olarak 
bir önceki alım emrine göre daha yüksek fiyatlarda alım emirlerini veya sürekli olarak daha düşük 
fiyatlarda satım emirlerini Borsaya intikal ettirdiği belirlenmişse. 

 
İptal kararları verildikleri günü izleyen ilk iş günü çıkan Borsa Bülteni’nde ve Borsada ilan edilir. 
 
ii  ve iii’de belirtilen  hususların tespiti halinde, ilgili üye ve üyeler hakkında disiplin 

kovuşturması yapılır. Konu ile ilgili olarak ortaya çıkacak zarar ilgili üye veya üyelere tazmin ettirilir. 
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5.6.6  Resmi Müzayede 
 
Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi dairelerin Borsada yapılmasına gerek gördükleri 

kıymetli madenlerin satım işlemleri ayrı bir pazarda aşağıdaki kurallara uyularak yapılır: 
 
- Satışı istenen kıymetli maden, bir muhammen bedel belirlenmişse, bunun altında olmamak 

kaydıyla işleme girer. Borsa Başkanlığı satışa aracılık edecek üye  veya üyeleri ve bunların sırasını kura 
çekme yöntemi ile önceden belirler. 

 
- Satışla görevlendirilen üyeye tarife üzerinden kurtaj ödenir. Re’sen satışa çıkarma halinde kurtaj  

Borsa tarafından alınır. 
 
- Borsa Başkanlığı, kıymetli madenin niteliğine  ve işlem hacmine bağlı olarak resmi 

müzayedenin en çok kaç seans sürebileceğini belirler. Bu süre içinde satılmayan kıymetli maden,  satışı 
isteyen makama iade edilir. Bu durumda, resmi müzayedenin bittiği tarihten itibaren 15 gün içinde 
müzayedeye sunulan kıymetli maden için tekrar resmi müzayede açılmaz. 

 
- Satılan kıymetli madenin alıcılara teslimi, bedellerinin tahsili ve tahsil edilen paranın borsa 

ücreti, kurtaj ve diğer giderler indirildikten sonra ilgili kuruluşa ödenmesi Borsa Başkanlığı tarafından 
yapılır. 

 
5.6.7 Teşekkül Eden Fiyatların İlanı İşlem Birimi ve  Para Birimi Esası 
 
Seansın bitiminde, teşekkül eden fiyatlar üzerinden gerçekleşen alım satım işlemleri sonucu her 

alıcının aldığı, her satıcının sattığı kıymetli madenin miktarı ve tutarı bordrolara dökülür. Bordrolar ilgili 
eksperler tarafından imzalanır ve ilgili üyelere bildirilir. 

 
Bordrolarda teşekkül eden her bir fiyata ait alım satımlar için ayrı ayrı olmak üzere, bir üyenin 

alımlarının hangi üyeler tarafından satılan kıymetli madenle karşılandığı gösterilir. 
 
Borsada yapılan işlemler sonucunda teşekkül eden fiyatlar ve bu fiyatlardan yapılan toplam işlem 

miktarları seans bitiminde ilan edilir. 
 
Borsa  kaydına alınan fiyatlar, Borsa Bülteninin seans gününü izleyen iş günü çıkacak sayısında  

“seans açılış fiyatı”, “en düşük fiyat”, “en yüksek fiyat” ve  “kapanış fiyatı” olarak ilan edilir. 
 
Kıymetli madenlerden  biri için  o günkü seansta fiyat teşekkül etmemişse bu durum Borsa 

Bülteni’nde ilan edilir. 
 
İşlem birimi kıymetli maden üzerinde işlem yapılabilecek asgari kıymetli maden miktarını ifade 

eder. Yönetim Kurulu, arz ve talebin miktar ve piyasa hacmini göz önünde bulundurarak, kıymetli maden  
için işlem birimini belirleyerek Borsa Bülteni’nde ilan eder. 

 
 Borsada kıymetli madenler alıcı ve satıcının talebine göre Türk Lirası  veya Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenecek yabancı paralar  üzerinden alınıp satılabilir. 
  
 5.7  Ödeme ve Takas İşlemleri 

 
5.7.1 Kıymetli Maden  Alış İşlem Limitleri ve Teminatlar 
 
Borsa üyelerinin satın alabilecekleri ve satabilecekleri kıymetli madenlerin miktarı Borsa Takas 

Merkezi'ne teslim ettikleri altınların ve işlem teminatlarının toplamının 25 katı ile sınırlıdır. Yönetim 
Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu limitli 10 kata kadar düşürebilir. 
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 Teminatlar Borsa Takas Merkezi'ne veya Yönetim Kurulu'nca belirlenen bankalara teslim edilen 
aşağıdaki değerlerin toplamından oluşur. 

 
- Türk Liraları   
 
- Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenen banka teminat mektupları 
     

             - Her türlü Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları. 
 
 Üyeler bu teminatları her zaman artırabilir veya azaltabilirler. Teminatların azaltılmasında 
üyelerin mevcut mükellefiyetleri dikkate alınır. 

 
 
 
5.7.2 İthal Edilen Kıymetli Madenin  Borsaya Teslimi 
 
Borsa üyelerinin ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenler,  ithalattan itibaren 3 iş günü içinde,  

Borsa Takas Merkezi’ne teslim edilir. Gümrük İdareleri ithal edilen kıymetli madenleri  Borsa 
Başkanlığı’na bildirmek zorundadırlar. 

 
İthal ettiği işlenmemiş kıymetli madeni Borsa Takas Merkezi’ne teslim etmeyen üyelerin Borsada 

işlem yapma yetkileri Borsa Başkanlığı’nca askıya alınır ve haklarında disiplin kovuşturması yapılır. 
 
Yurt içinde cevherden her tür ve şekilde üretilip Borsada işlem görecek standarda getirilen 

kıymetli madenlerin alım ve satım işlemleri de Borsada gerçekleştirilir. Kıymetli maden üreticileri 
cevherden ürettikleri kıymetli madenleri  Borsa Başkanlığı tarafından belirlenecek dönemler itibariyle 
Borsaya bildirmek zorundadırlar. 

 
 
 
5.7.3 Gerçekleşen İşlemlerde Süre ve Teslim 
 
Gerçekleşen alım ve satım işlemleri seans anında merkezi bilgisayarla Takas Merkezi’ne iletilir. 
 
Kıymetli madenin satıcısı durumunda olan üyenin yükümlülüğü, satılan kıymetli madeni bu 

Yönetmelikte belirlenen şartlarla Takas Merkezi’ne teslim ederek bedelini tahsil etmek, alıcı 
durumundaki üyenin yükümlülüğü ise bu Yönetmelikteki şartlara uygun olarak satın aldığı kıymetli 
madenin bedelini Takas Merkezi'ne ödeyerek kıymetli madeni  teslim almaktır. 

 
Üyelerin kesinleşen kıymetli maden alım satım işlerine ait yükümlülükleri, Yönetim Kurulu'nca 

tespit edilen süre ve şartlar içinde yerine getirilir. Bu süre ve şartlar içinde yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen üyeler temerrüde düşmüş olurlar.  Temerrüt halinde, işlem konusu kıymetli maden, takip 
edilen seansta kendisine teslimat yapılmayan üyeye, alıcı veya satıcı olmasına göre Borsa tarafından 
eksper marifetiyle aldırılır veya sattırılır. 

 
Temerrüde düşen üyeden, temerrüde düştüğü tarihten itibaren, taahhüdünü yerine getirdiği tarihe 

kadar ve tesliminde temerrüde düşülen kıymetli madenin işlem günlerindeki  ağırlıklı ortalama fiyatlardan  
hesaplanan toplam borsa değerleri veya nakit borcu esas alınarak,  T.C.M.B.’nin kendi işlemlerinde 
uygulanmak üzere ilan  ettiği en yüksek faiz oranının  iki katı olan  faiz oranından hesaplanan faiz tutarı 
tahsil olunur. Tahsil edilen tutarın 3/4'ü bu durumdan zarar gören üye veya üyelere,  kalan 1/4'ü  Takas 
Merkezi hesabına gelir kaydedilir. 

 
Bu suretle yapılan alım satımın sonuçları, yerine getirilmeyen alım veya satıma  göre daha olumlu 

ise, herhangi bir işlem yapılmaz. Yeni işlem  eskisine göre daha olumsuz şartlarda yapılmışsa, 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye, aradaki  farkı Takas Merkezi’ne  ödemek zorundadır. İşlem 
konusu kıymetli madeni satın  almak  veya satmak mümkün olmamışsa ve/veya anapara, diğer farklar ve 
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temerrüt faizi gibi üyenin yükümlülüğünün gerektirdiği ödemeler yapılmamışsa, ödenmesi gereken para, 
üyenin Borsaya yatırmış olduğu teminattan Borsaca re’sen karşılanır. 

 
Temerrüde düşen üyeye bu Yönetmeliğin 65 inci maddesi  hükümleri, üyenin savunması Borsa 

Başkanlığı’nca alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.  
 
Temerrüde düşen üyenin savunması, 3 iş gününden az olmamak üzere, Borsa Başkanlığı'nca 

tanınacak süre içinde alınır.  Bu süre içerisinde kabul edilebilir bir gerekçesi olmaksızın yazılı 
savunmasını vermeyen üye, savunmasından vazgeçmiş sayılır. 

 
 
5.7.4 Müşteri  Emirlerinin Sonuçlarının Müşterilere Bildirilmesi  ve Kıymetli Maden 

Teslimatı 
 
 

Borsada işlem seansı kapandıktan sonra müşteri emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği üyeler 
tarafından aynı gün müşterilere bildirilir. Üyeler gerçekleşmeyen müşteri emirlerini, seansın bitiminden  1 
saat sonra  ve aynı gün müşterilerine bildirmek zorundadırlar. Gerçekleşmeyen emirlerle ilgili olarak 
üyeler seansın bitiminden itibaren en geç 24 saat içinde müşteriden teslim alıp satamadıkları kıymetli 
madenleri  iade etmek ve tahsil ettikleri bedelleri geri ödemek zorundadırlar. 

 
Üyeler müşterilerine Borsa işlemleri nedeniyle Borsa Takas Merkezi dışındaki kendi stoklarından 

her zaman teslimat yapabilirler. Müşteri bedelini ödediği ve alımı  gerçekleştirdiği takdirde üye, 
müşterisine seansın kapanmasından itibaren Yönetim Kurulunun belirleyeceği süre içinde kıymetli 
madeni teslim etmek zorundadır. 

 
 
5.7.5  Kurtaj ve  Borsa Ücretlerinin Ödenmesi 
 
 
Müşteriler tarafından Borsa üyelerine, gerçekleşen işlemlerin tutarı üzerinden, azami sınırı 

Yönetim Kurulunun önerisi üzerine SPK tarafından onaylanan tarifeye göre “kurtaj”  ödenir. 
Gerçekleşmeyen emirler için kurtaj ödenmez. Borsa yetkili elemanları Borsa üyelerinin, ücret ve gider 
karşılıklarının düzenlemelere uygun olarak alınıp alınmadığını, üyelerin defter ve kayıtları üzerinde 
inceleyebilecekleri gibi konu hakkında yerinde incelemelerde de bulunabilirler. 

 
Gerçekleşen alım satım emirleri belirlenip ilan edildikten sonra bu işlemler üzerinden kurtaj 

tarifesine göre Borsaya ödenmesi gereken ücretler, Borsa Başkanlığı’nca her üyenin Takas Merkezi’ndeki 
hesabına borç yazılarak otomatik olarak tahsil edilir. Bu ücretlerin  miktarı Yönetim Kurulu’nca belirlenir 
ve Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer.  
 
 

5.8   Uyuşmazlık ve Disiplin Konuları 
  
  
İstanbul Altın Borsasında  genel kurul, yönetim kurulu, borsa başkanlığı ve denetim kurulu 

borsanın organlarını oluşturur. Genel Yönetmelikle Yönetim Kurulu'na verilen görevlerin yerine 
getirilmesinde, yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere işin niteliğinin gerektirdiği sayıda komite 
kurulması öngörülmüştür. Borsada birer başkan ve ikişer üyeden oluşan Disiplin ve Uyuşmazlık Komitesi 
adı altında iki komite kurulmuştur.    

 
 
5.8.1   Uyuşmazlık Komitesi   
 
Borsada bir başkan ve iki üyeden oluşacak bir Uyuşmazlık  Komitesi kurulur. Uyuşmazlık 

Komitesi, Borsa üyeleri adına olağan genel kurulda gösterilecek Hukuk veya İktisadi ve İdari Bilimler 
alanlarında yüksek öğrenim görmüş, Borsa işlemleri konusunda uzman niteliğini taşıyan adaylar 
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arasından ikişer yıl için Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir başkan ve iki üyeden meydana gelir. Yönetim 
Kurulu’nca sıra belirtilerek ayrıca en çok üç yedek üye tayin edilir.  

 
Uyuşmazlık Komitesi Borsa işlemlerine ilişkin olarak, üyeler ve üyelerle müşterileri arasında 

çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü için Borsa Yönetim Kurulu’na yardımcı olur. Komite 
Yönetim Kurulu adına her türlü incelemeyi yapmaya, tarafları ve tanıkları dinlemeye, Borsa 
Başkanlığı’ndan bilirkişi tayini istemeye yetkili olup, gerekli incelemeyi tamamladıktan sonra, 
uyuşmazlık konusundaki görüşünü, dayanağını teşkil eden belgelerle birlikte yazılı olarak Borsa 
Başkanlığı’na sunar. 

 
Komite görevlerini kurul halinde yerine getirir. Komitenin yönetiminde ve üyeler arasındaki iş 

bölümünde Komite Başkanı  yetkili ve sorumludur. 
 
Borsanın  Hukuk İşleri Müdürlüğü Komitenin raportörlüğünü yapar. 
Komite en az iki üyenin hazır bulunması ile toplanır ve Komite görüşü için en az iki üyenin 

olumlu oyu gerekir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan üye, görüşünün gerekçesini kararda 
belirtmek zorundadır. Üyeliği düşen veya sona eren üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere ilk 
yedek üye asil üyeliğe atanır. 

 
Uyuşmazlıkların Çözümü 

 
Borsa üyeleri veya Borsa üyeleri ile müşterileri arasında Borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlık, 

bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar içinde çözümlenir. 
İlgililer tarafından Borsaya getirilen uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Yönetim Kurulu 

yetkilidir ve bu konuda Yönetim Kurulu’na Uyuşmazlık Komitesi yardımcı olur. Yönetim Kurulunun 
uyuşmazlıkları çözümlemeye dair kararları nihaidir. Ancak, bu kararlara karşı idari yargı mercilerine 
başvurulabilir. 

 
Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri 

 
Borsa üyeleri arasında çıkan uyuşmazlıklar öncelikle Borsada çözümlenir. Üyeler ile müşterileri 

arasındaki uyuşmazlıklar; 
 
i- Üye ile müşterinin anlaşıp birlikte Borsaya başvurması, 
ii- Müşterinin Borsaya başvurması, 
 
hallerinde Borsada çözümlenir. 
 
Müşterinin Borsaya başvurmadan önce doğrudan doğruya adli yargı yoluna gitmesi mümkündür. 

Müşteri ile olan uyuşmazlıkların adli yargı mercilerine intikal ettirildiğini  öğrenen üyeler, durumu üç iş 
günü içinde yazılı olarak Borsa Başkanlığı’na bildirmek zorundadırlar. 

 
Uyuşmazlıklar, mevcut mevzuat, mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde örf, adet ve teamül ile 

hakkaniyet ilkeleri uyarınca karara bağlanır. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri ile Uyuşmazlık Komitesi başkan ve üyeleri kendilerini, eş ve çocuklarını 

veya temsil ettikleri kuruluşları ilgilendiren uyuşmazlıklarla ilgili konularda çalışmalara ve kararlara 
katılamazlar. 

 
Başvuru İnceleme ve Karar 
 
 Uyuşmazlık halinde, ilgili tarafından verilecek bir dilekçe ile Borsa Başkanlığı’na başvurularak 

uyuşmazlığın idari yoldan Borsada çözümlenmesi istenir. Şekil ve esasları, Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen başvuru dilekçesinde; tarafların isim ve adresleri, uyuşmazlığın konusu, maddi olaylar, hukuki 
sebepler, ispatlayıcı deliller, uyuşmazlık müşteri ile ilgili ise müşteri emir numarası veya üye tarafından 
verilen makbuz ile son talep yazılır ve bu konudaki belgeler dilekçeye eklenir. 
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Borsa Başkanlığı, uyuşmazlığın çözümüne dair dilekçenin Başkanlığa bildirilmesini izleyen en 
çok üç iş günü içinde cevabını vermesi için dilekçe örneğini karşı tarafa ulaştırır. Cevap için en çok yedi 
iş günü beklenir. Borsa Başkanı cevap geldikten veya cevap için verilen süre geçtikten sonra, dosyayı 
incelemek üzere, Uyuşmazlık Komitesine intikal ettirir veya konunun yeterince açık olduğu kanaatine 
vardığı takdirde doğrudan Yönetim Kurulu’nu toplayarak uyuşmazlık konusunun görüşülmesini sağlar. 

 
Uyuşmazlık Komitesi, dosyanın intikalini izleyen en çok beş iş günü içinde inceleme ve 

soruşturmaya ait çalışmalarını tamamlar ve görüşünü yazılı olarak Borsa Başkanlığı'na bildirerek ek süre 
isteyebilir. Verilecek ek süre, beş iş gününden fazla olamaz. 

 
Yönetim Kurulu, Uyuşmazlık Komitesi görüşünün Borsa Başkanlığı'na sunulmasını izleyen ilk 

toplantısında uyuşmazlık konusunu karara bağlar ve taraflara tebliğ eder. 
 
Uyuşmazlıkların konusunun Borsaya intikal ettirilmesinden sonra, tarafların her zaman sulh 

yoluyla anlaşmaları mümkündür. Sulh yoluyla anlaşma halinde, taraflar durumu derhal Borsa 
Başkanlığı’na bildirmek zorundadırlar. 

 
Uyuşmazlık konusunda verilen kararlar, tarafların başvuru  dilekçesinde gösterilen adreslerine 

gönderilecek iadeli taahhütlü mektupla veya tutanağa bağlanarak elden tebliğ edilir. Bu şekilde tebligat 
yapılamaması halinde karar noter kanalı ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir. 

 
Borsada uyuşmazlıkların konularını, taraflarını, verilen kararların özetlerini kaydetmeye mahsus 

bir defter tutulur ve karar örnekleri yıllar itibariyle düzenli olarak özel bir dosyada saklanır. 
Uyuşmazlıklarla ilgili dosyaların, Borsada en az beş yıl süreyle düzenli olarak saklanması zorunludur. 
 

5.8.2   Disiplin Komitesi  
 
Disiplin Komitesi ve Görevleri  

 
Borsada bir başkan ve iki üyeden oluşacak bir Disiplin Komitesi kurulur. Disiplin Komitesi 

olağan genel kurulda gösterilecek yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından  ikişer yıl için Yönetim 
Kurulunca seçilecek  bir başkan ve iki üyeden meydana gelir. Komiteye seçilecek kişilerin Borsanın diğer 
organlarında  görev almamış olmaları şarttır. Yönetim Kurulu’nca sıra belirtilerek en çok üç yedek üye 
tayin edilir. 

 
Komite en az iki üyenin hazır bulunması ile toplanır. Disiplin Komitesi Borsada düzeni ve 

dürüstlüğü bozan ve Borsa işlerine hile karıştıran, Borsa işlerinin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesi için 
alınan kararlara uymayanlarla ilgili disiplin kararlarının verilmesinde Yönetim Kurulu’na yardımcı olur.  

 
Disiplin Komitesi’nin görevi bu Yönetmelikte öngörülen disiplin suçlarıyla ilgili incelemeleri 

yapmak, bu Yönetmelikte yer alan disiplin kurallarına göre karara bağlamak ve bu kararları Yönetim 
Kurulunun onayına sunmaktır. 

 
Komite kararları için en az iki olumlu oy gerekir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan 

üye, görüşünün gerekçesini kararda belirtmek zorundadır. Asil üyenin görevden ayrılması veya üyeliğinin 
herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ilk yedek üye kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliğe atanır. 

Borsa Hukuk İşleri Müdürlüğü, Komitenin raportörlüğünü yapar. 
 
Disiplin Cezaları 

 
Borsada düzeni veya dürüstlüğü bozan veya Borsa işlerine hile karıştıran, Borsa işlerinin açık, 

düzenli ve dürüst yürütülmesi için alınan kararlara uymayanlar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı 
davrandığı tespit edilenler hakkında, durumun niteliğine, fiilin mahiyet ve önemine göre yönetmeliğin 64 
ncü maddesinde sıralanan disiplin cezalarından biri veya bir kaçı birlikte verilir. 
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Disiplin Cezalarının Çeşitleri  
 

Borsa üyelerine ve/veya üye temsilcilerine verilecek disiplin cezaları şunlardır: 
 
i- Uyarı: İlgiliye, yükümlülük ve davranışlarında daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi 

gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.  
 
ii- Kınama: İlgilinin yükümlülük ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.  
 
iii- Para Cezası: Sorumluların kesin kararın tebellüğü tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde 

Genel Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca ödemeleri gereken 
meblağdır. Para cezaları Yönetim Kurulu tarafından önceden üyelere duyurulur.  

 
iv- Borsa Üyeliğinden ve/veya Üye Temsilciliğinden Geçici Çıkarma: Cezası kesinleşen Borsa 

üyesi adına Borsada bir haftadan dört haftaya kadar ya da işin mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar 
doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapılmaması  ve o üyenin ve/veya üye temsilcilerinin aynı süreyle 
Borsada faaliyetten men edilmesidir. 

 
v- Borsa Üyeliğinden ve/veya Üye Temsilciliğinden Sürekli Çıkarma: Borsa üyeliği veya üye 

temsilciliği sıfatlarının bir daha kullanılmamak üzere geri alınmasıdır. 
 
Disiplin Cezalarını Gerektiren Fiil ve Hareketler 

 
Yukarıda belirtilen yönetmeliğin 64 üncü maddede yazılı cezaların uygulanmasını gerektiren  fiil 

ve hareketler  aşağıda gösterilmiştir. 
 
i- Uyarı: 
 
- Borsada belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık ve dikkatsizlik göstermek, 
- Üyelik görev ve sorumluluklarına karşı kayıtsızlık göstermek ve bunları yerine getirmemek, 
- Meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan hareketlerde bulunmak, 
- Borsanın  itibarını zedeleyici sözler sarf etmek, 
- Müşteri veya iş sahipleri ile olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı harekette bulunmak. 
 
ii- Kınama: 
 
- Borsada belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davranmak, 
- Borsa Kurul ve Komiteleri ile ilgili olarak son toplantı tarihinde  tespit edilen veya ilgiliye yazılı 

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

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

davranışlarda bulunmak. 
Üyeye bir defa uyarı cezası verildikten sonra bu Yönetmelikte cezaların sicilden silinmesi için 

belirlenen süre içinde aynı cezayı gerektiren yeni bir fiil işlemesi halinde ilgiliye kınama cezası verilir. 
 
 
iii- Para Cezası: 
- Borsa usul ve esaslarının yerine getirilmemesinde kasıtlı davranmak, 
- Takas ve Saklama Merkezi’ne, müşterilere ve iş sahiplerine karşı taahhütlerini  zamanında tam 

olarak yerine getirmemek, 
- İşleme konu olan kıymetli maden hakkında gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak. 
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Üyeye bir defa kınama cezası verildikten sonra bu Yönetmelikte cezaların silinmesi için 

belirtilen süre içinde aynı cezayı gerektiren yeni bir fiil işlemesi halinde ilgiliye Yönetim Kurulu  
tarafından önceden üyelere duyurulan para cezalarından biri verilir. 

 
iv- Borsa Üyeliğinden ve/veya Üye Temsilciliğinden Geçici Çıkarma: 
 
- Borsa üyelerine veya görevlilerini fiili tecavüzde bulunmak, küfretmek, onları alenen tehdit 

etmek, tehdit ve tahkir edici sözleri mektupta yazmak, 
 
- Borsa üyelerini ve görevlilerini zor duruma düşürmek veya kendi kusurunu örtmek amacı ile 

Borsaya ait belgeleri gizlemek, 
 
- Bir takvim yılı içinde Borsada üyelik teminatının en az on katı  tutarında işlem yapmamak, 
 
- Teşekkül eden fiyatların ve gerçekleşen alım satımların iptaline ilişkin Yönetmeliğin 35 inci 

maddesinin   (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eylemlerde bulunmak, 
 
- Borsa işleriyle ilgili hesap ve işlemlerin Borsanın yetkili elemanlarınca denetlenmesine 

müsaade etmemek, bu görevlilere kolaylık göstermemek ve yardımda bulunmamak. 
 
Üyeye bir defa Borsa üyeliğinden ve/veya üye temsilciliğinden geçici çıkarma cezası verildikten 

sonra bu Yönetmelikte cezaların sicilden silinmesi için belirlenen süre içinde aynı cezayı gerektiren yeni 
bir fiil işlenmesi halinde, ilgiliye Borsa üyeliğinden ve/veya üye temsilciliğinden sürekli çıkarma cezası 
verilir. 

 
v- Borsa Üyeliğinden ve/veya Üye Temsilciliğinden Sürekli Çıkarma: 
 
- Gizli kalması Genel Kurul veya Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmış bilgi ve belgeleri 

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

bulunmak, 
 
- Borsa üyelerini ve görevlilerini zor duruma düşürmek için veya kendi kusurunu örtmek 

amacıyla Borsaya ait belgeleri tahrif veya yok etmek, Borsada boykota kalkışmak veya hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak veya hileli iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı 
mahkumiyet kararı kesinleşmiş olmak.  

 
Ceza Uygulanmasına Dair Genel Hükümler 

 
Ceza uygulanmasına dair genel hükümler şunlardır:  
-  Fiil ve hareketin nitelik ve önemi göz önünde tutularak Yönetim Kurulu’nca, 65 inci maddede 

öngörülen cezalardan birinin veya birkaçının birlikte verilmesi mümkündür. 
 
- Cezayı gerektiren fiillerin nitelik ve önemi göz önünde tutularak, bu fiiller için gerektiğinde bir 

derece ağır veya hafif cezanın verilmesine karar verilebilir. 
 
- 65 inci maddede öngörülen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hareketlere, nitelik ve 

önemleri itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. 
 
- Genel Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, cezayı gerektiren fiiller üyeler 

veya bunların yetkili temsilcileri tarafından menfaat sağlamak amacı ile yapılmışsa, 64 üncü  maddenin 
(c) bendindeki para cezası (yirmibeşmilyon liradan az olmamak üzere) temin edilen menfaatin üç katıdır. 

 
- 65 inci maddenin (d) bendindeki fiilleri işlediği ön soruşturma sırasında tespit edildiği takdirde 

üye ve/veya üye temsilcisi hakkında verilecek cezanın kesinleşmesine kadar Borsada yapacağı işlemlere 
mani olunabilir. 
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Disiplin Kovuşturmasının Yürütülmesi 

 
Komite Başkanlık tarafından havale edilen dosya üzerine disiplin işlemlerini aşağıdaki sıraya 

uygun olarak yürütür: 
 
i- Soruşturmanın Başlatılması: 
 
Komite, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında ihbar ve şikayetin yapıldığı 

tarihten  itibaren en geç on  gün içinde soruşturmaya başlar. 
 
ii- Savunma: 
 
Yapılacak soruşturmada yazılı savunma istenmesi ve bu savunma için tebellüğ tarihinden itibaren 

en az 7 günlük süre tanınması zorunludur. Komite, hakkında soruşturma yapılan üyenin isteği üzerine 
veya re'sen kendisini veya temsilcilerini dinlemek üzere davet edebilir. Kabul edilebilir bir özrü 
olmaksızın davete uymayanların dinlenmesinden vazgeçilir. 

 
iii- Soruşturmanın Sonuçlandırılması: 
 
Komite, ilgili dosyanın soruşturmasının tamamlanmasından itibaren 10 gün içinde kararını yazılı 

olarak Yönetim Kurulunun onayına sunar. 
 
Komite başkan ve üyeleriyle Yönetim Kurulu üyeleri kendi haklarında yapılabilecek disiplin 

kovuşturmasına katılamaz ve oy kullanamazlar. 
 
iv- Yönetim Kurulu Kararı ve Tebligatı: 
 
Yönetim Kurulunun kararı, kararın alındığı günü izleyen bir ay içinde iadeli taahhütlü mektupla 

ilgililerin bilinen adreslerine  gönderilir veya elden imza karşılığı teslim suretiyle tebliğ edilir. Bu şekilde  
tebligat yapılamaması halinde karar noter kanalı ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca 
tebliğ edilir. 

 
v- Cezaların Kesinleşmesi: 
 
Disiplin cezaları, Yönetim Kurulu kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kesinleşir. Disiplin 

cezalarına ait kararlar kesinlik kazanmadıkça uygulanamaz. 
 
Kesinlik kazanan disiplin cezaları ilgili üyenin siciline işlenir. Üye, kesin ihraç hariç, cezanın 

kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde herhangi bir disiplin suçu işlemediği takdirde, siciline işlenen 
önceki cezalar tekerrürde esas alınmaz ve disiplin cezası silinir. 

 
5.9  Diğer Hükümler 
 
5.9.1   Teminatlardan Ödeme Yapılmasının Esasları  

 
 Üyelerin müşterilerine veya Borsaya verdikleri ve Genel Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre 

belirlenen ve kendileri tarafından karşılanamayan zararlara karşılık olarak zarar görenlere teminattan 
ödeme yapılmasının esasları, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine Borsa Başkanlığı’nca yapılan inceleme 
sonucuna bağlı olarak Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.  

 
Aidat, ücret, kira gibi Borsanın bütçe gelirlerini teşkil eden bütün ödemelerdeki gecikmelerde, 

kamu alacaklarına uygulanan faiz ve cezalar uygulanır.  
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5.9.2 Borsa Bülteni ve İstatistikler  
 

Borsa, seans günlerini izleyen iş günlerinde Borsa Bülteni  yayınlar.  
 
Borsa Bülteni’nde bu Yönetmelikte belirtilen bültene dair hususlara ek olarak aşağıdaki hususlara 

yer verilir : 
 
- Borsada işlem gören kıymetli madenlerin türlerine göre teşekkül eden fiyatlar, 
 
- Borsa Yönetimi’nce belirlenen yazı, haber ve diğer hususlar. 
 
Borsa Bülteni’nin satış fiyatını ve söz konusu olduğu takdirde bülten dolayısıyla alınacak sair 

ücret, bedel, ilan ve reklam tarifesini Yönetim Kurulu  belirler.  
 
Borsa; teşkilatı, faaliyeti ve Borsada işlem gören kıymetli madenler hakkında dönemsel 

istatistikler yayınlar. Bir yıllık döneme ait istatistikler, ilgili yılı izleyen üç ay içerisinde yayınlanır.  
 
Borsa istatistikleri  isteyene bedeli karşılığında verilir.  
 
5.9.3 Üyelerin Tutacağı Borsa İşlemleri Defteri  
 
Borsa üyeleri bir işlem defteri tutmak zorunda olup, bu deftere aşağıdaki bilgiler kaydedilir :  
i- Alınan alım ve satım emirleri,  
 
ii- Müşterilere ve üyeye ait olarak üye tarafından Borsaya intikal ettirilen alım satım istekleri,  
 
iii- Borsada gerçekleşen ve gerçekleşmeyen işlemler,  
 
iv- Gerçekleşen işlemlerin tasfiyesine ait bilgiler,  
 
v- Gerçekleşmeyen işlemlere ait bilgiler,  
 
vi- İşlemlerden alınan komisyon, gider karşılıkları  ve diğer gelirler. 
 
Üyeler, yukarıdaki bilgileri ihtiva edecek defteri, işin gereğine göre bölümleyebilirler.  
 
Borsa İşlemleri Defterine kayıtlar, işlemin gerçekleşmesini izleyen 3 iş günü içinde kaydedilir. 

Defter ciltli olabileceği gibi her sayfası noter onaylı föyvolan şeklinde de olabilir.  
 
Bu Yönetmeliğe göre tutulan defterler müteselsil numaralar taşır ve kullanılmadan önce Borsaya 

tasdik ettirilir.  
 
5.9.4 Yıllık Faaliyet Raporu 
 
Yönetim Kurulu, çalışmaları hakkında hazırladığı yıllık faaliyet raporunu olağan genel kurul 

toplantısından on beş gün önce ellerinde olacak şekilde üyelere, SPK'ya ve HM'na gönderir. 
 
Raporda personel durumuna, bütçe uygulamasına, idari çalışmalara, Borsa işlemlerine ve gerekli 

görülecek diğer hususlara yer verilir. 
 
Borsa tarafından yayımlanmadığı takdirde, HM ve SPK'nın istemesi halinde bu raporun tamamı, 

bir kısmı veya özeti yayınlanarak kamuoyuna duyurulur. 
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5.9.5 Borsa Binasına Girebilecekler 
 
Borsaya; 
 
- Borsa üyeleri ve temsilcileri ile takas görevlileri, 
 
- Borsa personeli, Genel Yönetmeliğin 7 nci ve 10 uncu maddeleri uyarınca Genel Kurula katılma 

hakkını haiz olanlar ve Borsa ile ilgili diğer kamu görevlileri, 
 
- HM tarafından görevlendirilenler; SPK Başkan ve üyeleri ile Başkan yardımcıları, Daire 

Başkanları ve SPK tarafından görevlendirilenler, 
 
-  Ziyaretçiler, 
 
girebilir. 
 
Borsa üyeleri, temsilcileri ve takas görevlileri üye görevli kartı almak zorundadırlar. Görevli 

kartları her çalışma kategorisi için farklı olarak düzenlenir. 
 
Ziyaretçiler, iţlem salonlarına giremezler, ancak Borsa Başkanlığı'nca belirlenen yerlerde Borsa 

personeli, üyeleri, üye temsilcileri  ile görüşebilirler. 
 
Borsaya giren herkes, yakasına görünür şekilde Borsa Başkanlığı tarafından verilen giriş kartını 

veya kimlik belgesini  takmak zorundadır. 
 
Borsa Başkanlığı, Borsa binasının belli bölümlerine girişi sınırlayabilir. 
 
Borsanın çalışma, giriş ve çıkış düzeni Borsa Başkanlığı'nca çıkarılan bir genelge ile üyelere ve 

personele duyurulur. 
 
5.9.6 Borsa Üyelerinin Denetimi ve Bilgi Verme Zorunlulukları 
 
Borsa üyelerinin Borsa işleriyle ilgili hesap ve işlemleri Borsanın yetkili elemanları tarafından her 

zaman incelenebilir. 
 
İncelemenin şekil ve kapsamına ve yapılış şekline dair ayrıntılar Yönetim Kurulu’nca  belirlenir. 
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BÖLÜM VI 

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER 

 
 
 Sermaye Piyasası Kurulunun hazırladığı İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon 
piyasası yönetmeliği, 18.10.1996/22791 tarih ve sayılı Resmi    Gazete’de   Sermaye Piyasası Kanununun 
22’nci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, Piyasası’nda işlem görecek altına ve 
dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin işlem esaslarını, Vadeli İşlemler 
ve Opsiyon Piyasası’na üyelik şartlarını belirlemek ve bu sözleşmelerin güven ve istikrar içinde serbest 
rekabet şartları altında alım satımının yapılmasını sağlamaktır. 
 
 Borsada altına ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ihdas edilebilir. 
Sözleşmelerin özellikleri Borsa Yönetim Kurulunun önerisi ve SPK’nın onayıyla belirlenir. 
 

6.1 Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasına Üyelik Şartları 
 

 Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasına üye olabilmek için aşağıdaki asgari şartların karşılanmış 
olması gerekir : 
 

a) İstanbul Altın Borsası veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na üye olmak, 
 

      b) SPK’dan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına aracılık yetki belgesi almış 
olmak, 
 
 c) Borsa Yönetim Kurulu’nca piyasa üyeliğine karar verilmiş olmak. 
 
 Ayrıca, Borsa Yönetim Kurulu SPK’nın onayını alarak Üyelik için ek koşullar getirebilir.  
 
 

6.2 Müşteri Emirleri 
 
 

 6.2.1  Müşteri Emirlerinin Veriliş Şekli 
 
 İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda emirler esas olarak yazılı verilir. 
Ancak piyasa üyeleri telefon ve diğer iletişim araçları ile verilecek emirleri, daha sonra yazılı hale 
dönüştürmek şartıyla kabul etme yetkisine sahiptir. Piyasa üyeleri müşteri emirlerini kısmen veya 
tamamen kabul etmeyebilirler. Ancak bu durumu müşterilerine hemen bildirmek zorundadırlar. Emri 
veren müşteri, emrin piyasaya intikalinden önce emri değiştirebilir veya geri alabilir. Müşteri, 
gerçekleşmemiş emirlerini iptal etme yetkisine sahiptir. 
 
          Üyenin şube, acente veya irtibat bürolarına verilen emirler de üyeye verilmiş sayılır. 
 
 Müşteri emirlerinde aşağıdaki hususların bulunması gerekir. 
 
 -  Emrin verildiği piyasa üyesinin unvanı, 
 
 - Emri verenin adı, soyadı, unvanı, adresi veya piyasa üyesi nezdindeki kod numarası, 
 
 - Emrin alım emri mi, satım emri mi olduğu, 
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 - Emrin içerdiği sözleşme sayısı, 
 
 -. Emre konu teşkil eden sözleşmenin vadesi, 
 
 -  Emrin türü, 
 
 - Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika, 
 
 - Emrin numarası, 
 

- Emrin işlem tarihi, 
 

 Müşteri emirleri en az iki nüsha düzenlenir ve bir nüshası emri veren müşteriye verilir. 
 
 
 

6.2.2 Emir Türleri 
 

  Müşteriler, emirlerini aşağıda belirtilen emir türlerinden birini kullanarak verebilir. 
 
 i) Serbest Fiyatlı Emir: Müşteri, verdiği emirde fiyatı belirleme konusunda üyeyi serbest 
bırakmaktadır. Bu tür emri alan piyasa üyesi fiyat konusunda müşteri çıkarını gözetmek zorundadır. 
 
 ii) Limitli Emir:  Müşteri bu emir türünde, fiyat, sözleşme sayısı ve işlem tarihini 
belirlemektedir. Bu tür emri alan piyasa üyesi fiyat, sözleşme sayısı ve işlem tarihine uymak zorundadır. 
  

iii) Beklemeli Emir:Müşteri, verdiği emrin belli piyasa şartlarında geçerli olmasını istediği 
takdirde beklemeli emir verir. Beklemeli emir "Kayıp Telafi" ve "Fiyat Uygunsa" olmak üzere iki 
türlüdür. 

 
 Kayıp Telafi: Alış kayıp telafi emri, piyasa fiyatının üzerinde verilir ve piyasa son işlem fiyatı bu 
fiyata ulaştığı takdirde emir işleme konur. Satış kayıp telafi emri, piyasa fiyatının altında verilir ve piyasa 
son işlem fiyatı bu fiyatla karşılaştığı takdirde emir işleme konur. 
 
 Fiyat Uygunsa: Alış fiyat uygunsa emri, piyasa fiyatının altında verilir ve piyasa son işlem fiyatı 
bu fiyatla karşılaştığı takdirde emir işleme konur. Satış fiyat uygunsa emri, piyasa fiyatının üzerinde 
verilir ve piyasa son işlem fiyatı bu fiyata ulaştığı takdirde emir işleme konur. 
  

iv) İptal Edilene Kadar Geçerli Emir: Müşteri, verdiği emrin gerçekleşmemesi halinde, iptal 
edilene kadar geçerli olmasını isterse, iptal edilene kadar geçerli emir verir. 
  

v) Açılış Emri:   Bu emir türünde müşteri, verdiği emrin seansın Borsa Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen süresi içinde geçerli ve serbest fiyatlı olmasını isteyebilir. 
  

vi) Kapanış Emri:Müşteri, verdiği emrin seansın Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 
süresi içinde geçerli ve serbest fiyatlı olmasını isterse, kapanış emri verir. 
  

vii) Kalanı İptal Et Emri: Müşteri, verdiği emrin tümüyle uygun bir emir ile karşılaşmaması 
halinde, uygun olan kısmının gerçekleştirilmesini, kalan kısmının ise iptalini isterse, kalanı iptal et emri 
verir. 
  
 

6.2.3 Öncelik Kuralları 
 
Borsada fiyat önceliği kuralı geçerlidir. Borsaya intikal ettirilen emirler karşılanırken, daha düşük 

fiyatlı satım emirleri daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden, daha yüksek fiyatlı alım emirleri daha düşük 
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fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır. Borsaya intikal ettirilen emirler karşılanırken, fiyat eşitliği 
halinde, sisteme zaman açısından daha önce intikal ettirilen emirler önce karşılanır. 
  

Fiyat ve zaman öncelikleri açısından eşitliğin söz konusu olduğu durumlarda müşteri emirleri 
piyasa üyelerinin kendi nam ve hesaplarına verdikleri emirlerden önce karşılanır. 
 
 Borsa seansı kapandıktan sonra, müşteri emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği üyeler 
tarafından aynı gün müşterilere bildirilir.  Üyeler, gerçekleşmeyen müşteri emirlerini seansın bitiminden 
bir saat sonra ve aynı gün müşterilerine bildirmek zorundadırlar. Gerçekleşmeyen emirlerle ilgili olarak 
üyeler, seansın bitiminden itibaren en geç 24 saat zarfında müşteriden teslim aldıkları bedelleri iade 
ederler. 
 
 
 
 6.3  Sözleşmelerin Alım Satımı Yoluyla Alınan Pozisyonlar  
  
 
 

6.3.1 Uzun Pozisyon 
 

 Vadeli işlem sözleşmesinin alımı yoluyla sahip olunan uzun pozisyon, sözleşmenin vadesi 
geldiğinde sözleşmenin dayandığı altının veya dövizin, sözleşmede belirtilen miktar ve fiyattan satın 
alınması ile yükümlü olmaktır.  
 
 Alım satıma konu olan opsiyon sözleşmesinin alım sözleşmesi olması durumunda, sözleşmenin 
alımı yoluyla sahip olunan uzun pozisyon, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmenin dayandığı altının 
veya dövizin, sözleşmede belirtilen miktar ve fiyattan satın alınması hakkına sahip olmaktır. Alım satıma 
konu olan opsiyon sözleşmesinin satım sözleşmesi olması durumunda sözleşmenin alımı yoluyla sahip 
olunan uzun pozisyon sözleşmesinin vadesi geldiğinde sözleşmenin dayandığı altın veya dövizin 
sözleşmede belirtilen miktar ve fiyattan satma hakkına sahip olmaktır. 
 
 
 

6.3.2 Kısa Pozisyon 
 
  Vadeli işlem sözleşmesinin satımı yoluyla sahip olunan kısa pozisyon, sözleşmenin vadesi 
geldiğinde sözleşmenin dayandığı altın veya dövizin, sözleşmede belirtilen miktar veya fiyattan satılması 
ile yükümlü olmaktır. 
 
 Alım satıma konu olan opsiyon sözleşmenin alım sözleşmesi olması durumunda, sözleşmenin 
satımı yoluyla sahip olunan kısa pozisyon, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmenin dayandığı altının 
veya dövizin, sözleşmede belirtilen miktar ve fiyattan satılması ile yükümlü olmaktır. Alım satıma konu 
olan opsiyon sözleşmenin satım sözleşmesi olması durumunda sözleşmenin satımı yoluyla sahip olunan 
kısa pozisyon, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmenin dayandığı altın veya dövizin sözleşmede 
belirtilen miktar ve fiyattan alınması ile yükümlü olmaktır. 
 
 
 

6.3.3 Ters İşlem Yoluyla Pozisyonun Netleştirilmesi 
 

 Ters işlem, aynı vade özelliklerine sahip sözleşme türü bazında olmak kaydıyla, ilgili işlemin 
yapılabileceği son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında 
uzun pozisyon alarak pozisyonun netleştirme yoluyla tasfiyesidir. 
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6.3.4 Açık Pozisyon 
 

 Netleştirme yoluyla tasfiye edilmemiş pozisyonlar açık pozisyon sayılır. 
 Her sözleşme türü bazında tüm teslimat vadelerinde veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli 
teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek pozisyon üst sınırları Borsa Yönetim Kurulunca 
belirlenir. 
 
 
 6.4  İşlem Esasları 
 
 
 Alım satım işlemleri, üyelerin alım satım emirlerinin vade tarihine göre oluşan arz ve talebin, 
fiyat ve zaman önceliği kuralına göre karşılaştırılması sureti ile yürütülür. Alım satımda "çok fiyat" 
yöntemi uygulanır. Çok fiyat yöntemi, verilen alım satım emirlerinin fiyat önceliği ve zaman önceliği 
kuralına uygun olarak teker teker karşılaştırılması ile elde edilen fiyatlarla alım satımın 
gerçekleştirilmesidir. 
 
 Piyasa üyelerinin alış ve satış emirlerinin ve gerçekleşen işlemlerin ilgililerin izleyebileceği bir 
biçimde ekranda gösterilmesi esastır. Bunun şekli Borsa Yönetim Kurulunca belirlenir. Alım veya satım 
yapmak isteyen üye, alış veya satış emrini iletir veya daha önce başka bir üye tarafından iletilmiş olan bir 
satış emrini veya alış emrini tamamen veya kısmen satın alabilir yada satabilir. Üye daha önce verdiği ve 
bekleyen alış veya satış emirlerini değiştireceği gibi fiyat ve zaman önceliği kuralına uymak kaydıyla 
kendi emrini satın alabilir veya satabilir. 
 
 

6.4.1 İşlem Görecek Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Asgari Unsurları 
 
 

 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin özellikleri, işlem yöntemleri ve söz konusu 
sözleşmelerin asgari unsurları, işleme dayanak teşkil eden aracın niteliğine göre, Borsa Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenip, SPK’nın uygun görüşüyle saptanır. Borsa Yönetim Kurulunun bu konudaki kararları 
ve değişiklikleri Borsa Bülteni’nde duyurulur. Söz konusu asgari unsurlar aşağıdadır. 
 
              Sözleşmeye konu altın ve döviz : Sözleşmeye dayanak teşkil eden altın ve döviz. 
 
 
 Sözleşmenin Tipi : Vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarında ilgili piyasa tarafından belirlenen 
alım satımı yapılabilecek vadeli işlem veya opsiyon sözleşmeleri. 
 
 
  Sözleşmenin Büyüklüğü : Sözleşmeye konu altın ve dövizin minimum işlem miktarı. 
 
 
  Fiyat Aralığı : Sözleşme türü bazında belirlenen sözleşme fiyatında bir defada gerçekleşebilecek 
en küçük fiyat hareketi. 

 
 
 İşlem Vadesi : Sözleşmeye konu altın ve dövizin nakit uzlaşmasının veya fiziksel takasının 

yapılacağı zaman. 
   
 

Teslim Şekli : Vade sonunda sözleşmeye konu altın ve döviz bazında teslimatın fiziki olarak veya 
nakdi mutabakat yoluyla yapılması. 
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  Son İşlem Tarihi : Teslim gününden önce vadeli piyasada işlem yapılabilen son işgünü. 
 
 
  Teslim Tarihi : Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi türü bazında, sözleşmeye konu altın veya 
dövizin teslimatının veya nakdi mutabakatının yapılacağı ilk ve son günler. 
   
 

Opsiyon Tipi : Opsiyon sözleşmesi ile tanınan hakkın kullanılabileceği süreye  ilişkin  iki  
yöntem  söz   konusudur.  Opsiyon   sözleşmesinin   sadece  vade sonunda kullanım hakkı tanınması 
durumunda Avrupa tipi, opsiyon sözleşmesi ile tanınan hakkın vade sonunda veya vade sonundan önceki 
herhangi bir tarihte kullanılması durumunda, Amerikan tipi sözleşme söz konusudur. Her iki yöntemden 
hangisinin geçerli olacağı sözleşmenin ihdası sırasında Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 
 
 6.4.2  Diğer İşlem Esasları 

 
 
Vadeli ve Opsiyon piyasasında işlemler, Borsa yetkilisi tarafından verilecek bir işaret ile 

başlayıp, yine Borsa yetkilisi tarafından verilecek bir işaret ile biten seans aralığında yapılır. Seansta, 
ilgili vade için gerçekleşen ilk işlem fiyatı o vadenin seans açılış fiyatıdır. Takas işlemlerinde esas 
alınacak uzlaşma fiyatı, işlemlerin gerçekleştiği seansta Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenecek kapanış 
aralığındaki tüm işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatıdır. 
 
 
  Borsada alım satımı gerçekleştirilen her vadedeki sözleşmelerin fiyatları ve işlem miktarları 
Borsa kaydına alınır. Seansın bitiminde, üye ve hesap bazında teşekkül eden fiyatlar üzerinden 
gerçekleşen alım satım işlemleri sonucu her alıcının aldığı, her satıcının sattığı  miktar  ve  tutar  ile 
vadelere göre alınan uzun ve kısa pozisyonlar bordrolara dökülür. Bordrolar ilgililer tarafından imzalanır 
ve ilgili üyelere bildirilir. Bordrolarda teşekkül eden her bir vadeye ait alım satım fiyatları için ayrı ayrı 
olmak üzere bir üyenin alımlarının hangi üyelerin satışları ile karşılandığı gösterilir. 
  
 

Söz konusu işlem bilgileri kesinleştikten sonra Takas Merkezine iletilir. Takas Merkezi, bu 
bilgilere göre teminatları güncelleştirir ve piyasa kapandıktan sonra takas üyelerine teminat 
güncelleştirme raporları yollanır. Teminatların, piyasanın açılışından önce ödenmesi gerekir. 
  
 

Borsada yapılan işlemler sonucunda, her vadede teşekkül eden fiyatlar ve bu fiyatlardan yapılan 
toplam işlem miktarları seans bitiminde ilan edilir. Borsa kaydına alınan her vadedeki fiyatlar Borsa 
Bülteni’nde "seans açılış fiyatı”, "en düşük fiyat", "en yüksek fiyat" ve "seans uzlaşma fiyatı” olarak ilan 
edilir. Herhangi bir vadede veya tüm vadelerde o günkü seansta fiyat teşekkül etmemiş ise bu durum 
Borsa Bülteni’nde ilan edilir. 

 
 

  Borsada alıcı ve satıcının talebine göre Türk Lirası veya Borsa Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen döviz cinsleri üzerinden alım satım yapılabilir. 
 
 

 Borsa Başkanı, aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde, alım satımı geçici olarak 
durdurulabilir: 

 
 
- Alım satım için sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde olağandışı fiyat 

ve/veya miktarda alım satım emirlerinin borsaya intikal etmesi, 
 
 
- Seansın sağlıklı bir biçimde yürütülmesini engelleyen sair hallerin ortaya çıkması. 
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 Borsa Başkanı, işlemlerin yeniden başlamasına aynı seans süresi içinde izin vermiş ise seans 
yeniden açılır. Borsa Başkanı, alım satım işlemlerini en fazla 3 gün, Borsa Yönetim Kurulu ise 7 gün için 
durdurabilir. Alım satım işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu süre bir seansı aşmışsa, alım satımın 
başlayacağı zaman Borsa Başkanı’nca belirlenir. Alım satımın geçici olarak durdurulması halinde, bu 
durum Borsa Bülteni'nde duyurulur. 
 
 
 Borsa Başkanı, şu durumlarda ise borsa üye veya üyelerinin  başvurusu üzerine ya da re'sen 
teşekkül eden fiyatları ve bu fiyatlar üzerinden gerçekleşen işlemleri iptal edebilir. 
 
 
 - Fiyat teşekkül etmesi ve gerçekleşen alım satım işlemlerinin belirlenmesi sırasında maddi hata 
yapılmışsa, 
 
 - Alıcı ve satıcıların işbirliği ve birlikte hareketleri sonucunda piyasada yapay fiyat veya miktar 
hareketlerine neden olunduğu tespit edilmişse, 
 
 - Bir üyenin, bir veya daha çok seans boyunca alım satım işlemlerinin gerçek piyasa değerini 
yansıtmayacak bir yapay fiyat teşekkül ettirilecek biçimde sürekli olarak bir önceki alım emrine göre 
daha yüksek fiyatlarda alım emirlerini veya sürekli olarak daha düşük fiyatlarda satım emirlerini Borsaya 
intikal ettirdiği belirlenmişse, 
 
 
 İptal kararları verildikleri günü izleyen ilk iş günü çıkan Borsa Bülteni’nde ilan edilir. 
 
 Son iki hususun tespiti halinde, ilgili üye ve üyeler hakkında disiplin kovuşturması yapılır. Konu 
ile ilgili olarak ortaya çıkacak zarar, ilgili üye veya üyelere tazmin ettirilir. 
 
 Öte yandan, Müşteriler tarafından piyasa üyelerine gerçekleşen işlemlerin tutarı üzerinden azami 
sınırı Borsa Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, SPK tarafından onaylanan tarifeye göre "kurtaj" ödenir. 
 
 Borsa yetkili elemanları Borsa üyelerinin, ücret ve gider karşılıklarının düzenlemelere uygun 
olarak alınıp alınmadığını ve diğer hususlarda üyelerin defter ve kayıtlarını inceleme yetkisine sahiptirler. 
  
 

6.5  Takas Merkezi ve Üyelik 
 

  
6.5.1 Takas Merkezi ve Üyeliği 
 

 Borsadaki takas faaliyetleri, Takas Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilir. Takas Merkezi Borsa 
bünyesinde olabileceği gibi, tamamen veya kısmen bir banka veya sadece takas işlemlerini yürüten bir 
takas kuruluşu da Takas Merkezi olarak görevlendirilebilir. Bu konuda düzenleme yapmaya ve karar 
vermeye SPK Yetkilidir. Borsada gerçekleştirilen işlemlerin takası Takas Merkezi üzerinden yapılmak 
zorundadır. 
 
  Takas üyeleri, kendi adlarına veya takas üyesi olmayan piyasa üyeleri adına yaptıkları işlemlerini 
yerine getirmeyi taahhüt eden piyasa üyeleridir. Takas üyeliğinin tesisi ve piyasa üyelerinden hangilerinin 
takas üyesi olacağı Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve SPK’nın onayına sunulur. 
 
 Takas üyeleri Borsa Yönetim Kurulu’nca belirlenmesi ve SPK'ca onaylanması halinde teminat 
tesis etmekle yükümlüdürler. Bu teminatlar genel olarak belirlenebileceği gibi takas üyeleri bazında da 
belirlenebilir. Takas üyesi olmayan piyasa üyeleri bir takas üyesi ile anlaşma yapmadan Borsada işlem 
yapamazlar. Anlaşma yapılan takas üyesi ilgili piyasa üyesinin yaptığı takas işlemlerinden sorumludur. 
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 6.5.2  Takas Üyeliğinin Sona Ermesi 
  
 

Takas üyesi, Borsa Yönetim Kurulunun onaylaması şartıyla takas üyeliğinden ayrılabilir. Bunun 
için, Takas Merkezine olan borçlarının ödenmiş olması; müşterilere, piyasa üyelerine ve diğer takas 
üyelerine olan tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması gerekir. 

 
           Aşağıdaki hallerden birinin mevcudiyeti halinde, Borsa Yönetim Kurulu takas üyesinin üyeliğinin 
sona ermesine, açık pozisyonların kapatılmasına, ilgili piyasa üyesinin onayıyla açık pozisyonların başka 
bir takas üyesine devrine, banka garantisi istemeye ve teminat olarak tutulan kıymetlerin kullanılması 
durumlarından birine karar verebilir: 
 
 - Bu Yönetmelik hükümlerine ve Borsa Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara aykırı 
davranılması,  
 
 - Takas işlemlerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 
 
       - Takas üyesinin mali yapısının takas üyeliğinin gerektirdiği yükümlülükleri yerine 
getiremeyecek hale gelmesi. 
  

Ayrılan veya faaliyetlerine son verilen takas üyeleri hakkında Borsa Yönetim Kurulu'nca SPK'ya 
bilgi verilir. Ancak, takas üyelerinin faaliyetlerine son verilmesine ilişkin Borsa Yönetim Kurulunun 
kararına SPK nezdinde itiraz edilebilir. 
 
 6.5.3  Takas Merkezinin Mali Sorumluluk Sınırları 
   

Takas Merkezi, takas işlemleri sırasında alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı konumu üstlenir.  
 
Takas Merkezi'nin mali sorumluluğu vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin takas işlemleri 

sırasında taraflardan her biri için karşı tarafın yerini almasından kaynaklanan zararlar ile sınırlıdır. Takas 
Merkezi, takas üyesi olmayan piyasa üyelerinin takas üyelerine karşı yükümlülüklerinden, piyasa ve takas 
üyelerinin müşterilerinin diğer piyasa ve takas üyelerine karşı yükümlülüklerinden, herhangi bir takas 
üyesinin kendisine aracılık hizmeti veren bir diğer takas üyesine karşı yükümlülüklerinden ve takas 
üyesinin müşterilerine karşı yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. 
 
 6.6  Takas İşlemleri 
 
 

6.6.1   Teminatlar 
 
 
Takas işlemlerinin başlaması ve sürdürülmesi ile ilgili teminatlar Borsa Yönetim Kurulu 

tarafından tespit olunup ve SPK tarafında onaylanır.  Vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında işlem 
yapacak piyasa üyeleri, açılan her pozisyon için, nakit piyasalardaki günlük fiyat hareketleri göz önüne 
alınarak belirlenen oranlarda başlangıç teminatı yatırmak zorundadır. 

 
 Sürdürme teminatı, alınan pozisyonların değer kaybetmesi halinde, teminatın miktarının, asgari 
miktarda bulundurulması gereken düzeyini ifade eder. Teminatların sürdürme teminatının altına düşmesi 
durumunda başlangıç teminatına tamamlatılması zorunludur. Farklı vadelerde aynı anda uzun ve kısa 
pozisyon alınması ve korunma amaçlı işlem yapılması durumlarında Borsa Yönetim Kurulu teminat 
oranlarının farklı uygulanmasına karar verebilir. 
 
 Piyasa üyelerinin gün sonu durumları, toplam alış ve satış işlemlerinin, bu Yönetmelikte belirtilen 
uzlaşma fiyatına göre netleştirilmeleri sonucunda tespit edilir ve bu tespite göre teminatlar güncelleştirilir. 
Bu hesaplama yöntemine göre; 
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 - Toplam alış ve toplam satışları eşit olan bir üyenin yapılan işlemler sonucunda net kar veya 
zararı, 
 
           - Toplam alışları, toplam satışlarından büyük olan (uzun pozisyon) bir üyenin uzlaşma fiyatından 
satış değeri referans alınarak net kar veya zararı, 
 
 - Toplam alışları toplam satışlarından küçük olan (kısa pozisyon) bir üyenin uzlaşma fiyatından 
alış değeri referans alınarak net kar veya zararı, 

 
bulunur. 
 
Öte yandan,  yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir takas üyesinin işlemleri durdurulur ve 

üyenin teminat karşılıkları nakde çevrilerek pozisyonu kapatılır. Takas üyesi olmayan bir piyasa üyesi, 
işlemlerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde ilgili piyasa üyesinin işlemleri 
durdurulur ve pozisyonu sözleşmesinin olduğu takas üyesi tarafından kapatılır. 

 
 Pozisyonların kapatılması sonucunda ortaya çıkan zararların tazmininde takas üyesinin 
hesabındaki teminatlar ve teminat karşılıkları kullanılabilir. Takas ve piyasa üyelerinin kendi adına 
yaptığı işlemlerden doğan yükümlülükleri nedeniyle müşteri hesapları kullanılamaz.  
 
 Üyelerin yükümlülüklerinin yerine getirilmediği durumlarda kullanılmak üzere garanti fonu ve 
benzeri güvence mekanizmaları oluşturmaya SPK'nın onayı ile Borsa Yönetim Kurulu yetkilidir. 
 

 Bir müşteri, işlemlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde ilgili piyasa 
üyesi, müşterinin pozisyonunu kapatma yetkisine sahiptir. 

 
 
6.6.2 Teslimat: 

 
 

 Son işlem günü itibarı ile pozisyonlarını tasfiye etmemiş olanlar sözleşmeye konu teşkil eden 
altın ya da dövizi teslim etmek ya da teslim almakla yükümlüdürler. Ancak, nakdi uzlaşmanın Borsa 
Yönetim Kurulu tarafından teslim şekli olarak öngörüldüğü durumlarda fiziki teslim yapılmaz. Nakdi 
uzlaşmaya karar verilmesi durumunda esas alınacak fiyat, son işlem günü son seansına ait uzlaşma 
fiyatıdır. 

 
 

 Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Teslimat 
 
 
 Takas Merkezi, üye bazında olmak üzere, son işlem günü sonunda üyelerin açık pozisyon 
durumlarını gösteren bir rapor hazırlar. Takas Raporu sonucuna göre kısa pozisyonda olanlara teslim 
gününden önce belirlenmiş olan tarihte teslimat yapmaları için uyarıda bulunur. Bunun üzerine, uyarıyı 
alanlar teslimatta bulunma niyetlerini takas üyeleri vasıtasıyla Takas Merkezi'ne bildirirler. Teslimatta 
bulunma bildiriminde takas üyesinin unvanı, numarası, düzenleme tarihi, müşteri adına mı kurum adına 
mı olduğu ve diğer hususlar yer alır. 
 
 Teslimatta bulunma niyetini bildirmeden önce sözleşmeye konu teşkil eden altın ise Takas 
Merkezi'ne, döviz ise Takas Merkezi'nce belirlenmiş bankaya teslim edilmesi ve karşılığında depo 
makbuzunun alınması gerekir. 
 
 Teslimatta bulunma bildirimindeki vadeye sahip uzun pozisyonlardan en eski tarihte açılmış olanı 
teslimat bildiriminin muhatabı durumundadır. Teslimat bildirimi takas üyeleri vasıtasıyla uzun pozisyon 
sahibine bildirilir. Uzun pozisyon sahibi teslimi kabul etmek zorunda olup başkasına transfer edemez. 
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Ödemeyi yapmış olan uzun pozisyon sahibi takas üyesine, teslim gününde en geç saat 14:00'e 
kadar Takas Merkezi vasıtasıyla depo makbuzu verilir. Sıra numaralı olan depo makbuzunda altının ayarı, 
ağırlığı, rafineri adı, dövizin ise depo edildiği kurumun adı cinsi ve miktarı bulunur. Depo makbuzunun el 
değiştirmesiyle teslimat süreci tamamlanmış olur. 

 
 

  Opsiyon Sözleşmelerinde Teslimat 
 
 
 Altın veya dövize dayalı opsiyon sözleşmelerinin teslimi konusunda söz konusu sözleşme türünün 
Borsa Yönetim Kurulu tarafından ihdası sırasında aksi belirtilmemişse aşağıdaki süreç uygulanır. 
 
 a)  Opsiyon sözleşmelerinde teslimat süreci iki şekilde başlayabilir. 
  
 

1) Herhangi bir opsiyon sözleşmesinin belirlenmiş işlem görme süresi içerisinde uzun pozisyon 
sahibinin herhangi bir anda ‘Opsiyon Kullanma Talebi’ni Takas Merkezi'ne göndermesi taraflar için 
teslimat yükümlülüklerini tamamlama sürecini başlatır. 

 
 

 2) Aksi halde vade sonu gelene kadar kullanılmamış olan opsiyon sözleşmelerine ilişkin olarak, 
eğer pozisyon, yapılan son güncelleştirme işlemleri sonrasında artı net bakiye veriyorsa Takas Merkezi 
tarafından hatırlatıcı mahiyette uzun pozisyon sahibine hazırlık uyarısı gönderilir. Uzun pozisyon 
sahibinin opsiyon kullanım talebini Takas Merkezine göndermesi durumunda Takas Merkezi tarafından 
belirlenen yönteme uygun olarak söz konusu talep aynı opsiyon sözleşmesi türünde herhangi bir kısa 
pozisyon sahibine intikal ettirilir. 
 
 
 b) Eğer opsiyon sözleşmesi alım hakkına ilişkinse kısa pozisyon sahibi takas üyesi sözleşmeye 
konu teşkil altın veya dövizi sözleşme üzerinde ifade edilen fiyattan satmak amacıyla teslimat süresi 
içinde Takas Merkezine teslim eder. Opsiyon sözleşmesi satım hakkına ilişkinse kısa pozisyon sahibi 
takas üyesi sözleşmeye konu teşkil eden altın veya dövizin sözleşmede belirtilen fiyatı baz alınarak 
hesaplanan nakit tutarını Takas Merkezi nezdinde hesaben ya da Borsa Yönetim Kurulu tarafından tespit 
edilmiş olan bir başka ödeme yöntemi vasıtasıyla bulundurur. 
 
 
 c) Opsiyon sözleşmesi alım hakkına ilişkinse uzun pozisyon sahibi takas üyesi sözleşmeye konu 
teşkil eden altın veya dövizin sözleşmede belirtilen fiyatı baz alınarak hesaplanan nakit tutarını Takas 
Merkezi nezdinde hesaben ya da Borsa Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmiş olan bir başka ödeme 
yöntemi vasıtasıyla bulundurur. Opsiyon sözleşmesi satım hakkına ilişkinse uzun pozisyon sahibi takas 
üyesi sözleşmeye konu teşkil eden altın veya dövizi sözleşme üzerinde ifade edilen fiyattan satmak 
amacıyla teslimat süresi içinde Takas Merkezine teslim eder. 
 
 

6.6.3 Vadesi Gelen Takas Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi 
  

Takas süresi sonunda teslimat yapılmaması durumunda, takas süresinin bitimini takip eden ilk 
işgününde teslimat yapmayan üye adına Borsa tarafından eksper marifetiyle, üyenin yükümlülüğüne göre 
alım veya satım yapılır. 

 
 

 Bu suretle yapılan alım veya satımın sonuçları, yerine getirilmeyen alım veya satıma göre fiyat 
açısından daha olumlu ise herhangi bir işlem yapılmaz. Yeni işlem eskisine göre fiyat açısından daha 
olumsuz şartlarda yapılmışsa yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye aradaki farkı Takas Merkezi'ne 
ödemek zorundadır. 
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 İşlem konusu altın veya dövizi satın almak veya satmak mümkün olmamışsa ve üyelik 
yükümlülüğünün gerektirdiği ödemeler yapılmamışsa, ödenmesi gereken para üyenin teminatından Borsa 
tarafından re'sen karşılanır. Temerrüt halinde, Yönetmelikte belirtilen disiplin hükümleri uygulanır. 
 
 

6.6.4 Borsa Ücretlerinin Ödenmesi ve Takas Merkezi Ücretleri 
 

 Gerçekleşen alım satım emirleri belirlenip ilan edildikten sonra, bu işlemler üzerinden kurtaj 
tarifesine göre Borsaya ödenmesi gereken ücretler, Borsa Yönetimi’nce her üyenin Takas Merkezi'ndeki 
hesabına borç yazılarak otomatik olarak tahsil edilir. Bu ücretlerin miktarı Yönetim Kurulu'nca belirlenir 
ve SPK'nın onayı ile yürürlülüğe girer. 
 
 
 Takas üyesi ve takas üyesi olmayanlar için vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi türü bazında takas 
işlemlerine uygulanacak ücret tarifesi Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenir ve SPK’nın onayı ile 
yürürlüğe girer. 
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BÖLÜM VII 

ÖDÜNÇ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
           
 
 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 3/4/1993 tarihli ve 21541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik ve İstanbul 
Altın Borsası Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinin (e) bendi uyarınca İstanbul Altın Borsası bünyesinde 
faaliyet gösterecek olan Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası’nda kıymetli maden ödünç işlemlerinin 
gerçekleştirilmesini ve piyasa tarafından her ödünç işlemine karşılık ihdas edilecek kıymetli maden ödünç 
sertifikalarının alım satımını düzenleyen esasları ve kuralları belirlemek amacıyla 03.08.1999/23775 tarih 
ve sayılı Resmi Gazete’de İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası yayınlanmıştır. 

 
Piyasa’ya Borsa üyesi bankalar, kıymetli maden aracı kurumları, yetkili müesseseler, özel finans 

kurumları ile yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlardan Yönetim Kurulu’nca başvurusu uygun 
karşılananlar üye olabilirler. Piyasa üyeliği için ödenmesi gereken giriş aidatı da dahil olmak üzere 
gerekli şartlar Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 

7.1  Kıymetli Maden Ödünç İşlemleri 
 
  Piyasa’da kıymetli maden ödünç işlemleri ile bu işlemleri temsilen Piyasa tarafından çıkarılan 

sertifikaların alım satım işlemleri gerçekleştirilir. 
 
 Borsa tarafından belirlenmiş vadelerde, kıymetli maden arz edenlerle kıymetli maden talep 

edenler tarafından faiz oranının, vadenin ve ödünç miktarının serbest rekabet koşullarında belirlenmesiyle 
gerçekleşen işlemlerin takasının tespit edilen valörde, oluşan değerin teslimatının ise vade sonunda 
yapılmasını öngören işlemlerdir. 

 
Ödünç işlemlerinde, ödünç verilen kıymetli madenin miktarı esas alınır. Kıymetli madenin geri 

ödemesi vade sonunda kıymetli maden cinsinden veya tarafların anlaşması halinde nakit cinsinden yapılır. 
Kıymetli madenleri ödünç veren taraf işleme konu olan miktarı işlem valöründe Borsaya teslim etmekle 
yükümlüdür. 

 
 Piyasa’da emirler Piyasa üyeleri veya üye temsilcileri tarafından Borsa eksperlerine daha sonra 

yazılı hale dönüştürülmek kaydıyla telefonla iletilir. Piyasa üyelerince verilen ödünç alma ve ödünç 
verme emirleri Borsa eksperleri tarafından bilgisayar sistemine girilir. Verilen emirlerin eksperler 
tarafından kabul edilmesi için bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekir. 

 
Ödünç emirlerinde bulunması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
- Emri verenin unvanı, 
 
-      Emrin türü (bölünebilir/blok), 
 
- Emrin tipi (ödünç verme/ödünç alma), 
 
- Fiyat tipi, 
 
-      Emrin içerdiği kıymetli madenin cinsi ve miktarı, 
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- Dönemsel faiz oranı, 
 
- İşlem vadesi (Vade sonu tarihi),  
 
- Vade sonu teslimatının fiziki mi, nakdi mi yapılacağı, 
 
- Emir numarası, 

 
Piyasada, bölünebilir ve blok emir verilebilir. 
 
 
Bölünebilir emir; kıymetli maden ödünç alınması veya verilmesi amacıyla verilen bir emrin 

işlem görmesi halinde kısmen gerçekleşmesine imkan tanıyan emir türüdür. 
 
 
Blok emir; kıymetli maden ödünç alınması veya verilmesi amacıyla verilen bir emrin işlem 

görmesi halinde tamamının gerçekleşmesini zorunlu kılan emir türüdür.  
 
 
 Piyasada verilen emirlerin geçerlilik süresi Yönetim Kurulu’nca tespit edilen süreler dahilinde 

piyasa üyeleri tarafından serbestçe belirlenebilir. Geçerlilik süresi belirtilmemişse üyenin emri ilgili 
seansta geçerlidir. Piyasa üyesi tarafından verilen ancak henüz gerçekleşmemiş olan emirler, 
değiştirilebilir veya iptal edilebilirler. Geçerlilik süresi sonuna kadar karşılanmayan veya iptal edilmeyen 
emirler bu süre sonunda sistem tarafından iptal edilir. 

 
 
 Piyasada işlemler, Borsa eksperlerine iletilerek bilgisayar sistemine girilen emirlerin her vadede 

fiyat ve zaman önceliği kuralına göre karşılaştırılması suretiyle gerçekleşir. İşlem yapmak isteyen tarafın, 
ödünç alma veya ödünç verme emrini Borsa eksperlerine telefonla iletmesiyle emir sisteme girilir. Bilgi 
dağıtım ekranlarında emir veren üyelerin unvanları yer almaz. Bilgisayar sistemine girilen emirlerden her 
vadede fiyat ve zaman önceliği kuralına göre sıralanan en iyi emirler bilgi dağıtım ekranları vasıtasıyla eş 
zamanlı olarak üyelere ulaştırılır. Üyeler, ekranlarda yer alan karşıt emirleri, emir türüne göre tamamen 
veya kısmen karşılayabilirler. 

 
En iyi emirlerin işlem görmesini takiben sonraki bekleyen en iyi emirler ekranda yer alır. En iyi 

emir, ödünç alma emirlerinde en düşük fiyatlı (en yüksek faiz oranlı) emir, ödünç verme emirlerinde ise 
en yüksek fiyatlı (en düşük faiz oranlı) emirdir. 

 
Gerçekleşen ödünç işlemlerine sistem tarafından birer seri numarası verilir. Seansın bitimini 

takiben üyelerin yaptıkları işlemlerin seri numaraları ve işlem yapılan karşı üyeler, işlem yapan taraflara 
bildirilir. İşlemlere ait bütün bilgiler seri numaraları bazında sistemde muhafaza edilir. 
 

 Kıymetli maden ödünç işlemlerinde “çok fiyat” yöntemi uygulanır. Çok fiyat yöntemi, karşılıklı 
verilen emirlerin fiyat önceliği ve zaman önceliği kuralına uygun olarak karşılaştırılması suretiyle 
işlemlerin gerçekleştirilmesidir. 

 
  Daha düşük fiyatlı (yüksek faiz oranlı) ödünç alma emirleri daha yüksek fiyatlı ödünç alma 

emirlerinden, daha yüksek fiyatlı (düşük faiz oranlı) ödünç verme emirleri daha düşük fiyatlı ödünç 
verme emirlerinden önce karşılanır.  Fiyat eşitliği halinde, sisteme zaman açısından önce intikal ettirilen 
emirler daha önce karşılanır. 

 
 Piyasada gerçekleţen iţlemler sonucunda, her vadede oluşan fiyatlar, faiz oranları ve bu 

oranlardan gerçekleşen toplam işlem miktarları seans bitiminde ilan edilir. Borsa kaydına alınan her 
vadedeki faiz oranları Borsa Bülteni’nde ilan edilir. 
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 Seans sırasında ödünç işleminin gerçekleşmesini takiben işlemlere ait bilgiler taraflara faksla 
bildirilir. Seansın bitiminde, her vadede oluşan faiz oranlarından gerçekleşen ödünç işlemleri, karşı üyeler 
ve işlemlerin seri numaraları bordrolara dökülür. Bordrolar ilgililer tarafından imzalanır ve işlem yapan 
üyelere bildirilir. 

 
Söz konusu işlem bilgileri kesinleştikten sonra Takas Merkezi’ne iletilir. Takas Merkezi teminat 

yükümlülüklerini belirler. Bu bilgilere göre ödünç işlemlerine ait teminatların yeterli olmaması 
durumunda ilgili üyelere teminat tamamlama çağrısında bulunulur. 
 

7.2 Takas Sistemi 
 
 
Kıymetli maden ödünç alan üye, işlemin gerçekleşmesi ile vade sonunda yapılacak teslimata 

kadar geçen sürede geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve SPK tarafından 
onaylanan oran ve tutarlarda teminat tesis eder. 

 
Kıymetli maden ödünç veren üyenin, işlemin gerçekleşmesi ile işlem valöründe kıymetli madeni 

teslim edinceye kadar geçen sürede geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen oran ve 
tutarlarda teminat tesis etmesi istenebilir. 
 

 Üyenin verebileceği teminat türleri aşağıda belirtilmiştir: 
 
- Nakit, 
 
- Borsada işlem gören kıymetli madenler, 
 
- Yönetim Kurulu’nca cinsleri belirlenen efektif ve dövizler, 
 
- Vadesiz ve kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü içeren banka teminat mektupları, 
 
- Her türlü devlet tahvilleri ve hazine bonolarıdır. 

 
 
Fiyatlarda meydana gelebilecek değişimler dikkate alınarak üyelerden alınan teminatlar günlük 

değerlemeye tabi tutulur. Ödünç işlemlerine konu kıymetli madenin değeri ile teminat tutarları arasında 
eksi bakiye oluşması veya teminat tutarlarının belli bir oranın altına düşmesi durumunda Borsa 
Başkanlığı tarafından belirlenen oran ve tutarlarda teminat tamamlama çağrısında bulunulur. Üyelerin 
teminat tamamlama taahhütlerini yerine getirmemeleri durumunda temerrüt hükümleri uygulanır. 

 
 Piyasadaki takas işlemleri, Borsanın Takas Merkezi veya Borsanın belirleyeceği bir takas 

bankası aracılığıyla gerçekleştirilir. Takas Merkezi, tarafların birbirlerine karşı olan takas ve teslimat 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayarak takas ve teslimat işlemlerinde üyeler için karşı tarafı 
temsil eder.  

 
Piyasada ödünç işlemine konu olan kıymetli madenin takası işlem valöründe ödünç veren tarafın 

kıymetli maden miktarını Borsa Takas Merkezi’ne teslim etmesiyle gerçekleşir.  
 

 
Kıymetli madenleri ödünç alan taraf vade sonunda oluşan kıymetli maden değerini ödünç veren 

tarafa ödemekle yükümlüdür. Kıymetli maden yükümlülüğü olan üyeler, teslimatın yapılacağı vade 
sonunda, yükümlülüklerin kıymetli maden cinsinden olması halinde Borsa Takas Merkezi’ne ödünç 
alınan kıymetli madenin oluşan değerini teslim ederler. Teslimatın nakit cinsinden olması halinde ise 
ödünç alınan kıymetli madenin bedeli takas bankasındaki Borsa takas hesabına yatırılır. Yükümlülüklerini 
yerine getiren üyelerin teminat tutarları serbest bırakılır. 
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7.3 Sertifikalar 
 
Gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere sertifikalar 

çıkarılır. Piyasa tarafından çıkarılan bu sertifikalar alacak hakkını temsil etmek üzere ödünç veren tarafa 
talebi halinde teslim edilir. 

 
Sertifikalar aşağıdaki asgari unsurları taşımak zorundadır: 
 
Sertifikaların büyüklüğü: Sertifikaların temsil ettiği kıymetli maden miktarı, 
 
İşlem vadesi: Sertifikalara konu olan kıymetli madenin geri ödemesinin yapılacağı tarih, 
 

             Teslimat şekli: Sertifikaya konu olan kıymetli madenin vade sonunda fiziki teslimat veya nakit 
uzlaşma yoluyla teslimi, 
 

Sertifikaya konu kıymetli madenin cinsi ve saflık derecesi: Kıymetli maden ödünç işlemlerinde 
kullanılacak kıymetli madenin cinsi ve saflık derecesi. 
 
 Sertifika alım satım emirleri ödünç alma ve verme işlem emirlerindeki esaslara tabidir. 
 

Sertifika alım satım emirlerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları taşımaları gerekir. 
Sertifika alım satım emirlerinde; 

 
- Emri verenin unvanının, 
 
- Emrin tipinin (sertifika alımı/sertifika satımı), 
 
- Emrin fiyatı ve/veya değerinin, 
 
- Sertifikanın seri numarasının, 
 
bulunması zorunludur. 

 
 

 Sertifikayı elinde bulunduran taraf vadeden önce sertifikayı satabilir. Sertifikayı alan taraf 
çıkarılmış sertifikanın temsil ettiği alacak hakkını devralır. Sertifikaların alım satımı sonucu gerçekleşen 
işlemlerdeki yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen para cinsleri 
kullanılır. 
 

 Piyasa’da sertifika alım satım işlemleri, her vadede verilen emirlerin, fiyat ve zaman önceliği 
kuralına göre karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilir. Sertifika alım satım işlemlerinde çok fiyat yöntemi 
uygulanır.  Sertifika işlemlerinde uygulanacak teminat oranları, miktarları ve çeşitleri kıymetli maden 
ödünç işlemlerindeki esaslara tabidir. 
 

 Takas işlemleri Borsa Takas Merkezi veya Borsanın belirlediği takas bankası aracılığıyla 
yürütülür. Sertifikaların alım satımı sonucu gerçekleşen takas işleminin valör süresi azami beş iş günü 
olup bu süre Yönetim Kurulu tarafından kısaltılabilir.  
 

 Sertifikalarda kıymetli madenin teslimatı veya nakit uzlaşma vade sonunda yapılır. Sertifikaları 
vade sonunda ellerinde bulunduran taraf sertifikaların temsil ettiği kıymetli maden miktarını veya 
değerini teslim alır. Kıymetli maden ödünç alan taraf ise sertifikanın temsil ettiği kıymetli maden 
miktarını veya değerini vade sonunda Borsa Takas Merkezi’ne veya Borsanın belirlediği takas bankasına 
teslim eder. Sertifika alım satım işlemlerinin teslimatında ödünç işlemlerindeki hükümler uygulanır. 
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7.4    Diğer Hükümler 
 

Piyasada gerçekleşen ödünç işlemlerinde işlem birimi kilogram (kg) dır. Ödemelerde Türk Lirası 
ve  Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yabancı para cinsleri kullanılabilir. Bir ödünç alma verme veya 
sertifika alım satım emri en az 5 kg olmak zorundadır. 5 kg’ın üzerindeki İşlem emirlerinin miktarı 1 kg 
ve katları olarak artar. 
 

 Piyasada gerçekleşecek işlem vadelerini, nakit uzlaşma için esas alınacak fiyat yöntemini ve 
piyasada gerçekleşen işlemlerin takasında veya fiziki teslimata gidilmesi halinde teslimatta geçerli olacak 
kıymetli madenlerin saflık derecelerini ilgili mevzuat çerçevesinde belirlemeye Yönetim Kurulu 
yetkilidir.  

 
 Ödemeler esnasında 1 kg’ın altındaki kıymetli maden küsurat ödemeleri, işlemlerin yapıldığı para 
birimleri üzerinden gerçekleştirilir. 
 

Piyasa üyeleri temsil yetkilerini gösteren belgenin bir örneğini vererek, kendilerini temsil edecek 
kişileri Borsaya bildirirler. Üye temsilcileri Yönetmelikte yer alan şartları taşımak zorundadırlar. 
 

Yönetmelikte yer alan ilgili hükümlere ek olarak; 
 
Eksper hatası nedeniyle gerçekleşen işlemler Borsa Başkanlığı’nın onayıyla ve ilgili üyelere 

yazılı bildirimle iptal edilir. 
 
Üye hatası sonucu gerçekleşen işlemlerin iptal edilmemesi esas olmakla beraber gerekçenin kabul 

edilmesi ve işlem taraflarının talebi halinde Borsa Başkanlığı’nın onayıyla gerçekleşen işlem iptal 
edilebilir.  

 
Bilgisayar sisteminden ve maddi unsurlardan kaynaklanan hata durumunda Borsa Başkanlığı bir 

veya daha fazla üyenin baţvurusu üzerine veya re’sen iţlemlerin iptaline karar verebilir. 
 

Piyasada gerçekleşen işlemlerden oran veya miktarı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Borsa 
payı tahsil edilir. Borsa payı Yönetim Kurulunun teklifi ve SPK’nın onayıyla 10 katına kadar arttırılabilir 
veya azaltılabilir. 
 

Üyeler, Borsaya ve diğer piyasa üyelerine karşı ödünç işlemlerinden veya sertifika alım satım 
işlemlerinde kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde temerrüde düşmüş sayılırlar. Bu 
durumda herhangi bir ihtara, taahhüdünü yerine getirmeyen üyenin rızasını almaya gerek olmaksızın 
azami teminat tutarları nakde dönüştürülerek, Borsa tarafından üyenin karşı tarafa olan yükümlülükleri 
yerine getirilir. Üyelerin, işlemlerin herhangi bir aşamasındaki yükümlülüklerini yerine 
getirmemelerinden dolayı temerrüde düşmeleri durumunda Yönetmelikte yer alan temerrüt hükümleri 
uygulanır. 
 

Piyasa üyeliğinden ayrılmak isteyen üye durumu yazılı olarak Borsaya bildirmek zorundadır. 
Üyelikten ayrılma halinde, üyelik teminatının geri verilme zamanı ve şartlarına ilişkin hususlar Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenir. Ancak üyelik teminatı geri verilmeden önce üyenin Borsaya karşı her türlü 
yükümlülüğünü yerine getirmiş olması şarttır. 
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BÖLÜM IIX 
KIYMETLİ MADEN BORSALARINDA İŞLEM GÖRECEK ALTIN, 

GÜMÜŞ, PLATİN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİNE İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER 

  
 

Kıymetli Maden Borsalarında İşlem Görecek Altın Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ 
ile Kıymetli Maden Borsalarında İşlem Görecek Gümüş ve Platin Standartları ve Rafinerileri Hakkında 
Tebliğ  Hazine Müsteşarlığı tarafından sırasıyla 29.3.1995/22242 ve 20.04.1999/23672 tarih-sayılı Resmi 
Gazete’lerde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 Kıymetli Madenler Borsasında işlem görecek altın,gümüş ve platin  standartları           3 Nisan 
1993 tarihli Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 
4. ve 21. maddeleri ile 16 Ekim 1993 tarihli Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları 
ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmeliğin 
4/a maddesi uyarınca aşağıda belirtilmektedir. 
 
 Kıymetli Madenler Borsasında; Uluslararası piyasalarda işlem gören rafinerilerin damgasını 
taşıyan altınlar, gümüşler ve platinler, Türkiye'de kurulacak ve uluslararası standartlara uygun üretim 
yapacak altın rafinerileri tarafından üretilip damgalanan ve Müsteşarlığımızca uygunluk belgesi verilen 
altın külçeler ile Türkiye’de bulunan ve uluslar arası standartlara uygun olarak üretilip damgalanan külçe 
ve granül gümüş ve külçe platin işlem görür. 
 

8.1 Altın Külçelerin Özellikleri:  
 

 Ağırlıkları 
  Minimum  10,88622 kg 24 ayar (350 ounces fine gold) 
  Maksimum  13,37450 kg 24 ayar (430 ounces fine gold) 

 
 Saflıkları  
     En az 995/1000 ayar  
 
 Diğer Özellikler 
 

            Her külçede aşağıdaki tabloda belirtilen  rafinerilerden birinin damgası, külçe seri numarası ve 
külçe ayarı bulunması, külçelerin yüzeylerinin düzgün olması, kabarcıklar, kabuklanma ve göçme 
belirtilerinin olmaması  ve köşelerinin kolay depolanıp kolay taşınmak için uygun olup keskin olmaması 
gerekir.  
 
 Borsada altın alım satımı işlemleri belirtilen altın külçelere göre  gerçekleşir,  ancak tabloda 
belirtile altın  rafinerilerin  ürettiği ve 1 gr, 5 gr, 10 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, 500 gr, ve 1 kg’lık 
şekillendirilmiş standart altın külçelerin borsa takas merkezince müşteri talepleri ve stok imkanları göz 
önüne alınarak kabul ve teslimi ayrıca düzenlenebilir.Borsa tarafından belirlenecek işlem esasları 
dahilinde, ayarları 585/1000 ve yukarısında olarak düzenlenmiş ve ağırlıkları 1-15 kg. arasında bulunan 
standart dışı altın külçeler, Türkiye’de kurulacak Altın Rafinerisi veya Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü ya da bu Kurumun belirleyeceği kuruluşlarca düzenlenecek ayar raporuna göre Borsada 
standart dışı altın olarak işlem görebilir. 
 
 Borsada işlem görecek standart dışı altın külçelerin, bu külçeler için düzenlenmiş olan ayar 
raporuna uyumundan, Borsada işlem yapmak üzere standart dışı külçeleri teslim eden Borsa üyeleri 
sorumludur. 
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8.2  Borsada İşlem Görecek Gümüş ve Platinin Özellikleri  
 

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

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

Granül             -  Minimum  1  Kg.          
       Maksimum     35  Kg.   olması, 

ii) Platin için, 
  Standart külçeler halinde; 

                         Minimum   1 Kg.    (32.1507425 ounces) 
                           Maksimum      6 Kg.    (192.904455 ounces) olması, 
   Saflıkları 

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

 Diğer Özellikler 
 
- Her külçede, aşağıdaki tabloda sayılan  rafinerilerden birinin damgasının olması, külçe seri 

numarası ve külçe ayarı bulunması, her granül torbasında, aşağıdaki tabloda sayılan rafinerilerden birinin 
damgasının olması, seri numarası, mührü, gümüş ayarı, mühür yeri ve tarihinin  bulunması, 

 
- Külçelerin yüzeylerinin düzgün olması, kabarcıklar, kabuklanma ve göçme belirtilerinin 

olmaması, köşelerinin keskin olmaması ve kolay depolanıp taşınmak için uygun olması gerekir. 
 
- Borsada gümüş ve platin alım satımı işlemleri yukarıda belirtilen gümüş ve platin külçelere göre 

gerçekleşir. Ancak aşağıdaki tabloda sayılan  rafinerilerin ürettiği ve 1 kg. lık şekillendirilmiş standart 
gümüş külçelerin Borsa Takas Merkezince müşteri talepleri ve stok imkanları göz önüne alınarak kabul 
ve teslimi ayrıca düzenlenebilir. 

 
- Türkiye’de kurulacak rafineri faaliyete geçinceye kadar; ayarları  90.0/100 ve  99.9/100 arasında 

olan ve ağırlıkları 1-35 kg. arasında bulunan standart dışı gümüş külçeler Eti Gümüş A.Ş. veya Darphane 
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün ayar raporuna göre borsada standart dışı gümüş olarak işlem 
görebilir. 

 
 

TABLO XVII Kıymetli Madenler Borsasında Altın, Gümüş Ve Platinleri İşlem Görebilen Rafineriler  
 
 

ÜLKE ŞİRKET ALTIN GÜMÜŞ PLATİN 
A.B.D. Asarco Incorporated √ √ - 
 Engelhard Corporation (Anaheim Refinery) √ √ √ 
 Handy & Harman  √ √ - 
 Homestake Mining Company √ - - 
 Johnson Matthey Inc √ √ √ 
 Kennecott Copper Corp.  - √ - 
 Metalor USA √ √  
 PGP Idustries Inc. - - √ 
 Sabin Metal Corp. - - √ 
 United States Assay Offices & Mints √ -  
ALMANYA Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt 

Aktiengesellschaft 
- √ - 

 Degussa AG √ √ √ 
 Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft √ √ - 
 W.C. Heraeus GmbH √ √ √ 
AVUSTURALYA Golden West Refining Corporation Limited  √ - - 
 Johnson Matthey (Aust.) Ltd. √ - - 
   The Broken Hill Association Smelters Pty Ltd. - √ - 
 Western Australian Mint trading as Australian Gold   √ √ - 



 

 

92 

 

Refineries 
AVUSTURYA Ögussa GmbH - √ - 
BELÇİKA Business Unit Hoboken √ √ - 
 Union Minière SA √ √ - 
BREZİLYA Banco Ourinvest SA √ - - 
 Casa da Moeda to Brasil √ - - 
 CRM- Companhia Real de Metais √ - - 
 Degussa s.a. √ - - 
 Goldmine Fundidora Ltda √ - - 
 Mineraçäo Morro Velho Ltda √ - - 
ÇİN Refinery of China  √ √ - 
 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk √ -  
FİLİPİNLER Cenral Bank of the Philippines √ √ - 
FRANSA Engelhard - CLAL S.A.F. √ √ √ 
G.KORE LG Metals Corporation √ √ - 
GÜNEY AFRİKA Impala Platinum Limited - - √ 
 Rand Refinery Limited  √ √ - 
 Rustenburg Platinum Mines Limited - - √ 
 Western Platinum Refinery Ltd. - - √ 
HOLANDA H Drijfhout & Zoon's Edelmetaalbedrijven BV √ √ √ 
 Schöne Edelmetaal BV √ √ - 
İNGİLTERE Britannia Refined Metals Limited - √ - 
 Engelhard -CLAL UK Limited √ √ √ 
 Inco Europe  Ltd. - - √ 
 JBR Recovery Limited - √ - 
 Johnson Matthey PLC √ √ √ 
 Thessco Limited - √ - 
İSPANYA Industrias Reunidas Minero-Metalúrgicas, SA 

(Indumetal) 
√ - - 

 Sociedad Española de Metales Preciosos SA 
(SEMPSA) 

√ √ - 

İSVEÇ Boliden Mineral  AB √ √ - 
İSVİÇRE Argon-Heraeus SA √ √ √ 
 Cendres & Métaux SA √ - - 
 Metaux Precieaux SA Metalor √ √ √ 
 PAMP SA √ √ - 
 Valcambi SA √ √ √ 
İTALYA Chimet SpA √ √ - 
 Engelhard s.r.l (From serial number R501 onwards) - - √ 
 Enirisorse - √ - 
 Metalli Preziosi SpA √ √ - 
JAPONYA Dowa Mining Company Limited - √ - 
 Ishifuku Metal Industry Co. Ltd. √ √ √ 
 Japanese Mint - √ - 
 Matsuda Sangyo Co Ltd. - - √ 
 Mitsubishi Materials Corporation √ √ - 
 Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd.  √ √ - 
 Nippon Mining & Metals Co. Ltd. √ √ - 
 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. √ √ - 
 Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K √ √ √ 
 Toho Zinc Company Limited - √ - 
 Tokuriki Honten &  Co., Ltd. √ √ √ 
K.KORE Central Bank, DPR of Korea √ - - 
 State Refinery, Pyongyang  - √ - 
KANADA CCR Refinery  - √ - 
 Cominco Ltd. - √ - 
 Copper Cliff Copper Refinery - √ - 
 INCO Limited - √ - 
 Johnson Matthey Limited √ - - 
 Noranda Metallurgy Inc.  √ √ - 
 Royal Canadian Mint  √ √ - 
KAZAKİSTAN Kazzinc Joint Stock Company √ - - 
 Kazzinc Opened Joint Stock Comp.  - √ - 
 Ust-Kamenogorsk Lead √ - - 
KOLOMBİYA Banco de la República √ - - 
 Laboratorio de Certificacion de Oro √ - - 
MEKSİKA Compania  Real del Monte y Pachuca  - √ - 
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 Industrial Minera Mexico SA - √ - 
 Met-Mex Penoles SA √ √ - 
ÖZBEKİSTAN Almalyk Mining & Mettalurgical Complex  

(AMMC) 
√ √ - 

 Complex (AMMC) √ - - 
 Navoi Mining and Metallurgical Combinat √ - - 
PERU Empresa Minera del Centro del Peru  (Centromin 

Peru)  
- √ - 

POLANYA KGHM Polska Miedz SA - √ - 
ROMANYA SC Phoenix SA Baia Mare  √ √ - 
RUSYA Federal State Enterprise √ - - 
 JSC Ekaterinburg Non-Ferrours √ -  
 Krasnoyarsk - - √ 
 Metal Processing Plant √ - - 
 Novosibirsk Refinery √ - - 
 State Refineries √ - - 
SİNGAPUR Degussa Limited √ - - 
TÜRKİYE Eti Gümüţ  A.Ţ. - √ - 
ZİMBABWE Fidelity Printers & Refiners Limited √ - - 
 
 Aşağıdaki tabloda ise kıymetli madenler borsasında altınları,gümüş ve platinleri işlem gören 
rafinerilerin ülkeler itibariyle dağılımı verilmiştir. 
 
TABLO XVIII Kıymetli Madenler Borsasında Altın, Gümüş Ve Platinleri İşlem Görebilen 
Rafinerilerin Ülkeler İtibariyle Dağılımı 
 

ÜLKELER RAFİNERİ SAYISI 
 ALTIN GÜMÜŞ PLATİN TOPLAM 

JAPONYA 7 10 4 11 
A.B.D. 7 6 4 10 

KANADA 3 6 - 7 
BREZİLYA 6 - - 6 
İNGİLTERE 2 5 3 6 

RUSYA 5 - 1 6 
İSVİÇRE 5 4 3 5 

ALMANYA 3 4 2 4 
AVUSTURALYA 3 2 - 4 
GÜNEY AFRİKA 1 1 3 4 

İTALYA 2 3 1 4 
KAZAKİSTAN 2 1 - 3 

MEKSİKA 1 3 - 3 
ÖZBEKİSTAN 3 1 - 3 

BELÇİKA 2 2 - 2 
ÇİN 2 1 - 2 

HOLANDA 2 2 1 2 
İSPANYA 2 1 - 2 
K.KORE 1 1 - 2 

KOLOMBİYA 2 - - 2 
AVUSTURYA - 1 - 1 
FİLİPİNLER 1 1 - 1 

FRANSA 1 1 1 1 
G.KORE 1 1 - 1 
İSVEÇ 1 1 - 1 
PERU - 1 - 1 

POLANYA - 1 - 1 
ROMANYA 1 1 - 1 
SİNGAPUR 1 - - 1 
TÜRKİYE - 1 - 1 

ZİMBABWE 1 - - 1 
TOPLAM ÜLKE SAYISI:                   31 68 62 23 99 

 
 Yukarıdaki tabloda da özetlendiği şekilde, Uluslararası piyasalarda işlem gören rafinerilerin 
damgasını taşıyan altın, gümüş ve platinler işlem görmektedir. Türkiye’de şu an 68’i altın 62’si gümüş 
ve 23’ ü platin olmak üzere toplamda 31 ülkeden 99 kıymetli maden rafinerisi işlem görmektedir. Bazı 
rafinerilerin damgasını taşıyan altın, gümüş ve platin mdenlerinin her üçüde işlem görmektedir. Japonya 
(11), A.B.D. (10), Kanada (7), Rusya, İngiltere ve Brezilya (6) şirketiyle Rafineri sayısı bakımından 
önde bulunmaktadırlar.  
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KISIM V 
TÜRKİYE’DE KIYMETLİ MADENLER VE İAB’DA 

KIYMETLİ MADEN PİYASALARININ PERFORMANS 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 
 
 

Yasal düzenlemeleri takiben İstanbul Altın Borsası’nın (İAB) resmen faaliyete geçmesi 26 
Temmuz 1995 tarihinde olmuştur. Borsanın açılmasıyla üye kuruluşlar tarafından yurtdışından ithal 
edilen altının alım satımının gerçekleştirildiği Altın Piyasası faaliyete geçmiştir.  

 
Borsa bünyesinde faaliyet gösteren Vadeli işlemler Piyasası ise Vadeli İşlemler ve Opsiyon 

Piyasası Yönetmeliğinin 18.10.1996 tarih ve 22791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben 15 
Ağustos 1997 tarihinde açılmıştır.  

 
İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

32 Sayılı Kararda yapılan değişikliğe paralel olarak gümüş ve platinin de mevcut Altın Piyasası'nda işlem 
görmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve Borsa bünyesinde 9 Temmuz 1999 tarihinden 
itibaren gümüş ve platin alım satım işlemlerine başlanmıştır. 

 
Borsadaki yatırım ve finansman araçlarının arttırılması yönünde diğer bir adım da Kıymetli 

Madenler Ödünç Piyasası'nın kurulmasıdır. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliği 29 Ocak 
1999 tarihli İstanbul Altın Borsası Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 8 
Nisan 1999 tarih ve 33 sayılı Kararı ile onaylanarak 3 Ağustos 1999 tarih ve 23775 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası 24 Mart 2000 tarihinde açılmıştır. 
 
 Yukarıdaki bilgileri özetlemek gerekirse;  İAB’da üç piyasada işlem yapılmaktadır. Bu piyasalar 
ve bu piyasalarda bugün işlem gören kıymetli madenler aşağıda özetlenmiştir. 
 

Kıymetli Madenler Piyasası (Spot Piyasa): Bu piyasada aşağıdaki işlemler söz    konusudur. 
- Altın İşlemleri 
- Gümüş İşlemleri 
- Platin İşlemleri 
- Standart dışı Altın İşlemleri 
 

 Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası: Bu piyasada bugün itibariyle sadece altın ödünç işlemleri 
gerçekleşmektedir. 
 
   Vadeli İşlemler Piyasası: Bu piyasada da bugün itibariyle sadece altın üzerine vadeli işlemler 
gerçekleşmektedir. 
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BÖLÜM I 

KIYMETLİ MADEN PİYASASI (SPOT PİYASA) 
 
Türk finans sektöründe genç bir Borsa olarak 26 Temmuz 1995 tarihinden itibaren faaliyet 

gösteren İstanbul Altın Borsası, günümüzde ülkemiz reel ekonomisi açısından gittikçe artan bir öneme 
sahip altın sektörü ile finans sektörü arasında bir köprü görevini üstlenmiştir. İAB'nin açılışından 
günümüze kadar gelinen süreç içerisinde altının dünya piyasalarına paralel şartlarda işlem gördüğü bir 
piyasa ortamının yaratılması yanında altın sektörüyle işbirliği imkanlarının geliştirilmesi ve altının 
yanında diğer kıymetli madenlerin de işlem göreceği piyasaların ve kıymetli madenlere dayalı finansal 
ürünlerin oluşturulması yönünde önemli mesafeler alınmıştır. 

 
Öte yandan yapılan yasal düzenlemeler sonucu gümüş ve platinin de 9 Temmuz 1999 tarihinden 

itibaren Borsa bünyesinde işlem görmeye başlamasıyla Altın Piyasası fiili olarak Kıymetli madenlerin 
işlem gördüğü bir piyasa konumuna gelmiştir.  
 

Kıymetli Madenler Piyasası'nda Borsaya üye Bankalar, Yetkili Müesseseler ve Kıymetli Maden 
Aracı Kurumları işlem yapabilirler. Üye olmanın ön şartı Hazine Müsteşarlığı'ndan "Altın Borsası Üyelik 
Belgesi"nin alınmış olmasıdır. Üyelik için ilgili kuruluşların Üyelik Belgesiyle birlikte Borsaya 
başvurması ve Yönetim Kurulu tarafından üyeliğine karar verilmesi gerekmektedir. İstanbul Altın Borsası 
Kıymetli Madenler Piyasası'nda toplam 54 üye işlem yapma yetkisine sahiptir. (EK:1) 

 
 

Katagoriler Sayı 
Banka 27 
Yetkili Müessese 18 
Kıymetli Maden Aracı Kurumları 8 
Kıymetli Maden Üretimi ve Pazarlaması Kurumu 1 
Toplam 54 

 
 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve spot piyasasının işleyişine ilişkin bilgiler çalışmamızın 

Mevzuat Değerlendirilmesi yer almaktadır. 
 
Bu bölümde İAB’da Altın İşlemleri,Gümüş İşlemleri, Platin İşlemleri ve Standart dışı Altın 

işlemlerine yer verilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

96 

 

1.1.İAB’DA ALTIN İŞLEMLERİ 
 
1.1.1Türkiye’nin Altın İthalatı ve GSMH Büyüme Oranı İlişkisi 
 

 Aşağıdaki tablo Türkiye’de kuyumculuk sektörünün gelişmeye başladığı yıllardan itibaren yurt 
dışı ülkelerden yapılan altın ithalatını göstermektedir. Türkiye 100 ile 200 ton arasında değişen altın 
ithalatı ile dünyada en çok altın talep eden ülkeler arasında ilk on içerisinde yer almaktadır. Bu da dünya 
altın sektöründe Türkiye’nin sahip olduğu rolün önemini ortaya koymaktadır. Altın halkının gözünde her 
zaman özel bir yere sahip olmuştur. Bunun yanında son yıllarda Türk kuyumculuk sektörünün ihracatta 
yaptığı patlama Türkiye’yi bu alanda ön plana çıkarmıştır. 
 
 TABLO XIX Türkiye’nin Altın İthalatı 1990-2000 
 
 1990 1991* 1992* 1993* 1994* 1995 1996 1997 1998 1999 2000  ORT. 

AYLAR             

cak 6.869 7.763 5.552 13.084 3.986 *2703 6.050 7.460 6.500 1.000 11,750 6,474 
Şub. 

3.504 2.283 4.401 9.366 2.545 *2841 9.000 12.615 18.400 7.390 18,775 7,723 
Mart 

9.921 2.286 7.872 10.726 1.964 *5452 11.000 12.750 7.200 8.050 22,000 7,974 
Nis. 

9.960 5.340 8.900 12.015 3.610 *2570 7.700 14.206 13.550 11.900 14,050 9,687 
May. 

12.516 8.882 4.896 10.996 0 *8416 8.075 18.000 15.495 9.625 19,750 9,832 
Haz. 

16.152 4.436 12.786 14.301 16 *9641 6.500 14.520 12.050 9.350 15,000 10,012 
Tem. 

21.769 18.675 17.649 17.993 3.077 *16202 18.575 23.100 19.395 14.325 24,850 17,173 
Ağus. 

21.540 19.567 28.952 27.931 13.563 25.206 22.600 27.501 28.450 15.725 25,400 23,104 
Eylül 

12.371 14.900 13.911 26.700 6.581 13.080 17.825 18.175 12.450 12.175 16,500 14,817 
Ekim 

16.935 13.543 8.832 9.117 7.334 10.225 12.475 16.825 9.500 8.050 17,625 11,284 
Kas. 

9.339 7.378 7.155 6.769 3.195 6.725 9.650 13.900 8.750 6.350 16,450 7,921 
Aral. 

4.608 8.328 9.364 4.312 2.686 8.950 6.510 6.830 5.150 3.400 3,150 6,014 
TOP. 

145.484 113.38 130.270 163.310 48.557 112.011 135.960 185.882 156.890 107.340 205,300 
 

* Merkez Bankası verileridir.  
    Kaynak: İAB  

Altın ithalatının aylar itibarıyla incelenmesi durumunda ülkeye turist girişinin arttığı yaz 
aylarında mücevher talebindeki canlanmaya bağlı olarak altın ithalatının da arttığı görülmektedir. 
Aşağıdaki grafikte de yılar itibariyle altın ithalatı karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. 2000 yılı 205.300 
ve  1997 yılı 185.882 tonla altın ithalatında ilk iki sıradadır. 

 
GRAFİK II 1991-2000 Altın İthalatı Karşılaştırılması 

                          
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 2 1991 – 2000 altın ithalatı karşılaştırması 
 
 
 2- Altın İthalatı ve GSMH Büyüme Oranı 
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 Yıllar itibariyle Türkiye’nin altın ithalatı incelendiğinde ekonomik krizin baş gösterdiği 1994  yılı 
hariç olmak üzere rakamın sürekli olarak 100 tonun üzerinde kaldığı kimi zaman da 200 tona yaklaştığı 
görülmektedir. Henüz madenlerini faaliyete geçirememiş olan Türkiye altın ihtiyacının büyük kısmını 
ithalattan, yaklaşık olarak %30’unu ise hurda altın arzı olarak nitelendirilen halkın elindeki altınları 
bozdurmasından karşılamaktadır. 1994 yılında yaşanan ekonomik krizde hurda altın dönüşümü büyük 
miktarlara ulaşmış, kuyumcular tarafından toplanan altınlar Merkez Bankası’na satılmıştır.  
 

Ekonomik krizin baş gösterdiği dönemlerde ise Gayri Safi Milli Hasıla artış hızının düşmesine 
bağlı olarak altın ithalatında gerileme olmuţtur.  Altın Sektörü, ekonomideki daralma dönemlerinde diğer 
sektörlere benzer şekilde daralma trendinden payını almaktadır. Başta yatırım ve süs eşyası kaynaklı 
olmak üzere altın talebi ekonomik daralma dönemlerinde tersine işlemekte, yatırımcılar ve hane halkları 
altına dayalı birikimlerini likidite etme yoluna gitmektedirler. Bir başka deyişle, hane halkları 
tasarruflarını nakde dönüştürerek harcamalarını finanse etme eğilimi göstermektedirler. Bunun sonucunda 
hurda altın diye tanımlanan işlenmiş altının piyasaya geri dönmesiyle birlikte sektörün altın talebi 
ithalattan ziyade bu şekildeki altın arzı ile karşılanmaktadır.  
 

Türkiye’nin yıllık altın ithalatı ile Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) artış hızı birlikte 
değerlendirildiğinde  bu durum daha net olarak gözlenebilmektedir. 

 
   TABLO XX 1990-2000 Yılları Arasında Gerçekleşen  

Altın İthalatı- Gsmh Büyüme Oranı İlişkisi 
 

YILLAR ALTIN İTHALATI 
(KG) 

ALTIN İTHALATI 
ARTIŞ ORANI (%) 

GSMH BÜYÜME 
ORANI (%) 

1990 145.484 - %9,4 
1991 113.381 -%22,07 %0,3 
1992 130.270 %14,90 %6,4 
1993 163.310 %25,36 %8,1 
1994 48.557 -%70,27 -%6,1 
1995 112.011 %130,68 %8,0 
1996 135.960 %21,38 %7,1 
1997 185.882 %36,72 % 8,3 
1998 156.890 -%15,60 %3,9 

1999 107.340 -%31,58 - % 6,4 
2000 205,300 %91,26 % 6.1 

                              (*) Kaynak: İAB 
 
 Yukarıdaki Tabloda 1990-2000 yılları arasında altın ithalatı artış oranı ile GSMH  büyüme oranı 
ile birlikte değerlendirilmiştir. Tablo incelendiğinde ekonomideki bu trend değişikliklerinin altın 
ithalatına olan etkisi daha açık olarak gözlenmektedir. Büyüme hızının % 5’in üzerinde olduğu 
1992,1993, 1995, 1996, 1997 ve 2000 yıllarında  altın ithalatındaki artış oranı ortalama % 53.39 olarak 
gerçekleşmiştir. 1994 yılındaki ekonomik kriz sonucunda meydana gelen aşırı daralmanın etkisiyle altın 
ithalatı da %70,27’lik büyük bir düşüşle en düşük seviyesine ulaşmıştır.  
 

1995 yılındaki yüksek oranlı artış bu ortalamadan çıkarıldığında oran % 25 olmaktadır. 
Ekonomik büyüme hızının % 5’in altına düştüğü 1991,1994 ve 1998 yıllarında  ise altın talebindeki 
ortalama düşüş % 38 oranında gerçekleşmiştir.  

 
1998 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin özellikle yılın ikinci yarısında ülkemiz 

ekonomisindeki olumsuz etkisinin artmasıyla birlikte altın ithalatında da hissedilir  bir daralma 
görülmüştür. Bu daralmanın etkisiyle 1998 yılı toplam altın ithalatı 156.890 kg olarak gerçekleşmiş ve bir 
önceki yıla göre % 15.60 oranında bir azalma göstermiştir.1999 yılındaki ekonomik daralmayla ekonomi 
% 6.4 oranında küçülmüş ve buna paralel olarak altın ithalatı da bir önceki yıla göre % 31.58 oranında 
azalarak 107.340 tona gerilemiştir. 
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 Son olarak, 2000 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki ekonomik  krizine rağmen, büyüme oranı % 6.1 
oranında gerçekleşmiş ve buna paralel olarak altın ithalatı da bir önceki yıla göre % 91.26 oranında 
artarak, 205,300 ton ile rekor seviyeye ulaşmıştır.  
 
 1.1.2 Türkiye’de Altın Arzı 
 
 Ülkemizde karlılığı kanıtlanmış altın madenleri bulunmasına karşın bunlar henüz faaliyete 
geçirilememiştir. Dünya rafineri faaliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan yeni çıkarılmış minarelin 
rafine edilmesi amacıyla kurulmuş bir rafinerimiz bulunmamaktadır. Ülkemizde altın arıtımı çoğunlukla 
kuyumculuk sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak gelişmiştir. Halktan toplanan hurda 
altınlar uluslararası onaya sahip olmayan ramat evleri olarak adlandırılan kurumlarda istenen ayara 
getirilerek tekrar kuyumculuk sektörüne geri dönüştürülmektedir. 
 
 1.1.3  Türkiye’nin Altın Talebi 
 
 Ülkemizde altın kullanımı ağırlıklı olarak mücevherat sektöründe yoğunlaşmaktadır. 1996 yılında 
Dünya Altın Konseyi tarafından PİAR Gallup firmasına yaptırılan araştırmada Türk halkının;  

 % 62’si altın sadece mücevheratta kullanılan bir madde, 
 % 38’i ise altını genel anlamda bir yatırım aracı olarak görmekte olduğu tespit edilmiştir. 

 
 Yine aynı araştırmada hane halkları tasarruflarının; 
 

 % 27’si       Banka Mevduatı, 
 % 20’si      Gayrimenkul, 
 % 17’si       Altın Takı, 
 % 14’ü         Döviz, 
 %   8’i        Cumhuriyet Altını, 
 %   7’si       Hisse Senetleri, 
 %   7’si      Külçe Altın 

  
olarak değerlendirilmekte olduğu tespit edilmiştir. 
 
Türkiye’nin 1998 yılında 172 ton olan altın talebi 1997 yılı seviyesinin %15 altında gerçekleşmiş, 

bununla beraber 1996 yılı seviyesinin üstünde kalmıştır. Talepteki bu düşüşte gelen turist sayısındaki 
azalma, ekonomik belirsizlikler sebebiyle yurt içi talepteki azalma, kuyumculuk sektöründeki stoklar 
etkili olmuştur. 

 
Diğer yandan Türkiye’de imal edilen altın mücevheratın oldukça büyük bir kısmı Türkiye’ye 

gelen turistler tarafından satın alınmaktadır. Türkiye’deki ucuz ve kaliteli işçilik turistlerin tercihinde 
temel sebeptir. Çoğunlukla yaz aylarında Akdeniz ve Ege bölgesinde yer alan turistik bölgelerimizden 
mücevher satın alan turistlerin yanı sıra İstanbul’u ziyaret eden turistlerin de ilk uğrak yerlerinden biri 
Kapalı Çarşı’da bulunan irili ufaklı kuyumcu dükkanları olmuştur. Kuyumculuk Sektörü’nün Türkiye 
ekonomisinde katkıları azımsanamayacak ölçüdedir. İthalat yoluyla yurt dışına ödenen dövizin daha 
fazlası turistlere satın mücevherat ve yurt dışına yapılan ihracatla tekrar yurda kazındırılmaktadır.24 

 
1.1.4 Standart Dışı Altın İşlemleri 
 
İAB spot piyasada standart altın dışında,  Hazine Müsteşarlığı'nın "Altın Standartları ve 

Rafinerileri Tebliği"nin 5' inci maddesi’nde yapılan değişiklikle,  ayarları 585/1000 milyem ve 
yukarısında olan, ağırlıkları ise 1-15 kg arasında bulunan , Türkiye'de kurulacak Altın Rafinerisi veya 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ya da bu kurumun belirleyeceği kuruluşlarca 
düzenlenecek ayar raporuna göre Borsada standart dışı altın külçeler de işlem görme imkanını elde 
etmiştir. 
  
                                                        

24 İAB Yayınları –2, Kıymetli Madenler ve Piyasaları, Sf: 67-72 
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 Standart dışı altın veya diğer bir ifadeyle hurda altın,  daha önce piyasalara külçe altın olarak 
gelen altınların kuyumculuk  sektöründe işlenerek ziynet eşyası haline getirilmesi sonucu elde edilen takı 
vb.nin, geri satın alınması ile birlikte eritilerek tekrar sektör üretimine sunulan ve şekil olarak dünya 
standartlarında olma özelliğini kaybetmiş, 995/1000 ayarda olmayan, eritilerek ve ayarı tekrar elden 
geçirilerek imalatta yeniden kullanılabilecek olan bir altın çeşididir.   

 
Ülkemizde, ortalama her yıl 50-60 ton altının piyasalara hurda altın olarak geri geldiği, ve 1999 yılı 

içinde hurda altın dönüşünde geçen yıllara oranla daha fazla artış gösterdiği tahmin edilmektedir.  
               

  Piyasada standart dışı altınları, geri dönüşünden itibaren işleyen  ramat evleri ile rafineriler, 
Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenecek  ayar ve kullanılabilir ağırlıklarda standart dışı altınların külçe 
dökümünü yaptıklarında ve bu değişik ayarlardaki altınları, İstanbul Altın Borsası kıymetli madenler 
piyasası aracılığıyla sektörün altın kullanarak üretim yapan kuruluşlarına ve atölyelerine 
ulaştırabileceklerdir.  

 
İstanbul Altın Borsasında standart dışı altın alım satım işlemlerine  1 Ekim 1999 tarihi itibari ile 

başlanarak, standart dışı değişik ayarlardaki altın fiyatlarının da Borsamız bünyesinde oluşması mümkün 
olmuş böylece serbest altın piyasasında işlem yapan kuyumculuk sektörünün  bilgilenmesi ve standart 
dışı altın fiyatlarında da bir referans fiyat oluşması sağlanmıştır. 
 

   Yukarıda belirtilen hususlar  çerçevesinde İstanbul Altın Borsası bünyesindeki kıymetli madenler 
piyasasında  standart dışı altın olarak kabul edilen hurda altınların, ayar ve ağırlıkları Darphane ve Damga 
Matbaası Genel Müdürlüğü veya  bu kurumun belirleyeceği kuruluşlar tarafından onaylanarak yeniden 
düzenlenmiş şekli ile alım satım işlemlerine konu olabileceği ortaya çıkmaktadır. Böylece Kuyumculuk 
sektöründe ayar ve ağırlıkları tevsik edilmiş olan standart dışı altınlar  kullanılarak elde edilecek 
mamuller hem yurt içi piyasalarda güvenle alınıp satılabilecek hem de yurtdışına ihraç edilebilecektir. 
Sektörde standart altınla yapılan imalatın yanı sıra standart dışı altınla da  imalat yapılabilecek olup, artık 
standart dışı altınlar ile yapılan üretimler de kayıt altına alınabilecektir.  

 
1.1.5 Türkiye Kuyumculuk Sektörü 
 
Dünya altın talebinde ilk beş içerisinde yer alan ülkemizde altının en önemli kullanım alanı 

şüphesiz kuyumculuk sektörüdür. Sektörün ağırlıklı olarak İstanbul Kapalıçarşı merkezli olmakla birlikte 
son yıllarda gittikçe büyüyüp uzmanlaşarak bu merkezden değişik bölgelere kaymaktadır. Sektörün yıllık 
altın işleme kapasitesi 450-500 ton civarında olmasına rağmen genellikle düşük kapasite ile çalışmaktadır. 

 
Altın sektöründe 6.500 kuyumcu atölyesi, 20 büyük mücevher üretim kopleksi, 100 toptan 

mücevher satış mağazası, 30.000’in üzerinde kuyumcu dükkanı bulunmakta ve 250.000 aktif çalışan bu 
sektörde istihdam edilmektedir. Sektörde işletmelerin daha da büyümesi ve ihracata yönelik üretimin 
artması ile emek yoğun üretimden teknoloji yoğun üretime doğru bir yönelim söz konusudur.25 

 
Türkiye’de kuyumculuk sektörü istenilen kapasitede çalışamamasının sebepleri özet olarak; 
 
i)Mali ve Finansal Sorunlar 
 

- Mücevherata uygulanan yüksek KDV 
 
- Hurda altın arzı ile ilgili yasal düzenlemelerin eksikliği 
 
- Organize bir altın ödünç piyasasının gerekliliği ve gelişimi 
 

ii) Pazarlama ve Yeni Pazar Oluşturma Sorunları  
 
iii) Teknolojik Gelişme Sorunu 
 

                                                        
25 İAB Yayınları Şubat 2000, Kıymetli Maden Raporu 1999, sf:8 
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iv) Eğitim sorunu 
 
v) Sigorta Sorunları 
 
vi) Değerli Taş ve Tasarım Sorunları 
 
vii) Tanıtım Sorunları 
  
 
1.1.6 İAB Spot Piyasada Altın İşlemleri 
 
Aşağıdaki tablolarda İAB spot altın piyasasının kuruluş tarihi olan 26 Temmuz 1995 ile 31 Aralık 

2000 tarihleri arasındaki yıllar itibariyle ve toplam işlem hacimleri ve işlem çeşitliliği verilmiştir. 
 

TABLO XXI Altın Piyasası İşlem Verileri 1995-2000 
 
  İs 

Gün 
AOF 

 
İşlem Hacmi 

 
İşlem Miktarı 

 
 

Toplam 
Miktar/ 

kg 

Gün. 
Ort/ 
kg 

  TL $ TL $ TL/kg $/ons   
1995 111 638.500 387,29 37.462.543.600.000 229.752.848,0

0 
60.828 18.453 79.281 714 

1996 250 1.056.043 388,34 108.593.940.000.000 888.076.055,0
0 

102.831 71.129 173.960 696 

1997 253 1.614.225 333,48 287.527.307.500.000 1.215.465.526 178.121 113.367 291.488 1152 
1998 250 2.574.876 293,76 683.711.863.200.000 1.640.978.961 265.532 173.748 439.280 1757 
1999    246 3.788.075 277,71 1.052.077.311.500.000 1.908.401.297 277.734 213.740 491.474 1998 
2000 246 5,608,767 278.85 1,681,171,813,900,000 1,160,378,392 299,740 129,430 429,170 1.745 
TOP. 
 1.356 2.451.141 309,89 3,850,544,779,700,000 7,043,053,080 1,184,786 719,867 1,904,653 1.405 

İşlem Çeşitliliği  
 % 62 % 38  

Günlük Ortalama İşlem Sayısı  
 30.32 6.91 37.23 

 
 
Yukarıdaki tablolarda da görüldüğü üzere açılışından bu yana (26 temmuz 1995- 31 Aralık 2000) 

1356 işlem gününde toplam 1,904,653 kg’lık işlem yapılmış bunun %62’ si    TL/kg bazında 
gerçekleşirken % 38 ise $/ons bazında gerçekleşmiştir. Bu süre zarfında altının ortalama fiyatı 309,89 $ 
dır. Günlük bazda ortalama 38.94 işlem gerçekleşmiştir. 

 
İstanbul Altın Borsası “Kıymetli Madenler Piyasasında”  2000 yılı içinde 429.170 1kg’lık altın 

işlemi gerçekleştirilerek yoğun bir  hareketlilik yaşanmıştır. Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu 
gelişmeler, kuyumculuk sektörüne de yansımış ve piyasada artan altın talebine paralel olarak 2000 yılında 
altın ithalatı önceki yıla göre % 91.26 oranında bir artış göstererek 205.300 kg ile rekor seviyeye 
ulaşmıştır.  Bu yıl 205.300 kg’lık altın ithalatı gerçekleştirilerek, 1999 yılına göre % 91.26’lık artış 
göstermesi ekonomide  yaşanan konjonktürel daralmaya rağmen piyasanın ihracata dayalı olarak  yaptığı 
çıkışın bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 26 

                                                        
26 İAB 2000 yılı bülteni 
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İAB’DA GÜMÜŞ İŞLEMLERİ 
 
 
1.2.1 Türkiye’de Gümüş Piyasasının Mevcut Durumu 
 
Türkiye’de gümüş çok eski dönemlerden beri kullanılmaktadır. Tasarruf amacı ile rağbet 

görmeyen gümüş çoğunlukta takı, hediyelik ve ev eşyası yapımında kullanılmakta; sanayinin gelişmesi ile 
birlikte kendine yeni kullanım alanları bulmaktadır. Türkiye’de gümüşün % 80’inin kuyumculukta, 
hediyelik ve ev eşyası alanı ile dekoratif alanda değerlendirildiği tahmin edilmektedir. 

 
Sanayide gümüş ise kaplamacılıkta, ayna yapımında, otomasyonda, soğutma ekipmanında, gümüş 

kaynak yapımında, elektronik sanayinde, pil yapımında ve alaşımlarda kullanılmaktadır. 
 
Gümüş, altının istenen ayarlara getirilmesinde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin 100 

tonluk bir altında 20-25 ton gümüş alaşım amaçlı olarak kullanılmaktadır. 
 
 
1.2.2 Türkiye’de Gümüş Arz ve Talebi 
 
Türkiye’de kullanılan  yıllık gümüş miktarının (270 ton) yaklaşık % 40’ı Etibank Kütahya 

tesislerinden çıkarılmaktadır. Ayrıca tamamı ithal edilen röntgen filmlerindeki gümüşün yeniden 
değerlendirilmesi, hurda gümüş dönüşümü, gümüş ithalatı ve gayri resmi gümüş girişi Türkiye’deki diğer 
gümüş arzı kaynaklarını oluşturmaktadır. 

 
Gümüş ithalatı resmi rakamlarda ortalama 90 ton civarında gözükmektedir. Bu rakam Etibank’ın 

yıllık gümüş üretimindeki artma ve azalmalardan direkt etkilenerek değişim göstermektedir. 
 
Gümüş ithalatı resmi rakamlarda ortalama 30 ton civarında  görünmektedir. Bu rakam Eti Gümüş 

A.Ş.’nin yıllık gümüş üretimindeki artma ve azalmalardan direkt etkilenerek değişim göstermektedir.27  
 
 

TABLO XXII Resmi Gümüş İthalatı Ve  Eti Gümüş A.Ş.'Nin  
 Üretimi  Değerleri    (Yıl/Ton) 

 
Yıl   Resmi İthalat  Eti Gümüş Üretimi  
1989   42   21 
1990   58   26 
1991   32   39 
1992   13   77 
1993     0    70 
1994   15   68 
1995   31        52 
1996   22   65 
1997   20   70 
1998   10   80  
1999   50   87  
(*) Kaynak: Eti Gümüş A.Ş. verileri 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27 İAB yayınları-2,”Kıymetli Madenler ve Piyasaları”, sf:115 
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 Türkiye’de kullanılan yıllık gümüş miktarının önemli  bir kısmı, röntgen filmlerinde kullanılan 
gümüşün kullanım sonrası  değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Hastanelerden ihale yolu ile toplanan bu 
gümüşler saflaştırılarak granül  haline getirilmekte ve piyasaya sunulmaktadır. 

 
Anadolu'nun gümüş ihtiyacının yaklaşık % 90'ı bu merkezden karşılanmaktadır.   
                    GRAFİK III Türkiye Gümüş Arz ve Talebi’nin Dağılımı 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gümüş ticaretinde Kapalıçarşı merkez olarak ortaya çıkmakta,  
 

 
              Kaynak : Kıymetli Madenler ve Piyasaları, İstanbul Altın Borsası, 1999 

 
Türkiye’de kullanılan yıllık gümüş miktarının önemli bir kısmı, röntgen filmlerinde kullanılan 

gümüşün kullanım sonrası değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Hastanelerden ihale yolu ile toplanan bu 
gümüşler saflaştırılarak granül haline getirilmekte ve piyasaya sunulmaktadır. 

 
Ayrıca 270 tonluk yıllık gümüş hacminin dışında 40 tonluk gayri resmi gümüş girişinin 

bulunduğu tahmin edilmektedir. 
 
Gümüş ticaretinde Kapalıçarşı merkez olarak ortaya çıkmakta, Anadolu’nun gümüş ihtiyacının 

yaklaşık % 90’ı buradan karşılanmaktadır. 
 
1.2.3 İthalat ve İhracat 
 
Türkiye gümüş sektörünün mevcut durumuna bakıldığında, Türkiye gümüş ithalat ve ihracatının 

çok büyük kısmı AT ve EFTA üyesi ülkelerden özellikle de EFTA üyesi İsviçre, AT üyesi İngiltere ile 
yapılmaktadır.   Son dönem verilerine bakıldığında;  ithalatımızın, % 87’si İsviçre’den  % 8’i 
İngiltere’den ihracatımız ise yine AT ve EFTA ülkelerine ağırlıklı  olarak yapılmıştır. 

 
Türkiye’nin gümüş ithalatı yıllık ortalama 90 ton civarında gerçekleşmekte olup Eti Gümüş 

A.Ş.’nin gümüş üretimi ile ters orantılı olarak değişmektedir. İthalat genellikle iç piyasadaki gümüş 
fiyatlarının yüksek ve miktarının az olduğu dönemlerde yapılmaktadır. Resmi   ithalatın   yanında 
gümüşte son düzenleme öncesinde uygulanan % 15 KDV yılda ortalama 40 tonu bulan gayri resmi gümüş 
girişini cazip hale getirmekte idi. Aşağıdaki tabloda aylık gümüş ithalat verileri yer almaktadır.28 

 

                                                        
28 İAB yayınları-6,”Türkiye Gümüş Piyasası ve Standart Dışı Altın İşlemleri 

KÜTAHYA  TESİSLERİ  % 40 
4040%%%TESİSLERİTESSİLERİ 

İTHALAT                        % 15 

GAYRİ RESMİ GÜMÜŞ              % 
15 

TAKI, EV EŞYASI ( ihracat , iç 
tüketim) % 50 

RÖNGEN FİLMİ, HURDA 
GÜMÜŞ % 30 

SANAYİ (gümüş kaynak, alaşım) 
% 20 

SANAYİ (kaplamacılık, ayna 
yapımı) %  20 

ALTIN ALAŞIM ( ihracat , iç 
tüketim) %10 

ARZ (100 TON) TALEP (100 TON) 
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TABLO XXIII Türkiye  Gümüş İthalat Verileri (kg) 
 

AYLAR 1999 2000 ORTALAMA 
Ocak.  12.000 12,000 
Şubat   13.000 13,000 
Mart 6.000 12.000 9,000 
Nisan 8.000 12.000 10,000 
Mayıs 3.000 12.000 7,500 
Haziran 5.000 13.920 9,460 
Temmuz 4.500 5,000 4,750 
Ağustos 3.000 6,000 4,500 
Eylül   8,000 8,000 
Ekim   6,500 6,500 
Kasım 6.000 13,000 9,500 
Aralık  5.000  5,000 
Toplam 40.500 113,420  

(*) Kaynak: İAB  
 
Türkiye’de işlenmiş gümüşün yurtdışına satışı resmi ihracat yanında, ülkemize gelen turistler 

vasıtası ile de olmaktadır. Satışların ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege Bölgesinden yapılmaktadır. Türkiye, 
işlenmiş gümüş ihracında el işçiliğinin ucuzluğu ve çeşitliliği nedeniyle önemli bir potansiyele sahiptir. 
Bu sektörde yaşanan belli başlı sorunların giderilmesi ile işlenmiş gümüş ihracatının yılda ortalama 50 
tona çıkabileceği belirtilmektedir. Dış ticaret kayıtlarına göre 1998 yılında 22 ton resmi ihracat 
gerçekleşmiş olup bu ihracat başta ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere ağırlıklı olarak 
Avrupa ülkelerine yapılmıştır. 1999 Eylül sonu itibariyle ihracatımız yaklaşık 70 ton civarındadır. 

 
TABLO XXIV 1999 Yılı Gümüş İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı (*) 

 
ÜLKELER 1999 İHRACATI (Ons) 
ABD                    679.764,410     
ALMANYA                    302.224,410     
FRANSA                      21.900,000     
İNGİLTERE                      51.116,100     
İTALYA                    772.957,730     
YUNANİSTAN                        1.030,560     
AVUSTURYA                        8.205,000     
TUNUS                      25.772,000     
BELÇİKA                        7.049,000     
İSRAİL                      12.442,000     
KANADA                      14.080,550     
SLOVAKYA                      53.034,600     
RUSYA                      50.000,000     
ROMANYA                    113.118,600     
İSPANYA                      25.764,000     
İSVİÇRE                      25.078,830     
KIBRIS                      13.440,000     
BULGARİSTAN                      27.761,970     
HOLLANDA                        9.764,000     
LİTVANYA                        25.837,00     

                               Kaynak : Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verileri  
*(1999  Eylül Sonu İtibariyle) 
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1.2.4 Kapalıçarşı Gümüş Piyasası 
 
 
 Türkiye’de gümüşün yaklaşık % 90’ı Kapalıçarşı tarafından kullanılmakta, gümüşe takı ve ev 
eşyası yapımı yanında altın ayarında da ihtiyaç duyulmaktadır. Kapalıçarşı gümüş piyasasında dört veya 
beş adet toptancı, 100-150 civarında gümüş işleyen atölye, yine 150-200 civarında satış mağazası faaliyet 
göstermektedir. 
 
 Kapalıçarşı’ya ayrıca İstanbul dışında bulunan Trabzon, Eskişehir, Beypazarı, Mardin-Midyat, 
Urfa, Gaziantep’teki yaklaşık 100-200 irili ufaklı atölyeden işlenmiş gümüş girişi olmaktadır. 
 
 Kapalıçarşı’da atölyelere mal veren iki büyük firma bulunmaktadır. Bunların yıllık 50-60 ton 
kapasite ile çalıştıkları belirtilmekte olup, Kapalıçarşı gümüş piyasası ihtiyacının %90’ını karşıladıkları 
bilinmektedir. Bu firmalar gümüş ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak röntgen filminden elde edilen gümüşlerden, 
hurda gümüş dönüşümünden, Etibank’tan ve zaman zaman da ithalattan karşıladıklarını belirtmişlerdir. 
 
 Türkiye gümüş ticaretinin % 90’nın döndüğü Kapalıçarşı’da granül gümüş kullanımı hakim olup, 
içerden toplanan ya da dışardan ithal edilen gümüşlerin tamamına yakını granüle dönüştürülerek piyasaya 
sürülmektedir. 
 
 Gümüş atölyeleri, gümüş alımlarında özellikle Etibank gümüşlerini tercih etmekte olup zorunlu 
olmadıkça bunların dışındaki gümüşleri (hurda ve röntgen filmlerinden çıkan gümüş) 
kullanmamaktadırlar. Bu durumun temel nedeni diğer gümüşlerde ayar probleminin yaşanmasıdır. 
 
 Büyük toptancıların ve atölyelerin aynı zamanda perakende satış yerlerine de sahip olduğu 
görülmektedir. 
 
 İşlenmiş gümüş eşya ve takılarında kar oranları sabit olmamakla birlikte, bu oranlar perakende 
satışlarda ve ev eşyasında % 20, süs eşyasında % 100, atölyelerde %10-20, toptancılarda % 5-20 arasında 
değişmektedir. 
 
 Türkiye’de perakende işlenmiş gümüş satışları turist girişinin arttığı Nisan ve Eylül ayları 
arasında Akdeniz-Ege bölgelerinde yükselmekte olup bu yörelerden takı ağırlıklı talep geldiği 
görülmektedir. Ayrıca yılbaşına doğru işlenmiş gümüşün yurt içinde satışlarının ve yurt dışına ihracatının 
arttığı belirtilmektedir. 
 
 
 1.2.5 Organize Gümüş Piyasasının Kurulmasının Nedenleri    

 
Kıymetli Metal Piyasalarının kurulması; sanayide ve endüstri sektörlerinde sağlıklı fiyat oluşumu, 

arz-talep planlaması, üretim, ithalat ihracat kararlarının alınmasında sağlayacağı istikrar ile ulusal ve 
uluslararası piyasalarda yaratacağı güven unsuru açısından önem taşımaktadır. Günümüzde gittikçe 
globalleşen dünya ekonomisi sadece güçlü ve güvenilir pazarların ayakta kalmasına imkan tanımaktadır. 
Güçlü piyasaların oluşmasının ise ancak sağlıklı ve uluslararası kurallarla işleyen piyasaların kurulup 
işlenmesi ile mümkün olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Türkiye’de altında olduğu gibi uluslararası 
piyasalara entegre bir gümüş piyasası kurulması dünya piyasalarında rekabet edecek sektör için önemli 
bir adım olacaktır. 

 
Ayrıca; gümüşün uluslararası işleyişe sahip bir borsada fiyatının belirlenmesi sağlıklı bir fiyat 

oluşumu yaratacağından gayri resmi gümüş girişi de ortadan kalkacaktır. Böyle bir uluslararası Borsa 
sayesinde her yıl 40 tona ulaştığı tahmin edilen gayri resmi gümüş girişinin yanında yine 40 ton 
civarındaki kayıtsız hurda gümüş dönüşümü sonucu oluşan kayıt dışılığın da önlenmesi mümkün 
olacaktır. 

 
Bir taraftan gümüşte uluslararası fiyatlara yakın bir fiyat seyri oluşması mümkün olurken diğer 

taraftan devlet, düzenli işleyen ve kayıtlı çalışma düzenine geçen bir piyasa sayesinde yıllık 270 tonu aşan 
gümüş ticaret hacminin tamamının vergilendirilmesi imkanına kavuşacaktır. Etibank gümüş üretim 
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tesisleri, gümüş piyasasının kurulması ile dünya fiyatlarından mal satma imkanına kavuşacaktır. Ayrıca 
dünyada gümüşte spot işlemlere göre işlem hacmi oldukça yüksek olan vadeli piyasaya geçilmesine 
imkan yaratılarak uzun vadede finans ve mal piyasaları için önemli bir rahatlama yaratılacaktır. 

 
1.2.6 İAB’ da Gümüş İşlemleri 
Altın sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak İstanbul Altın Borsası diğer gelişmiş kıymetli 

maden borsalarını da örnek alarak gelişmelerine hız vermiş ve Türkiye Gümüş Piyasası’nın yeniden 
yapılanma çalışmalarını tamamlayarak 9.7.1999 tarihinde hayata geçirmiştir. İAB gümüş piyasasında 
şuan 18’i yetkili müessese 11 kıymetli maden aracı kurumu ve 1 kıymetli maden üretim ve pazarlama 
faaliyetinde bulunan toplam 30 aracı kurum faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tablo ve grafikte 
09.07.1999 tarihinde faaliyete geçen gümüş piyasasına ilişkin veriler söz konusudur.  

 
TABLO XXV 1987-2000 Aylık Ortalama Gümüş Fiyatları $/Ons 

 OCK.  ŞUB. MAR. NİS. MAY. HAZ. TEM. AGU. EYL. EKM. KAS. ARA. ORT. 
1987 5,40 5,50 5,90 8,50 8,90 7,55 7,73 7,68 7,58 7,80 6,95 6,85 7,20 
1988 6,65 6,40 6,60 6,40 6,58 7,00 7,42 6,83 6,30 6,32 6,20 6,17 6,57 
1989 5,92 5,80 6,00 5,80 5,50 5,33 5,20 5,20 5,12 5,10 5,70 5,60 5,52 
1990 5,28 5,34 5,07 5,10 5,16 4,93 4,85 5,05 4,80 4,30 4,15 4,00 4,84 
1991 4,15 3,80 3,95 3,94 4,02 4,45 4,20 3,90 4,00 4,10 4,05 3,87 4,04 
1992 4,10 4,18 4,14 4,07 4,04 4,10 3,99 3,75 3,80 3,73 3,70 3,75 3,95 
1993 3,69 3,65 3,64 3,95 4,50 4,60 5,00 4,70 4,15 4,40 4,50 5,05 4,32 
1994 5,20 5,28 5,50 5,20 5,35 5,40 5,30 5,17 5,60 5,55 5,20 4,80 5,30 
1995 4,85 4,80 4,65 5,50 5,60 5,40 5,20 5,50 5,55 5,39 5,32 5,19 5,25 
1996 5,40 5,70 5,60 5,42 5,35 5,22 5,15 5,19 5,00 4,95 4,85 4,89 5,23 
1997 4,80 5,12 5,20 4,80 4,72 4,75 4,45 4,50 4,75 5,10 5,15 6,00 4,95 
1998 5,95 6,90 6,25 6,33 5,30 5,35 5,55 5,18 5,00 4,90 4,95 4,90 5,55 
1999 5,20 5,50 5,25 5,10 5,15 5,10 5,23 5,30 5,47 5,45 5,18 5,21 5,26 
2000 5,19 5,25 5,03 5,02 4,98 5,01 4,96 4,87 4,89 4,80 4,69 4,65 4,94 

Kaynak: İAB verileri 
 
Yukarıdaki tablolarda 1987-2000 aylık gümüş fiyatları ve 1999-2000  gümüş piyasası işlem 

istatistikleri karşılaştırılması verilmiştir. Fiyatların en yüksek olduğu ay 8,90 $ ile Mayıs 1987 olurken, en 
düşük 3,70 ile Kasım 1992’de gerçekleşmiştir.   
 

1999 yılındaki günlük fiyat hareketleri incelendiğinde; TL/gr en düşük fiyat 71.000 TL,  en 
yüksek fiyat 92.400 TL., $/ons’da en düşük fiyat 5.00 ABD Doları, en yüksek fiyat ise 5.70 ABD Doları 
olarak gerçekleşmiştir 

    
Aşağıdaki tabloda 1999 ve 2000 yılında gerçekleşen gümüş işlemlerinin özeti verilmiştir. Buna 

göre 1999 yılında borsada toplam 69.226  kg’lık gümüş işlem görürken bu rakam 2000’in ilk altı ayı 
sonunda 98.980 kg’a ulaşmıştır. 1999  yılında işlemlerin sadece %15' lik kısmı $/ons bazında 
gerçekleşirken bu oran 2000 de %62 ye yükselmiştir.  

 
TABLO XXVI 1999- 2000 Gümüş İşlemleri Verileri 

 
 İşlem Miktarı (kg) 

Amount of Transactions (kg) 
İşlem Hacmi 

Volume 
AOF 
WAP 

 TL/Gr. $/Ons. Top./Tot. TL $ TL/Gr. $/Ons 
1999 58,566 10,660 69,226 4,665,372,800,000 1,808,254 79,660 5,28 
2000 126,210 60,900 187,110 13,079,378,000,000 10,288,832 103,632 5,25 
Top 184,776 71,560 256,336 17,744,750,800,000 12,097,087   

 
  İs Gün İşlem Miktarı Toplam 

Miktar 
Gün. Ort. İthalat 

Miktarı 
   TL/kg $/kg kg Kg Kg 

1999 TOP. 122 58.566 10.660 69.226 567 18,500 
2000 TOP. 246 126,210  187,110 761 113,420 
GENEL TOP. 368 184,776 71,560 256,336 697 131,920 

 
Gümüş işlemlerinde 2000 yılı içinde toplam 113.470 kg. gümüş ithalatı gerçekleşmiştir. Eti 

Gümüş A.Ş. yıl içinde 82.576 kg. toplam gümüş üretimi gerçekleştirmiştir. 
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1.3 PLATİN İŞLEMLERİ 
 
1.3.1 Türkiye’de  Platin Arz ve Talebi 

  
 Türkiye’de cevherden platin üretimi bulunmayıp arz, ağırlıklı olarak işlenmiş şekilde ithalatla 
karşılanmaktadır. Dünyada sanayi ağırlıklı platin kullanımı ülkemizde de  aynı yöndedir. Özellikle 
otomobil, kimya, cam, seramik,  petrol ve gübre sanayilerinde kullanılan katalizör, eritme potası, kontak, 
kondüktör, film devreleri ile diğer metallerle alaşım olarak dolaylı bir şekilde kullanılmaktadır.  
 
 Platin sanayide dolaylı kullanımı yanında mücevher sektöründe de talep görmektedir. Renginin 
beyaz, ilgili karışımlarla altına göre sert ve aşınması zor bir metal olması ve pırlanta gibi değerli taşlarla 
daha estetik bir görüntü vermesi bu sektördeki talep nedenlerini oluşturmaktadır. Platin mücevher üretimi 
Kapalıçarşı’da 20-25 kuyumcu tarafından yapılmakta olup üretim ortalama haftalık 100-200 gr’ı 
geçmemektedir. Talebin sığ olması nedeniyle pek çok kuyumcu sipariş üzerine üretim yapmaktadır. 
Mücevher sektöründe kullanılan platinin yıllık 20-30 kg’ı  bulduğu, sanayide kullanılan platin miktarının 
ise yine yılda 50-60 kg.  civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de sanayi ve mücevher 
sektöründe kullanılan platin miktarının yıllık 100 kg’ı geçmediği tahmin edilmektedir. Bu miktarın % 
10’u kuyumculuk sektörü, % 90’nın ise sanayide yoğunlaştığı  görülmüştür29. 
 

Türkiye’ye platinin  iki şekilde girişi olmaktadır:  
 

 a- Hurda Platin :Son yıllarda Rusya’nın, Doğu Blok ülkelerinin ve Türk Cumhuriyetleri’nin 
ekonomik durumlarındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle Türkiye’ye hurda platin girişi olmaktadır.  
 
 b- İthal külçe  Platin : Özellikle ihracata yönelik çalışan birkaç küçük firma, resmi   yollardan 
platin ithalatı yapmaktadırlar.  
 

1.3.2  İAB’DA  Platin İşlemleri  
 
9 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul  Altın Borsası, Altın Piyasası bünyesinde platin alım satımına 

imkan tanınmış ancak piyasada platin işlemlerine henüz başlanmamıştır.  
 
Aşağıdaki tablo ve grafikte aylık ve yıllık platin fiyatları verilmiştir. Platin fiyatlarının altın 

fiyatlarına paralel bir seyir izlediği gözlenmektedir. 
 

TABLO XXVII 1989- 2000 Aylık Ortalama Platin Fiyatları (US $/Ons.) 
  
 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. Ort. 
1989 525,00 541,70 529,00 535,00 505,00 501,20 494,50 476,00 497,00 490,00 512,20 494,00 508,38 
1990 511,00 509,00 474,00 471,00 488,50 483,50 485,50 484,50 431,75 437,00 427,00 415,00 468,15 
1991 393,00 403,50 391,50 393,00 376,75 377,50 361,25 336,50 354,00 362,50 368,50 334,50 371,04 
1992 355,50 359,50 357,50 345,50 366,50 380,50 386,25 360,25 367,00 354,50 361,00 353,50 362,29 
1993 363,50 347 362,5 386,75 396,75 385,95 414,75 383,50 361,00 372,50 367,50 393,75 377,95 
1994 384,00 395,00 422,50 395,50 400,75 403,50 421,75 413,00 418,25 418,75 409,75 417,00 408,31 
1995 414,50 411,00 441,25 442,60 432,60 436,00 421,00 428,00 423,50 410,50 412,40 400,00 422,78 
1996 420,05 411,9 403,5 400,5 401,00 388,8 402,8 395,5 383,05 380,50 374,50 371,00 394,43 
1997 349,25 392,50 367,30 371,50 403,50 425,50 426,60 407,00 437,00 406,30 383,25 368,50 394,85 
1998 389,00 384,50 405,50 401,50 369,40 360,60 375,20 357,00 354,90 334,50 354,00 365,20 370,94 
1999 346,00 382,20 362,00 354,50 364,00 351,00 351,00 351,75 386,00 419,00 438,00 250,00 550,45 
2000 450,00 525,00 480,00 503,00 532,50 559,80 557,00 588,00 591,50 578,00 595,50 612,00 547,69 

 Kaynak: İAB verileri 
 
 
 
 
 
                                                        
29 İAB yayınları-2, “Kıymetli Madenlr ve Piyasları” sf:122-23 
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BÖLÜM II 
KIYMETLİ MADENLER ÖDÜNÇ PİYASASI 

 
 Altın sektörünün gelişimindeki temel engellerden biri finansman sorunudur. Finansman sorunu 
sektörün hammadde maliyetlerini etkileyerek imalat ve satış miktarlarına yansımaktadır. Sektörün girdi 
maliyetlerinden kaynaklanan sorunlarını çözmek için sektöre ucuz kredi sağlanması gerekmektedir. 
Sektörün hammadde arzından kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için, gerek ülke içi altın stoklarının 
harekete geçirilmesi, gerekse sektörel kurumların ellerindeki kaynakları kuyumculuk sektörüne kredi 
olarak sunmasıyla çalışacak bir ödünç mekanizmasının kurulması gerekmektedir. 
 
 Altının finansal sisteme kazandırılması aşamasında şahısların ellerinde altınların altın depo 
hesapları kanalıyla bankalarda toplanması ve kuyumculuk sektörüne ödünç olarak verilmesiyle hem yurt 
içi altın talebinin büyük kısmı iç kaynaklardan karşılanmış olacak hem de yurtdışından altın kredisi 
sağlanmasında bankalar ellerindeki altın stoklarını teminat veya finansman aracı olarak 
kullanabileceklerdir. 
 
 Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası’nda altının yanı sıra gümüş ve platin gibi diğer kıymetli 
madenlerin de işlem görmesi Piyasanın kurumsallaşması açısından önem taşımaktadır. Türk Kuyumculuk 
Sektörünün gelişmesine paralel olarak yurt içi gümüş ve platin talebinin de artmasıyla sektörün standart 
saflıkta hammadde ihtiyacı yanında uzun vadeli finansman ihtiyacı da doğmuştur. Kıymetli Madenler 
Ödünç Piyasası’nın kurulmasıyla altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerin asgari maliyet üzerinden 
uzun vadeli olarak finansman imkanının ortaya çıkması sağlanacaktır. 
 
 Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası’na halen İstanbul Altın Borsası üyesi olan 6’sı banka ve 6’sı 
yetkili müessese olmak üzere toplam  12 kuruluş faaliyette bulunmaktadır. (EK:2) İAB Kıymetli 
Madenler Ödünç Piyasası’nın  işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgiler çalışmamızın mevzuat değerlendirilmesi 
bölümünde 03.08.1999/23755 tarih sayılı “İstanbul Altın Borsası Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası 
Yönetmeliği”” kısmında yer almaktadır. Piyasanın gelişimi ile yurtdışından veya yurtiçinden bankalar 
aracılığıyla bu piyasaya aktarılacak altınlar, standart bir teminat sistemi uygulanarak kuyumculuk 
sektörünün kullanımına sunulacaktır. Ayrıca yurtdışındaki altın bankacılığında söz sahibi büyük ölçekli 
kuruluşların da piyasa üyeleri üzerinden bu piyasaya katılımı mümkün olacaktır. 
 
 24.03.2000 tarihinde açılan Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında haziran 2000’de, 1 yıl vadeli, 
%8.50 faizli, 6 kg’lık ve yine 1 yıl vadeli, %9 faizli, 7 kg’lık altın ödünç işlemi gerçekleşmiş mart-haziran 
2000 döneminde ise ortalama % 8.5 faiz oranında toplam 4 işlemde 28 kg'lık altın ödünç işlemi 
gerçekleşmiştir. Ayrıca 1118.6 kg’lık ödünç altın tescil işlemi yapılmıştır. Gümüş ve platin ödünç 
işlemleri ile sertifika işlemleri ise henüz gerçekleşmemiştir. Aşağıdaki tabloda ödünç piyasında 
gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler özetlenmiştir.  
 

TABLO XXVIII Kıymetli Maden Ödünç Piyasası Verileri 
Ödünç İşlemleri Haziran 2000  
Kıymetli Maden 
 

En Düşük 
 Faiz (%) 
 

En Yüksek 
Faiz (%) 

Ortalama 
Faiz (%) 
 

İşlem 
Sayısı 
 

İşlem 
Miktarı 
 

TL/gr 8,50 9,00 8,75 2 13 
$ / ons      

Altın 
 

Toplam    2 13 
Ödünç İşlemleri Mart –Haziran 2000 
Kıymetli Maden 
 

En Düşük 
 Faiz (%) 
 

En Yüksek 
Faiz (%) 

Ortalama 
Faiz (%) 
 

İşlem 
Sayısı 
 

İşlem 
Miktarı 
 

TL/gr 8,00 9,00 8,50 4 28 
$ / ons      

Altın 
 

Toplam    4 28 
Ödünç Tescil İşlemleri  
Kıymetli Maden Fiyat Tipi  Tarih  İşlem Miktarı  
Altın  TL/gr. 01-30 Haziran 2000  1,118.6 
Toplam                                                                 16-Mayıs-30 Haziran 2000 1,185.2 
(*) Kaynak:İAB 2000 HAZİRAN BÜLTENİ 
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BÖLÜM III 

İAB VADELİ İŞLEMLER PİYASASI 
 
 

İAB Vadeli İşlemler Piyasasına, mevcut İAB Altın Piyasası üyeleri ile İMKB Hisse Senetleri 
Piyasasında işlem yapan aracı kurumlar üye olabilirler. Bunun için, öncelikle SPK’dan “Altına ve Dövize 
Dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi”nin alınması 
ön şarttır. Yetki belgesini alan aracı kuruluşlar İAB Yönetim Kurulunun belirlediği şartları yerine 
getirmeleri halinde, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası üyeliğine hak kazanırlar.  

 
İAB Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 3794 Sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yayınlanmış bulunan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği 
uyarınca, İstanbul Altın Borsası bünyesinde 15 Ağustos 1997 tarihinde faaliyete geçmiştir. Toplam 28 
üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerin kategorileri: (EK:3) 

 
 

Kategoriler Sayı 
Banka  18 
Yetkili Müessese    5 
Kıymetli Maden Aracı Kurumları    2 
İMKB Üyesi Aracı Kurumları    3 
Toplam  28 

 
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği uyarınca Vadeli Piyasa Üyeliği ikiye 

ayrılmaktadır:  
1- Piyasa Üyeliği 
2- Takas Üyeliği   

A  Grubu Takas Üyeliği 
B Grubu Takas Üyeliği  

 
Piyasa Üyeleri: 
 
Piyasa üyeleri, Piyasada işlem yapma yetkisine sahip ancak işlemlerin takasını, takas üyesi olan 

başka bir Borsa üyesi ile anlaşarak gerçekleştirmek durumunda olan üyelerdir. Piyasa üyeleri hem portföy 
işlemlerinin hem de müşteri işlemlerinin takasını, bir takas üyesi vasıtasıyla gerçekleştirirler.  
 

Takas Üyeleri 
 

Takas Üyeleri Piyasada işlem yapma yetkisinin dışında mali gücü ve sermaye yeterliliği olarak 
kendi dışındaki üyelerin de işlemlerinin takasını gerçekleştirme gücünde ve yetkisinde olan üyelerdir. 
Takas üyeliği iki çeşittir: 
 

A Grubu Takas Üyeliği: A grubu takas üyelerinin en az 500,000 ABD Doları tutarında teminat 
mektubu cinsinden teminat tesis etmeleri gerekmektedir. A grubu takas üyeleri aşağıdaki işlemlerin 
takasını yapmaya yetkilidir:  

-Kendi portföy ve müşteri işlemleri, 
-B Grubu takas üyelerinin müşteri işlemleri, 
-Piyasa üyelerinin müşteri ve portföy işlemleri. 
 
B Grubu Takas Üyeliği: B grubu takas üyelerinin en az 50,000 ABD Doları tutarında teminat 

mektubu cinsinden teminat tesis etmeleri gerekmektedir. B grubu takas üyeleri sadece kendi portföy 
işlemlerinin takasını yerine getirmeye yetkilidirler.  
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 İAB Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nın işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgiler çalışmamızın 
mevzuat değerlendirilmesi bölümünde 18.10.1996/2279 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon     Piyasası Yönetmeliği” kısmında yer almaktadır. 
 
 İAB Vadeli İşlemler Piyasası faaliyete geçtiği 15 Ağustos 1997 tarihi ile 30 haziran 2000 tarihleri 
arasında ise  aşağıdaki tabloda gösterilen işlem hacmine ulaşmıştır. 
  

TABLO XXIX İAB Vadeli İşlemler Piyasası İşlem Hacmi 
(15 Ağustos 1997- 31 Aralık 2000) 

 
Vade En Düşük En Yüksek Kapanış Ağırlıklı Ort. Kontrat Mik. İş. Sayısı Top. İşl. Değeri 

0008 TL 5,724,100 5,742,200 5,724,100 5,724,100 5,742,200 5,724,100 356,641,841,164 
0008 US $ 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275,000.00 
0008 US $ 274.20 274.20 274.20 274.20 274.20 274.20 176,314.67 
0102 TL 6,197,200 6,197,200 6,197,200 6,197,200 6,197,200 6,197,200 192,754,490,818 
0102 US $ 283.80 283.80 283.80 283.80 283.80 283.80 182,487.61 

        
Toplam (US$/oz.) (2000 yılı işlemleri) 50 3 633,802.28 
Açılıştan bu yana toplam (US$/oz.) 619 86 16,730,508.74 
Toplam / Total (TL/gr.) 30 3 549,396,331,982 
Açılıştan bu yana toplam  70 5 774,198,331,982 

 Kaynak: İAB verileri 
 
 Yukarıdaki tabloda da özetlendiği şekilde 1999 yılı sonu itibariyle işlem hacmi  15.542.061 $ 
olan  İAB’da 31 Aralık  2000 itibariyle US$/ons bazında 86 işlem karşılığında 619 kontrat yapılmış 
bunun da karşılığı 16,730,508.74 $’lık işlem hacmine ulaşılmıştır. TL bazında ise  3 işlem karşılığında 30 
kontrat yapılmış ve bunun da karşılığı 549,396,331,982 TL’lık işlem hacmi gerçekleştirilmiştir.  
 
 Vadeli piyasanın işlem hacmi spot piyasa ile karşılaştırıldığında oldukça düşük bir düzeyde 
kalmaktadır. 
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KISIM VI 
TÜRKİYE’DE ALTIN BANKACILIĞI-ALTINA DAYALI 

MALİ ARAÇLAR VE ALTIN RAFİNERİSİ 
 
 
 

BÖLÜM I 
ALTIN BANKACILIĞI VE ALTINA DAYALI MALİ ARAÇLAR 

 
 
Altın piyasasının istenilen seviyeye gelebilmesi için İstanbul Altın Borsası gerekli fakat tek 

başına yeterli değildir. Daha iyi bir altın piyasası için altının saflaştırılması, işlenmesi ve hareketini 
kolaylaştıracak  kurumlara ve de altına dayalı mali araçlara ihtiyaç vardır. Altın borsasının işlevini dahi 
iyi bir şekilde yerine getirmesi için, güvenli bir organizasyon olan, altın bankasının kurulması ve 
bankaların altına dayalı işlemler yapabilmesi gerekir. Altın bankacılığının gelişmesi ile, bankalar altına 
dayalı finansal enstrümanlar konusunda çeşitli çalışmalar yapabilecek ve bu şekilde bu enstrümanlar 
borsada işlem görerek borsanın derinliği yönünde önemli katkılar sağlayacaktır.  

 
Bankacılığın temel  işlevi dağınık ve küçük miktardaki birikimlerin tek elde toplanıp, yatırımlara 

organize ve güvenilir bir şekilde aktarılmasıdır. Altın bankacılığının ülke ekonomisine en önemli faydası 
altın sektörünün finansal  ihtiyaçlarının daha kolay ve daha ucuz karşılanması yanında altına dayalı 
yatırım araçlarından da yararlanma imkanı tanımasıdır.  

 
Altın Bankacılığı aynı zamanda halkın elinde dağınık bir şekilde  bulunan altın birikiminin  

ekonomiye kaynak aktarımına imkan tanıyacak şekilde  hizmet vermesi olanağını yaratmaktadır. İAB’de  
Altın Bankacılığı yapan kurumların Borsada daha aktif hale gelmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
amaçla halktan toplanan altınların belirlenen bir formatta tekrar sektörün ihtiyacını karşılayacak şekilde 
sektöre sunulması için  standart dışı altın  işlemlerine başlanmıştır. 

 
Kıymetli Madenler  piyasalarında  arz kısmının önemli bir bölümünü bankaların  oluşturduğu 

bilinmektedir. Altın bankacılığının talep kısmında ağırlıklı olarak kuyumculuk sektörü ve altına dayalı 
yoğun kullanımı olan diğer sektörler bulunmaktadır. Ayrıca halkın altına dayalı tasarruflarını bankacılık 
sektöründe değerlendirme olanağı bulması ile de  altın bankacılığının arz ve talep kısmına halkın katılımı 
da sağlanmış olacaktır. 

 
1.1 Yasal Dayanak 

 
 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararıla ilgili olarak 21 Mart 1993 tarih ve 
21531 Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemelerle, bankalara " Altın Depo Hesabı" açma yetkisi 
verilmiş, 27 Ocak 1995 tarih 22184 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 95-32/13 sayılı tebliğ ile de 
bankalarca açılacak altın depo hesaplarına ve kullandırılacak kredilere ilişkin esas ve usuller 
düzenlenmiştir. Verilen, bu yetkiye istinaden bankalar kendi iç mevzuatını hazırlayarak, geniş kapsamlı 
olarak " Altın Bankacılığı " faaliyetine başlamışlardır. 
 

Kısaca "altın deposu" ve "altın kredisi" işlemleri olarak iki ana grup altında toplanabilen Altın 
Bankacılığı faaliyetleri, aşağıda konu başlıkları altında açıklanan prosedürler dahilinde yürütülmektedir. 
Altın işlemlerine tam yetkili şubelerde altın üzerine uzmanlaşmış eksperler bulunmaktadır. Eksperlerin 
asli görevleri; fiziki olarak, bankalara teslim edilen ya da bankalarca müşterilere teslim edilecek altınların 
kontrol edilmesi, ayarların tespiti ve kayıtlara işlenecek değerlerinin bulunmasıdır. Eksperlerce değer 
tespiti yapılan altınların depo hesaplarına kabulü, alımı, satımı ve kredi işlemleri özel bir servis tarafından 
yerine getirilmektedir.  
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TPKKH 32 Sayılı Kararda “Altın Depo Hesabı” ve “Altın Kredisi” konusunda düzenlemeler 
vardır. Anılan Kararın 19.maddesine göre; Merkez Bankası ve bankalar, Türkiye'de ve yurt dışında 
yerleşik kişiler adına altın depo hesapları açabilirler. Bu hesaplar üzerinde sahipleri serbestçe tasarrufta 
bulunabilirler. Bu hesaplara ait faizler banka ve hesap sahibi arasında serbestçe tespit edilir. Anapara ve 
faizlerin transferleri ile altının iadesi bankalarca kendi kaynaklarından karşılanır. Böylece bankalara altın 
karşılığında hesap açma imkanı tanınmıştır. Karara ilişkin 95-32/13 sayılı Tebliğ ile de hesapların 
açılması ve altın kredisi kullandırılmasına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.  

 
Yukarıda anılan Tebliğe göre, altın depo hesapları, en az 995/1000 saflıkta bar ve külçe 

halindeki işlenmemiş altın ise 995/1000'den daha düşük saflıkta, gerek bir işçilik uygulanacak ziynet 
veya süs eşyası haline dönüştürülmüş, gerekse içine ilave madde katılarak veya katılmaksızın alım satımı 
yapılan işlenmiş altınların karşılığında vadeli veya vadesiz olarak açılır. Kişilerden alınan altınlar, 1000 
ayar karşılığı tekabül eden has altın miktarı esas alınarak işlem yapılır. Hesaplara tahakkuk ettirilecek 
faizler altın olarak izlenir, ancak faiz ödemeleri altın veya altın ödeme günündeki karşılığı Türk Lirası 
veya döviz cinsinden yapılabilir. 

 
Tebliğin 6. ve müteakip maddelerinde “Altın Kredisi”ne ilişkin düzenlemeler söz konusudur. 

Buna göre; bankalar, altın depo hesapları karşılığı altınlar ile satın aldıkları altınların fiziken teslimi 
suretiyle, kuyumculukla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilere bankacılık mevzuatı dahilinde altın kredisi 
kullandırabilirler. Krediyi kullanacak kişilerin kuyumculukla iştigal ettikleri ilgili meslek teşekkülünden 
alınacak belge ile tevsik olunur. Altın kredisi hesaplarına bankalarca tespit edilecek oranlar üzerinden 
tahakkuk ettirilecek faizler altın olarak hesaplarda izlenir. Altın kredisi hesaplarının müşteriler tarafından 
altın teslimi suretiyle kapatılması esastır. Ancak banka ile müşteri arasında varılacak anlaşmaya göre 
Türk Lirası veya döviz olarak geri ödenir. Altın alış ve satış fiyatları bankalarca serbestçe tespit edilir. 
Altın depo hesapları karşılığı altının altın kredisi olarak kullanılmayan kısım bankaca saklanır.  

 
Altın bankacılığı olarak isimlendirilen bu sistemde halkın elindeki atıl ziynet altınların saf hale 

dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Bankalar topladıkları altınları rafineride 
saflaştırılarak kredi olarak vermek suretiyle altın ithali işlemine de katkılar sağlayacaklardır. Altın 
bankacılığı ile kuyumculuk sektörü finansman ihtiyacını daha kolay ve ucuz bir şekilde çözecek altın 
kredisini kullanarak enflasyon nedeniyle artan altın fiyatları sonucu oluşan fiktif karların vergisini 
ödemek zorunda kalmayacaktır. Bir yandan işlenmiş altın üretimi artacak, buna bağlı olarak da 
mücevherat ihracatı çoğalacaktır.  

 
Altına dayalı mali araçların fiziki altına ikame olacak şekilde gelişmesinde yarar vardır. Böylece 

piyasada altının yanı sıra türevleri de dediğimiz altına dayalı mali araçlar işlem görebilecektir. Altına 
dayalı mali araçlar aşağıda ayrı ayrı ele alınıp açıklanacaktır. 
  
 1.2 Altın  Depo Hesabı  
 
 1.2.1 Genel Olarak 

 
Her cins ve türdeki altınlarını bankalara yatırmak isteyen yurt içinde veya yurtdışında yerleşik 

kişiler adına açılan, 1000 ayar (has) altın ayarına göre gram olarak açılıp vade sonunda da ana tutar ile 
getirisi altın cinsinde ödenen, tasarruf hesaplarıdır. 
 
 Bankalar Türkiye'de ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler adına altın depo hesapları 
açabilirler. 
 
 Altın depo hesapları, en az 995/1000 saflıkta bar ve külçe halindeki işlenmemiş altın ve 
995/1000'den daha düşük saflıkta , gerek bir işçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline 
dönüştürülmüş gerekse içine ilave madde katılarak veya katılmaksızın alım satımı yapılan işlenmiş altın 
ve basılı altınların teslimi karşılığında vadeli veya vadesiz olarak açılabilmektedir. 
 
 Teslim edilen altının 1000 ayar karşılığında tekabül eden has altın miktarı esas alınarak işlem 
yapılmakta ve mudilere bu miktar ve faiz oranının ve diğer şartları gösteren hesap cüzdanı verilmektedir.  
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 Altın depo hesaplarına bankalarca tespit edilecek oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek faizler 
hesaplarda altın olarak izlenmekte, faiz ödemeleri altın veya altının ödeme günündeki karşılığı Türk 
Lirası veya döviz cinsinden yapılmaktadır. 
 
 Altın depo hesaplarından hesap cüzdanında kayıtlı altın miktarının kısmen veya tamamen mudiye 
teslimi şeklinde ödeme yapılmakta, banka ile mudi arasında varılacak anlaşmaya göre bankaca altın 
ödeme günündeki değeri üzerinde satın alınarak karşılığında mudiye Türk Lirası veya döviz 
ödenebilmektedir. 
 
         1.2.2 Altın Depo Hesabı Uygulamaları 
 
 Altın Depo Hesabı uygulamaları, 
 

a) TL Karşılığı Altın Depo Hesabı Açılması, 
b) Efektif /Döviz Karşılığı Altın Depo Hesabı Açılması, 
c) Cumhuriyet Altını Karşılığı Altın Depo Hesabı Açılması, 
d) Her Cins ve Türde Altın Karşılığı Altın Depo Hesabı Açılması, 

 
Şeklinde olup a ve b no.lu hesaplar tüm şubelerce c ve d no.lu hesaplar ise yalnızca altın eksperi 

bulunan yetkili şubelerce açılabilmektedir. 
 
 a) TL Karşılığı Altın Depo Hesabı Açılması 
 
 TL karşılığı altın depo hesabı açtırılmak istendiğinde, ilk olarak açılmak istenen altın depo hesabı 
tutarı altının satış işleminin yapılması gerekmektedir. 
 
 Örneğin; müşteri TL karşılığı 100gr. Altın Depo Hesabı açtırmak istediğinde ilk işlem olarak 100 
gr. Altının satış işlemi yapılmaktadır. Örneğin belirtilen fiyatın 5.000.000. TL/gr olması halinde 
5.000.000x 100= 500.000.000.TL altın bedeli tahsil edilerek altın satışı yapılmakta ve satış işlemini 
takiben depo hesabı açılmaktadır. 
 

b) Efektif/Döviz Karşılığı Altın Depo Hesabı Açılması 
 

Efektif karşılığında Altın Depo Hesabı açtırılmak istendiğinde ilk işlem olarak vadesiz DTH 
açılmakta ve DTH'den Altın Depo Hesabı'na dönüşüm yapılmaktadır. 
 

Müşterinin, şube nezdindeki DTH'den karşılanmak üzere depo hesabı açtırmak istemesi 
durumunda da aynı işlem yapılmakta ekranda Arbitraj (alış-satış işlemi yapmaksızın bir döviz cinsinden, 
başka bir döviz cinsine, örneğin; USD'den  altına dönüşüm) seçeneği kullanılarak müşterinin alış-satış 
kurları arasındaki faktan zarar etmesi önlenmiş olmaktadır. 
 

c) Cumhuriyet Altını İle Altın Depo Hesabı Açılması 
 

Cumhuriyet altınları ile Altın Depo Hesabı açılması işlemleri yalnızca altın eksperi bulunan 
yetkili şubeler tarafından kalın ve ince Cumhuriyet altınları ile yapılabilmekte müşteriler vade sonunda, 
bu tür hesaplarına ana tutar ve faizin, külçe altın veya Cumhuriyet altını olarak alabilmektedir. 
 
 Cumhuriyet altının saf karşılığı ve TL karşılığı altın eksperince verilmekte, bu tür hesapların 
açılış , işleyiş ve kapanış işlemleri altın depo hesaplarıyla aynı olup sadece hesap açılışı esnasında , altının 
cins ve adedinin ( 25 adet kalın Cumhuriyet altını gibi) ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmektedir. 
 

Altın Depo Hesabının kapatılması esnasında da hesap tutarının TL olarak talep edilmesi halinde 
veya altın olarak talep edilmekle birlikte altın olarak ödenemeyecek küsuratlar için ödemeye esas alınacak 
altının TL değeri günlük olarak tayin ve tespit edilmektedir. 
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d) Her Tür ve Çeşitte Altın Karşılığı Depo Hesabı Açılması 
 

Bu hesaplar , altın  eksperlerinin bulunduğu şubelerce  açılabilen hesaplardır. Gerek bar ve külçe 
halindeki işlenmemiş altın, gerekse içine bir işçilik uygulanarak ziynet ve süs eşyasına dönüştürülmüş 
altınların teslimi karşılığında vadeli veya vadesiz olarak açılabilen tasarruf hesaplarıdır.  
 

Teslim alınan altının 1000 ayar karşılığında tekabül has altının miktarı (eksperce düzenlenmiş 
Altın Ekspertiz ve Kabul Raporunda belirtilen miktar) esas alınarak hesap açılmakta, depo hesaplarına 
tahakkuk ettirilecek faizler hesaplarda altın olarak izlenmekte ve gerek ana tutar gerekse de faiz altın veya 
altının ödeme günündeki karşılığı TL veya döviz cinsinden yapılmaktadır. Her tür altın depo hesabı için 
müşteriye Altın Depo Hesabı sözleşmesi imzalatılmaktadır30 
 

1.3 Altın Kredileri  
 

 Bankalar altın depo hesapları karşılığı altınlar ile satın aldıkları altınların fiziken teslimi suretiyle, 
kuyumculukla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilere bankacılık mevzuatı dahilinde altın kredisi 
kullandırmaktadırlar.  
 
 Altın ticareti ile uğraşan kişi ve kuruluşlara ve yatırımcılara kredi katkısı amaçlayan, depo 
hesaplarında olduğu gibi her türlü kaydı, kullandırımı ve geri ödemesi altın olarak yapılan, borçlu cari 
hesap şeklinde çalışan bir kredi hesabıdır. 
  
 Altın kredisi uygulamasında altın miktarı, teslim edilen altının 1000 ayar karşılığında tekabül 
eden has altın miktarı esas alınarak işlem yapılmakta, krediyi kullanacak kişilerin kuyumculukla iştigal 
ettikleri, ilgili meslek teşekkülünde alınacak belge ile teşvik olunmaktadır.  
 
 Altın kredisi hesaplarına bankalarca tespit edilecek oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek faizler 
altın olarak hesaplarda izlenmektedir.  
 
 Altın kredisi hesaplarının müşteri tarafından altın teslimi suretiyle kapatılması esastır. Ancak 
banka ile müşteri arasında varılacak anlaşmaya göre Türk Lirası veya döviz olarak geri ödenebilmektedir. 

 
Bankaların altın veya karşılığı TL. cinsinden kredi açmaları desteklenebilir. Önerilen 

mekanizmada bankalar, altın mevduat hesabı, altın senedi, altına dayalı menkul kıymet ve altına endeksli 
banka bonosu vasıtasıyla toplamış  oldukları fonları sanayi kesimine plase edebileceklerdir.  

Potansiyel kredi kullanıcılarının başında faaliyetleri altına dayalı olan kuyumculuk sanayi kesimi 
gelmektedir. Finansal kısıtlamalar nedeniyle büyüme sıkıntısı çeken kuyumculuk sektörü, altın kredi 
mekanizmasıyla bankacılık sisteminden daha etkin yararlanabilecektir. Böylelikle TL. ile borçlanıp, 
dolar cinsinden altın almaları durumunda karşılaşacakları kur riskinden bir ölçüde korunmuş 
olacaklardır. 

 
Kredinin geri ödeme tarihinde altın cinsinden borçlanan kişi ya da kuruluş altının TL. cinsinden 

cari değerini ödemek veya söz konusu altını fiziki olarak geri vermek yükümlülüğünde olacaktır. 
 
Yukarıda bahsedilen altına dayalı menkul kıymetlerin de piyasaya girmesiyle kuyumculuk 

sektörüne düşük maliyetli kredi açılmasına imkan verecek, altın bankacılığı sisteminin gelişmesine 
katkıda bulunacak ve sonuçta altın piyasasının daha etkin çalışması sağlanacaktır.31  
 

1.4 Altın Senedi  
 
Türkiye için önerilen altın senedi, yatırım amacıyla altın talep edenleri hedeflemektedir. Yurt 

dışı uygulamalardan farklı olarak hamiline faiz getirisi de sağlayacaktır. Altın senedi bankacılık 
kesiminin altın cinsinden belli bir faiz karşılığı kuyumculara pazarlayacağı fonun kaynağını 
oluşturacaktır. 

                                                        
30  Erdoğdu PEKCAN, İTO Yayın No:1998-31,”Altın Bankacılığı Borsası Rafinerisi ve Türkiye” sf: 76-77 
31 Medeni DERKUNT, a.g.e sf: 107-108 
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1.5 Altına Dayalı Menkul Kıymet  
 
Bankaların, altın veya altına dönüştürülebilir TL. cinsinden kuyumculuk sektörüne açtıkları 

kredilerin geri ödemelerine dayalı bir mali araç, öngörülen sisteme entegre edilebilecektir. Ayrıca bu 
imkanın kuyumculuk sektörüne altın kiralayan leasing şirketlerine de tanınması yerinde olacaktır. Söz 
konusu mali araç, hukuki olarak varlığa dayalı menkul kıymet niteliğinde olacaktır. Tasarruf sahibi 
açısından işlevi itibariyle altın senedi ile benzerlikler taşıyan altına dayalı menkul kıymet munzam 
karşılık düzenlemelerine tabi olmayacağından, kuyumculuk sektörüne düşük maliyetli kredi açılmasına 
imkan verecektir.  

 
1.6 Altına Endeksli Tahvil  
 
Daha çok nakit girişleri altın fiyatları ile ilişkili olan madencilik ve rafineri şirketlerince 

kullanılan bir finansman yöntemidir. Altına dayalı tahviller, bilanço hareketleri altınla yakından ilişkili 
olan şirketler, öz kaynakları dışında bir finansman kaynağı olarak altın fiyatlarına endeksli tahvil 
çıkarabilirler.  

 
1.7 Altına Endeksli Banka Bonoları  
 
Sanayi şirketlerinin yanı sıra bankalar da nakit akışı, altının fiyat hareketlerine endeksli 

borçlanma aracı çıkarabilmektedir. Bu alanda kullanılabilecek sermaye piyasası aracı, kalkınma ve 
yatırım bankaları tarafından ihraç edilebilen banka bonosu olabilecektir. Bu şekilde toplanan fonlar, 
mevduat munzam karşılık ve disponobilite uygulamasına tabi olmayacağı için, banka kaynak maliyeti 
mevduata oranla daha düşük gerçekleşecektir.  

 
1.8  Yatırım Fonu Katılma Belgeleri   
 
Altına dayalı fon aktarma mekanizmasında rol oynayabilecek bir diğer mali araç da yatırım fonu 

katılma belgeleridir. Standart fiziki altın veya altına dayalı mali araçları portföyüne alan yatırım fonları 
vasıtasıyla altına yönelik tasarruf talebinin sermaye piyasasına çekilmesi mümkün olabilecektir. Böylece 
tasarruf sahipleri, profesyonel portföy yönetimi ve risk dağıtımı ilkelerinden de faydalanabileceklerdir. 
Yatırım fonları portföyüne alınacak fiziki altın değerleme güçlüklerini aşmak ve belli bir standardı 
sağlamak için uluslararası borsalarda alınıp satılan işlenmemiş altın tanımına uygun olmalıdır. 

            
1.9 Altın Rehini Karşılığı Tüketici Kredisi 

 
 Bankalar nezdinde açılmış bulunan Altın Depo Hesaplarının veya depo hesabı açılmadan 
bankalara tevdi ve teslim edilen fiziki altınların rehnedilmesi karşılığında, tüketici kredileri esaslarına 
uygun olarak yalnızca gerçek kişilere kullandıran bir bireysel kredi nevidir. 
 
 Altın rehni Karşılığı Tüketici kredisi, diğer tüketici kredileri gibi işleyen ve bu kredilerden tek farkı 
teminatında oto haczi, gayrimenkul ipoteği, kefalet yerine fiziki altın rehni veya altın depo hesabı rehni 
bulunan bir tüketici kredisi görümündedir. 
 

1.10 Altın Hediye Çeki 
 
 Vadesiz  olarak açılan Altın Depo Hesabı tutarı altının bloke edilmesi kaydıyla bu hesabı temsil 
etmek üzere altın cinsinden veya yalnızca nama düzenlenebilen, ciro edilemeyen ve ibrazında çek tutarı 
altının çek lehdarına ödendiği bir hediye çeki türüdür. 
 

 Altın Hediye Çeki uygulamasının esas amacı; düğün, sünnet, doğum gibi günlerde hediye edilen 
altınları temsil edecek bir ürün geliştirmek suretiyle altın depo hesaplarını arttırmaktır. 
 
  Altın Hediye Çekinin hedeflediği müşteri kitlesi, hediye amaçlı olarak altın satın almak isteyecek 
bütün kişilerdir. Mevcut veya potansiyel müşterilerin; doğum, sünnet, nişan evlilik ve yaş günü gibi 
vesilelerle yılda birkaç kez hediye almak durumunda kaldıkları ve çoğu kez de bu hediyeleri altın olarak 
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aldıkları dikkate alınarak Altın Hediye Çeki uygulanmasının fiziki altın satın almaya kıyasla aşağıdaki 
avantajları müşterilere anlatılmaktadır. 
 

- İşçilik ücreti yoktur ve altın fitresi sebebiyle herhangi bir kayıp oluşmamaktadır.  
 
- Hediye çeki tutarı , perakende fiyatı yerine toptan fiyatı ile edinilmektedir. 
 
- Satılan altın için müşteriye; kar, komisyon veya gider adı altında herhangi bir ek maliyet 

yüklenilmemektedir. 
 
- Hediye çekinin alınması ve nakde dönüştürülmesi; altın , TL, döviz ve efektif karşılığı 

yapılabilmektedir. 
 
- Altın Hediye çeki ile, altının fiyat artışından dolayı değeri her gün artan bir hediye verilmiş 

olmakta, çek tutarının Vadeli Altın Depo Hesabına dönüştürülmesi halinde ise, yıllık %4 ek geliri temin 
edilebilmektedir. 
 
 Altın Hediye Çeki için öncelikle Vadesiz Altın Depo Hesabı açılmakta ve çekim bu hesaba 
istinaden verilmesi gerekmektedir. Altın Depo Hesabı, hesabı açan kişi adına değil, hediye çeki lehdarının 
adına açılmakta, hesap üçüncü bir şahıs adına açılacağı için, hesap sahibinin imzası alınmadan hesap 
açılmış olacaktır. 
 
 Çekin "nama" düzenlenmesi zorunluluğu bulunmakta, bir başka ifadeyle "hamiline" Altın Hediye 
Çeki düzenlenememektedir.32 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
32 Erdoğdu PEKCAN, İTO Yayın No:1998-31,”Altın Bankacılığı Borsası Rafinerisi ve Türkiye” sf: 84-85 
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BÖLÜM II 
ALTIN RAFİNERİSİ 

 
 
2.1 Altın Rafinerisi İhtiyacı 
 
 
Altın bankacılığının gelişmesi ile birlikte bankalarca toplanacak hurda altınların uluslararası 

piyasalarda işlem görebilmesi için saflaştırılmalı ve de standart külçe haline getirilmelidir. Bu nedenle, 
hurda altının standart bir şekle sokulması, rafine edilerek, saflaştırılarak damgalanmış külçeler haline 
getirilmesi gerekmektedir. Bu da bir altın rafinerisinin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Rafinerinin 
kurulması, sektördeki fire kayıplarını da asgariye indireceği gibi, rafineride üretilecek çeşitli ayarlardaki 
alaşımların mücevher üretiminde kullanılması piyasada ayar standardının da yerleşmesini sağlayacaktır. 
Ayrıca bu rafinerinin üreteceği standart külçeler İstanbul Altın Borsası'nda da işlem görecektir. 
 

Bugün pek çok firmanın kendi bireysel işletmelerinde kurdukları tesisler rafineri fonksiyonunu 
yerine getirmektedir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen altın uluslararası niteliği olmaması 
nedeniyle yalnızca kendileri tarafından veya güvene dayalı olarak iş yaptıkları firmalarca 
kullanılmaktadır.  

 
Uluslararası piyasalarda kabul görecek bir altın rafinerisi kurulması durumunda, bankalarca 

toplanan altınlar bu rafineride standart külçe haline getirilecektir. Söz konusu rafineri ayrıca 
kuyumculara da hizmet verecektir. Onların hurda altınlarını standart hale getirirken, işlenmek üzere yurt 
dışına gönderilen ramat çamurlarındaki  altını da ayıracaktır. Bu işlem ulaşım giderlerinin sıfırlanması 
nedeniyle büyük kazanç sağlayacaktır. Ayrıca ücretlerin düşük olması halinde Türki 
Cumhuriyetleri’nden ve Hindistan ile Pakistan'dan da önemli ölçüde altın işlenmek üzere rafineriye 
gelebilir.33  

 
Dünyada rafineri kurmak için uluslararası piyasalarda geçerli birtakım katı kurallar 

bulunmaktadır. Dünyada geçerlilik düzeyi en yüksek olan birkaç rafineri şirketi bulunmaktadır. 
Türkiye'de kurulacak rafinerinin üreteceği altınların her alanının aynı saflıkta olduğunun kanıtlanması ve 
o güveni yaratması gerekmektedir. Türk Kuyumculuk sektörü uzun yıllar yurtdışındaki rafinerilerle 
işbirliği imkanlarını araştırmışlardır. Bu kurumlar da konuya Devlet desteğinin olup olmadığını titizlikle 
aramışlardır. Türkiye'de Devletin rafineri kurma işini organize etmesi gerekmektedir 
 

2.2  İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 
 
 
2.2.1 Türkiye ‘de Mevcut Durum 

 
 
 Ülkemizde karlılığı kanıtlanmış altın madenleri  bulunmasına karşın bunlar henüz faaliyete 
geçirilememiştir. Dünya rafineri faaliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan yeni çıkarılmış minarelin 
rafine edilmesi amacıyla kurulmuş bir rafinerimiz bulunmamaktadır. Ülkemizde altın arıtımı çoğunlukla 
kuyumculuk sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olarak gelişmiştir. Halktan toplanan hurda 
altınlar uluslar arası onaya sahip olmayan ramat evleri denen kurumlarda istenen ayara getirilerek tekrar 
kuyumculuk sektörüne geri dönüştürülmektedir. 
 
 Diğer yandan bir kamu sektörü kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ise 
kendisine analiz için gönderilen altınlara ayar raporu düzenlemekte ve ayrıca kuyumculuk sektörünün 
kendisine getirdiği külçe altınlardan altın para ( Ata Lirası, Cumhuriyet Altını gibi) imal etmektedir. 
                                                        
33 Cahit BÜYÜKTÜRK,a.g.e sf: 130 
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İmalatçı firmaların, ağırlıkla kendi ürettikleri ve pazarladıkları işlenmiş altınlarını geri almaya 
özen gösterdikleri ve sadece mecbur kaldıklarında kendi müşterileri olan kuyumcu dükkanlarının ve 
kuyumcu atölyelerinin taleplerini karşılamakta hurda altını geri alırken özellikle dikkat ettikleri bu 
nedenle de dar ve sınırlı bir alanda bu işlemleri yapmaya çalıştıkları gözlenmiştir. Topladıkları hurda 
altınları ya kendi firmalarında ramat yapmakta ya da bazı büyük firmalarda rafine edilmiş (genellikle 
993/1,000 milyem ayarında) çekili tabir edilen, imalata hazır altın ile değiştirmektedirler. Bu işlemlerinde 
ise milyem üzerinden pazarlığa tabi olarak saptanmış olan bir işçilik bedeli ödemektedirler. (Bu komisyon 
ise 5-6 milyem civarındadır.) 
 
 Ramat evleri işin ticari kısmında iki ayrı yol izlerler. Ramat evleri ya kuyumcuların ve atölyelerin 
takı eşyası (bilezik, yüzük, künye, kolye, küpe vs. gibi) olarak kabul edilen hiç eritmeden geri getirdikleri 
hurda mamulleri alırlar ya da kuyumcuların ve atölyelerin kendilerince eriterek ramat yaptıkları ve ayar 
evlerinden belgelettikleri düzensiz külçe hurda altınları kabul ederler. Ramat evleri kabul ettikleri bu 
altınları yine istenen kalitede altınla değiştirmek durumundadırlar. 
 
 Uluslararası standartta bir rafineri kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Aşağıda 19 
Temmuz 1996 tarihinde tüzel kişilik olarak kurulan ancak henüz faaliyete geçmeyen İstanbul Altın 
Rafinerisi’nden bahsedilecektir. 
 

2.2.2 İstanbul Altın Rafinerisi İle İlgili Fizibilite Raporu 
 
 Türkiye’ye her yıl büyük miktarda altın girdiği, bunların çoğunun yurt içinde kaldığı ve  
halkımızın elinde yaklaşık 6 bin ton stoğu olduğu bilinmektedir. Faaliyete geçecek altın rafinerisiyle 
bunun en az yüzde 20’sinin ekonomiye çekilmesi beklenmektedir. Bu amaçla İstanbul Altın Borsası 
tarafından İstanbul Altın Rafinerisi ile ilgili bir dizi fizibilite çalışması yapılmıştır. 
 
 İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. Yönetim Kurulunun açıkladığı fizibilite çalışması dikkate 
alındığında rafineri ile ilgili şu sonuçlara ulaşılmaktadır. 
 

- Arıtım işlemlerinin değerlendirilmesinde yatırımcılar, altın rafinerisinin alması mümkün iş 
hacmi dikkate almalıdırlar. 

 
- Yaklaşık 80 ton has altın dahil olmak üzere 107.3 tonluk brüt tahmini üretim düzeyi rafineri için 

uygun görülmektedir. 
 
- Komşu ülkelerdeki işlenmemiş altın, projeye ek avantajlar sağlayarak, uzun vadede bağımsız bir 

altın arzı yaratacaktır. 
 
- Altın piyasalarının gelişimi ile ilgili olarak hazırlanan altın sertifikaları da rafineri stratejisine 

olumlu bir katkı sağlayacaktır. 
 
- Karat alaşımlı tel ve levha  üretimi, yüksek sermaye yatırımı gerektirmektedir. Ancak bu 

üretimlerin başlatılmasının önemli gelir artışı yaratacağı öngörülmektedir. 
 
- Rafinerinin kurulması ile artacak olan ticaret sayesinde İstanbul, önemli bir kıymetli madenler 

merkezi olacaktır. 
 
Kısacası, ortaya çıkan bu durum gerek yatırımcıya gerekse sektöre önemli bir güven 

sağlamaktadır. Böylece altın rafinerisi projesinin uygulanabilir pozitif bir fizibiliteye sahip olduğu ve 
gelecek vaat ettiği sonucuna ulaşılmaktadır.34 

 
 
 
 

                                                        
34 Dr. Sinan ASLAN, İAB yaynları-3, , Altın ve Altına dayalı İşlemler Muhasebesi sf:81-85 
 



 

 

118 

 

2.2.3. İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi 
 
i) Kuruluş Yapısı ve Amacı 

 
 İAB ve borsa üye kuruluşları  Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde “İstanbul 
Altın Rafinerisi Anonim Şirketi” kurmuşlardır. Bu şirketin kısaca işletme adı İAR’ dır. 
 
 Şirketin amaç ve faaliyet konularını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 
 

a) Kıymetli Maden Borsalarında işlem görebilecek her çeşit kıymetli madeni (özellikle altın, 
gümüş ve platin) cevher veya hurda halinde iken eritip, saflaştırmak ve yeniden dökümünü yaparak 
uluslar arası standartta ayar ve saflık ölçüsüne sahip külçe , bar veya madalya hatıra parası haline 
getirmek ve gereken ayar ölçümlerini yapmak. 

b)Yukarıda belirtilen işlemleri yerine getirmek için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın 
almak, satmak, kiraya vermek, gerekli makine, teçhizat, araç ve gereci temin etmek, tesisler kurmak. 

c) İlk maddede belirtilen işlemleri yapmak amacıyla Kıymetli Maden Borsalarında işlem 
görebilecek her çeşit madeni satın almak, ithal etmek, depolamak. 

d) Yurt içinde veya dışında altın rafinerisi ile ilgili tesisler kurmak veya satın almak, satmak, 
 e) Kıymetli madenlerin a. bentte belirtilen işlemi görmesinden sonra elde edilen ürünleri 
korumak, ihraç etmek veya satmak, 
 f) Faaliyetleri ile ilgili konularda sözleşmeler ve hukuki işlemler yapmak, hak ve alacakları 
iktisap edip borçları ilzam etmek, 
 g) Yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirmek amacıyla her türlü girişim ve işlemleri yerine 
getirmek, ticari ve sınai faaliyette bulunmak, 
 h)    Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet alanı ile ilgili iştirakler kurmak, ortak olmak,iştirak 
hisseleri alıp satmak, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişileri şirkete ortak etmek, 
 ı)  Kendisine ve iştiraklerine ait borç ve alacaklar için rehin vermek ve almak,  kendisine ait gayri 
menkuller üzerine ipotek tesis etmek, kefil olmak, teminat alıp vermek, her türlü borç ve alacak 
ilişkisinde bulunmak, 

i) Faaliyetleri ile ilgili konularda ithalat ve ihracat yapmak, 
j) Yasa ve mevzuatlar çerçevesinde çalışanlarına sosyal ve sağlık yardımlarında bulunmak, bu 

amaçla fon, sandık ve vakıf kurmak, 
k)  Genel kurulda belirlenen  diğer konularda  faaliyette bulunmak. 

 
 ii) Kuruluş Sermayesi 
 
 Merkezi İstanbul’da bulunan İstanbul Altın Rafinerisi Anonim  Şirketi süresiz olarak 
kurulmuştur. Şirketin 5 milyar TL olan sermayesinin tamamı, ortaklarca nakden ödenmiştir. Bu sermaye , 
her biri 1 milyon TL itibari değerde 50 adet (A) ve 4950 adet (B) grubu olmak üzere 5000 adede 
bölünmüştür. Hissedarların sorumlulukları koydukları ve taahhüt ettikleri sermaye payı ile 
sınırlandırılmıştır. T.T.K. ve diğer mevzuatlar çerçevesinde şirketin sermayesi arttırılabilir.  
 
 İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’nin 5.000.000.000. TL. olan ödenmiş  sermayesinin ilk aşamada 
1.200.000.000.000. TL:’ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ön izin alınmış 
bulunmaktadır. 
 
 2.3 Önemli Altın Rafinerileri  

 
2.3.1 Genel Olarak 
 
Dünya üzerinde, altın rafine eden ve altın eritme faaliyetleri yapan çok fazla sayıda kuruluş 

olmasına rağmen, 55 tanesi LBMA, 30 tanesi COMEX ve 28 tanesi de TOCOM tarafından onaylanmış 
olan toplam 61 adet rafineri büyük bir öneme sahiptir. Bu rafineriler , dünya altın rafineri endüstrisinin 
liderleri olarak kabul edilmektedir.  

 
 
 



 

 

119 

 

 Rafine endüstrisinin faaliyetleri dört başlık altında toplanabilir; 
 

1) Yeryüzüne yeni çıkartılmış olan altın mineralinin rafine edilmesi,  
2) Hurda altının, zarar görmüş olan külçelerin , düşük saflıkta olan külçelerin ve onay alamamış 

rafineriler tarafından üretilen külçelerin yeniden rafine edilmesi,  
3) Kuyumculuk ve elektronik sektörlerinde, dişçilikte ve dekoratif amaçlı kullanılmak üzere altın 

imalatı, 
4) Altın külçe üretimi. 

 
 
 2.3.2  Uluslararası Borsalarda Kabul Edilen Saflık Dereceleri 
 
 Külçelerin ağırlıkları farklı olsa da uluslar arası borsalarda kabul edilen saflık dereceleri 965,0-
999.9 aralığında değişmektedir. Borsalar tarafından kabul edilen minimum saflık dereceleri:  
  

TOCOM   : 999.9/1,000 
 LBMA    : 995/1,000 
 Zürih Altın Borsası  : 995/1,000 
 İstanbul Altın Borsası  : 995/1,000 
 COMEX   : 995/1,000 
 Çin Altın ve Gümüş Borsası      : 995/1,000 
 Tayland Altın Borsası  : 995/1,000 
 
 1950 yılından bu yana LBMA’den onay almış olan rafineriler 999.9/1,000 saflık derecesinin 
üstünde mühür basmamaktadırlar. Bundan öncesinde ise 1,000 saflık derecesini gösteren mühürler 
basılmaktaydı. 
 
 2.3.3 Rafinerilere Onay Veren Borsa ve Birlikler 
 

Dünyada çok sayıda altın rafinecisi olmasına rağmen, uluslararası altın işlemlerinin yapıldığı dört 
kuruluş tarafından onaylanmış olan rafineriler, altın rafineri sektörünün liderleri olarak kabul 
edilmektedir. Bu kuruluşlar: 

  
LBMA ( Londra Külçe Kıymetli Madenler Borsalar Birliği): 1987 yılında kurulmuş olmasına 

karşın 1919 yılında kurulan Londra Altın Piyasası (LGM)’in onay verme fonksiyonunu üzerine almıştır. 
LGM’i oluşturan beş firma, günde iki kez NM Rothschild & Sons Limited’in binasında toplanarak 
Amerikan Doları cinsinden Altın Fiksingi yaparlar. 

 
COMEX : 1933 yılında kurulan Commodity Exchange Inc( COMEX) , vadeli altın kontratlarını 

1974 yılının Aralık ayında piyasaya sürmüştür. 1994 Ağustosunda New York Merchantile Exchange 
(NYMEX) ( Kuruluş 1972 yılında) ile birleşme sağlanınca altın alım satımı COMEX Bölümü tarafından 
yürütülmeye başlanmıştır. 

 
TOCOM (Tokya Commodity Exchange) : 1984 yılında, aralarında Tokya Altın Borsası’nın 

(Kuruluşu 1982 yılında) da bulunduğu üç borsanın birleşmesi sonucu kurulmuştur. 
 
ZGM (Zurih Gold Market) : 1968 yılında Zürih’te Güney Afrika ve Sovyet altınlarının 

pazarlanması amacı ile kurulan bir piyasadır. 
 
LBMA’in onayladığı ellibeş rafineriye ek olarak COMEX dört tane, TOCOM ise üç tane daha 

rafineriye onay vermiştir. Böylece onaylı rafineri sayısı altmışbir adede yükselmiştir. ZGM ise LBMA’in 
onayladığı rafinerileri kabul etmektedir.35 

                                                        
35 İAB yayınları-2, Kıymetli Madenler ve Piyasaları sf:161.. 
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KISIM VII 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 
 
 

 Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nın 05.10.1999 tarih ve 1557 sayılı yazıları uyarınca        
“ Kıymetli Madenler, Kıymetli Madenler Mevzuatının Değerlendirilmesi ve İstanbul Altın Borsası’nın 
Mali Sektör İçerisindeki Yeri” konulu yeterlilik tezi hazırlanmıştır. 

 
 Bu çalışmada gerek dünyada gerekse ülkemizde tarih boyunca bazı dönemlerde para, bazı 
dönemlerde tasarruf ve yatırım aracı,  bazı dönemlerde ise değerli bir emtia olarak her zaman ekonomik 
yapı içinde önemli bir yer tutan  Kıymetli Maden olarak tanımlanan altın,gümüş ve platin madenleri ile  
bu madenlerin işlem gördüğü piyasalar üzerinde durulmuştur. 
 
 Türkiye’de özellikle 24 Ocak 1980 kararlarından sonra ekonomide uygulanmaya başlanan  liberal 
politikalar çerçevesinde   mal, döviz, sermaye ve emek piyasalarında  serbestleşme  hareketi başlamıştır. 
1990 dönemlerinin başlarında bu programlar özellikle  finans sektöründe ağırlığını hissettirmeye 
başlamıştır. SPK ve TPKK Hakkında Kanuna ilişkin 32 sayılı Karar kapsamında yapılan değişiklikler 
kıymetli madenler ve piyasaları için önemli bir reform hareketinin başlamasını sağlamıştır. Bu kapsamda  
yapılan gerekli düzenlemelerden sonra 26 Temmuz l995 günü İstanbul Altın Borsası çalışmaya başlamış 
ve böylece altın ekonominin kurumsal mali değerleri arasında yerini almıştır.   
 

Altın her toplumda tarih boyunca değişim ve tasarruf aracı olarak büyük değer taşımış ve 
taşınabilir servetlerin oluşumunda önemli bir yer tutmuştur. Uluslararası ticarette standart külçe altınlar 
ağırlık kazanmıştır. Dünyada ve Türkiye'de mevcut miktarı, bunun karşılığı $ tutarı ve de bu sektörde 
çalışan sayısı itibariyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Üretim hacminin sınırlı olması, in elastik arz 
yapısı, aynı veya benzer özelliğe sahip başka bir madenin olmayışı, rezerv aracı olması altını diğer 
metaller karşısında üstün duruma getiren temel özellikleridir. 
 

Sınırlı üretim hacmine karşılık kullanım alanı son derece geniş olan altın birbirinden farklı birçok 
bölge ve ülkede farklı nedenlerden dolayı talep edilmektedir. Altın üretiminde olduğu gibi altın talebinde 
de düzensiz bir coğrafi dağılım söz konusudur. Fiziksel altın endüstriyel alanda kullanıma yönelik ve de  
yatırım amaçlı olarak talep edilmektedir. 1998 yılında 4.106 ton olan Dünya altın talebi 1999 yılında 
4.092 tona gerilemiştir. Merkez Bankaları’ da önemli ölçüde altın rezervine sahiptir. 
 

Altın üretimi 1998 yılında 2.541, 1999 yılında ise 2.576 tona yükselmiştir. G.Afrika ve A.B.D. 
Dünya altın madeni üretiminde ilk iki sıradadır. Altın cari fiyat hareketleri incelendiğinde en düşük 
fiyatın  43.73 $ ile 1972 yılında en yüksek fiyatın ise 850.00 $ ile 1980 yılında gerçekleştiği 
görülmektedir. 
 
 Son dönemlerde diğer kıymetli madenler gümüş ve platinde dünya kıymetli maden piyasalarında 
işlem görmeye başlamış ve önemli bir yer tutmaya başlamışlardır. Kıymetli madenlerin işlem gördüğü 
piyasalar genelde spot ağırlıkta olmuştur. Ancak son zamanlarda ödünç ve vadeli piyasalarda önemli bir 
yer tutmaya başlamıştır. Vadeli İşlem Piyasalarında forward, futures ve opsiyon işlemleri yapılmaktadır. 

 
Dünya altın borsaları içinde Londra, Zürih, Hong Kong ve New York’da bulunan altın borsaları 

altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Avrupa’daki borsalar ile Hong Kong ve New 
York’da ki altın borsaları, aralarında bulunan saat farkı yüzünden, birbirlerinin devamı niteliğini taşırlar. 
Dünya altın fiyatlarını belirleyen bu dört borsa dışında daha önceden etkili olmuş veya son zamanlarda 
yıldızı parlamaya başlayan borsalar da vardır. 

 
 1600’lerden beri külçe altın ticaretinin merkezi konumunda olan Londra Altın Borsası, dünyanın 
en eski ve dolayısıyla en zengin geleneklere sahip olan altın borsasıdır. Londra Külçe Piyasası Birliği 
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(LBMA) resmi olarak, 14 Aralık 1987 yılında anonim şirket haline getirilmiştir.  LBMA’in amacı bütün 
üyelerinin çıkarlarını temsil etmek ve Londra Külçe Piyasasının gelişmesini sağlamaktır.  LBMA’nın 62 üyesi 
vardır ve bunlardan 12 tanesi LBMA’nın piyasa yapıcısıdır (market maker). Fixing uygulaması sadece 
LBMA’ya özel bir uygulama olup, ve Londra Külçe Piyasasını diğer külçe piyasalarından farklı kılmaktadır.  
LBMA tarafından belirlenen fixing seviyesi bütün dünyada bir kıstas olarak kabul edilmektedir. 

 
LBMA İstanbul Altın Borsası ile kıyaslanmayacak kadar büyük ve derin bir piyasasdır. 1999 

faaliyet yılında ise 12.082 işlem karşılığında 11.561.163 kg’lık (103,2 milyar $) altın işlem görmüştür. 
Aynı dönemde İAB’da ise 4.844 işlem karşılığında toplam 491.474 kg’lık altın işlem görmüştür. Ocak-
Haziran  2000 döneminde  ise 1.752 işlem karşılığında 24.285.597 kg’lık (4 milyar $) olarak gümüş işlem 
görmüştür. Aynı dönemde İAB’da ise 16 işlem karşılığında toplam 16.520 kg’lık gümüş işlem görmüştür. 

 
Türkiye’de kıymetli madenler  konusunda düzenlemeler genelde Kambiyo Mevzuatı 

çerçevesinde kalmıştır. l989 yılı sonlarında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna ilişkin 32 
Sayılı Karar yayınlanmıştır. Kararda altına ilişkin çeşitli düzenlemeler yer almış ve altının ithali ve 
ihracına ilişkin kısıtlamalar kaldırılarak, yurtiçi ve yurtdışına serbestçe hareketi sağlanmıştır.  

 
Kambiyo Mevzuatında altının hareketlenmesini sağlayan  düzenlemelerden sonra, atıl 

durumdaki altının finans kesimine çekilerek hareketlendirilmesini sağlayacak, güvenilir bir organizasyon 
gerekliydi. Bunu sağlayacak organizasyon ise borsa ve bankacılık kurumlarıdır.  

 
Yasal düzenlemeleri takiben İstanbul Altın Borsası’nın (İAB) resmen faaliyete geçmesi 26 

Temmuz 1995 tarihinde olmuştur. Borsanın açılmasıyla üye kuruluşlar tarafından yurtdışından ithal 
edilen altının alım satımının gerçekleştirildiği Altın Piyasası faaliyete geçmiştir. Böylece altın 
ekonominin mali değerleri arasında yerini almıştır. 

 
Borsa bünyesinde faaliyet gösteren Vadeli işlemler Piyasası ise Vadeli İşlemler ve Opsiyon 

Piyasası Yönetmeliğinin 18.10.1996 tarih ve 22791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben 15 
Ağustos 1997 tarihinde açılmıştır.  

 
İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

32 Sayılı Kararda yapılan değişikliğe paralel olarak gümüş ve platinin de mevcut Altın Piyasası'nda işlem 
görmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve Borsa bünyesinde 9 Temmuz 1999 tarihinden 
itibaren gümüş ve platin alım satım işlemlerine başlanmıştır. 

 
Borsadaki yatırım ve finansman araçlarının arttırılması yönünde diğer bir adım da Kıymetli 

Madenler Ödünç Piyasası'nın kurulmasıdır. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönetmeliği 29 Ocak 
1999 tarihli İstanbul Altın Borsası Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 8 
Nisan 1999 tarih ve 33 sayılı Kararı ile onaylanarak 3 Ağustos 1999 tarih ve 23775 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası 24 Mart 2000 tarihinde açılmıştır. 
 

Son yapılan düzenlemeyle de İstanbul Altın Borsası üyesi bankaların, açtıkları altın deposu 
hesapları karşılığında aldıkları altınlar ile satın aldıkları altınları vererek müşterileri olan gerçek ve tüzel 
tüm kişilere bankacılık mevzuatlarına uygun olarak altın kredisi kullandırabilmelerine olanak tanınmıştır.  
 
 İAB’da üç piyasada işlem yapılmaktadır; 

 
i- Kıymetli Madenler Piyasası (Spot Piyasa): Bu piyasada altın, gümüş, platin ve standart dışı 

altınlar işem görmektedir. 
 

 ii- Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası: Bu piyasada bugün itibariyle sadece altın ödünç işlemleri 
gerçekleşmektedir. 
 
   iii- Vadeli İşlemler Piyasası: Bu piyasada da bugün itibariyle sadece altın üzerine vadeli işlemler 
gerçekleşmektedir. 
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26.7.1995 tarihinde İAB'nın açılması ile altın ithalindeki tekel kaldırılırken, Türkiye  altın 
piyasasının uluslararası piyasalarla da bütünlüğü sağlanmış oldu. Türk finans sektörünün, İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası'ndan (İMKB) sonra ikinci büyük piyasası olarak kurulan İstanbul Altın 
Borsası’nın  (İAB), faaliyete geçişinin beşinci yılını kutladığı 26.7.2000 tarihi itibariyle  27'si banka, 18'i 
yetkili müessese ve 10'u kıymetli maden aracı kurumu, 1’i kıymetli üretim ve pazarlama ve 3'ü İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası üyesi olmak üzere toplam 59 üyesi bulunmaktadır.  

 
İAB’da açılışından bu yana (26 temmuz 1995- 31 Aralık 1999) 1110 işlem gününde toplam 

1.475.483 kg’lık işlem yapılmış bunun %60’ ı   TL/kg bazında gerçekleşirken % 40’ı  ise $/ons bazında 
gerçekleşmiştir. Bu süre zarfında altının ortalama fiyatı 309,89 $ seviyesinde olurken, günlük bazda 
ortalama 38.94 işlem gerçekleşmiştir. 

 
İAB gümüş piyasasında açılış yılı olan  1999 yılında toplam 69.226  kg’lık gümüş işlem görürken 

bu rakam 2000’in ilk altı ayı sonunda 98.980 kg’a ulaşmıştır. 1999  yılında işlemlerin sadece %15' lik 
kısmı $/ons bazında gerçekleşirken bu oran 2000 de %62 ye yükselmiştir. 

 
24.03.2000 tarihinde açılan Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında Haziran 2000’de, 1 yıl vadeli, 

%8.50 faizli, 6 kg’lık ve yine 1 yıl vadeli, %9 faizli, 7 kg’lık altın ödünç işlemi gerçekleşmiş mart-haziran 
2000 döneminde ise ortalama % 8.5 faiz oranında toplam 4 işlemde 28 kg'lık altın ödünç işlemi 
gerçekleşmiştir. Ayrıca 1118.6 kg’lık ödünç altın tescil işlemi yapılmıştır. 

 
15 Ağustos 1997 tarihinde açılan İAB Vadeli İşlemler Piyasasında ise 1999 yılı sonu itibariyle 

işlem hacmi  15.542.061 $ dır.  İAB’da 30 Haziran 2000 itibariyle US$/ons bazında 83 işlem karşılığında 
569 kontrat yapılmış bunun karşılığında da  16.096.706 $’lık işlem hacmine ulaşılmıştır. TL bazında ise  
1 işlem karşılığında 20 kontrat yapılmış ve 110.320.000.000 TL’lık işlem hacmi gerçekleştirilmiştir.  

 
İstanbul Altın Borsası halihazırda ağırlıklı olarak bir spot işlemler piyasasıdır. Vadeli ve ödünç  

piyasalarının  işlem hacmi spot piyasa ile karşılaştırıldığında oldukça düşük bir düzeyde kalmaktadır. 
 

 Türkiye’nin yıllık altın ithalatı ile Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) artış hızı birlikte 
değerlendirildiğinde  bu iki veri arasında pozitif bir korelasyon olduğu gözlenmiştir. GSMH büyüme 
oranının azaldığı dönemlerde altın ithalatı düşmüş artığı dönemlerde ise altın ithalatında da artış 
gözlenmiştir. Büyüme hızının % 5’in üzerinde olduğu 1992,1993, 1995, 1996 ve 1997 yıllarında  altın 
ithalatındaki artış oranı ortalama % 45.8 olarak gerçekleşmiştir.  
 
 1994 yılındaki ekonomik kriz sonucunda meydana gelen aşırı daralmanın etkisiyle altın ithalatı 
da %70,27’lik büyük bir düşüşle en düşük seviyesine ulaşmıştır. Ekonomik büyüme hızının % 5’in altına 
düştüğü 1991,1994 ve 1998 yıllarında altın talebindeki ortalama düşüş % 36 oranında gerçekleşmiştir. 
1999 yılındaki ekonomik daralmayla ekonomi % 6.4 oranında küçülmüş ve buna paralel olarak altın 
ithalatı da bir önceki yıla göre % 31.58 oranında azalarak 107.340 tona gerilemiştir. 

 
Dünya altın talebinde ilk beş içerisinde yer alan ülkemizde altının en önemli kullanım alanı 

şüphesiz kuyumculuk sektörüdür. İstanbul Kapalıçarşı merkezli sektörün yıllık altın işleme kapasitesi 
450-500 ton civarında olmasına rağmen genellikle düşük kapasite ile çalışmaktadır. Bunun sebepleri mali, 
pazarlama eksikliği ve teknolojik olduğu kadar   eğitimseldir. 

 
Altın piyasasının istenilen seviyeye gelebilmesi için İstanbul Altın Borsası gerekli fakat tek 

başına yeterli değildir. Daha iyi bir altın piyasası için altının saflaştırılması, işlenmesi ve hareketini 
kolaylaştıracak  kurumlara ve de altına dayalı mali araçlara ihtiyaç vardır. Altın borsasının işlevini dahi 
iyi bir şekilde yerine getirmesi için, güvenli bir organizasyon olan ve şu an emekleme dönemini yaşayan 
altın bankacılığı sisteminin geliştirilmesi ve bankaların fiziki altına alternatif oluşturan  altın senedi, 
altına dayalı menkul  kıymet, altına endeksli tahvil,   altına endeksli banka bonoları, yatırım fonu katılma 
belgeleri, altın mevduat hesabı, altın kredileri ve  altın hediye çekleri  gibi  altına dayalı mal 
enstrümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Altın bankacılığının gelişmesi ile, bankalar altına dayalı finansal 
enstrümanlar konusunda çeşitli çalışmalar yapabilecek ve bu şekilde bu enstrümanlar borsada işlem 
görerek borsanın derinliği yönünde önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Altın bankacılığının gelişmesi ile birlikte bankalarca toplanacak hurda altınların uluslararası 
piyasalarda işlem görebilmesi için saflaştırılmalı ve de standart külçe haline getirilmelidir. Bu nedenle, 
hurda altının standart bir şekle sokulması, rafine edilerek, saflaştırılarak damgalanmış külçeler haline 
getirilmesi gerekmektedir. Bu da bir altın rafinerisinin kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Rafinerinin 
kurulması, sektördeki fire kayıplarını da asgariye indireceği gibi, rafineride üretilecek çeşitli ayarlardaki 
alaşımların mücevher üretiminde kullanılması piyasada ayar standardının da yerleşmesini sağlayacaktır. 
Ayrıca bu rafinerinin üreteceği standart külçeler İstanbul Altın Borsası'nda da işlem görecektir.  
Türkiye’de Uluslararası standartta bir rafineri kurulması için çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Altın 
Rafineri’si 19 Temmuz 1996 tarihinde tüzel kişilik olarak kurulmuş ancak henüz faaliyete geçmemiştir. 

 
İAB’nın bundan sonraki hedefleri ise mevcut yapılan çalışmaları daha olgun hale getirmek, 

kıymetli madenleri menkulleştirerek Türk Finans sektörünün hizmetine sunmak ve uluslararası 
entegrasyonu sağlamaktır.  İAB'ın öncelikli hedefleri arasında, yeni vergi düzenlemelerinin yapılarak 
kıymetli maden konusunda potansiyelin artırılması, vadeli piyasaların geliştirilmesi, kıymetli madenlere 
dayalı menkul kıymetlere ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanması ve uluslararası borsalarla işbirliği 
yaparak Türk finans sektörünün bu piyasalardaki enstrümanlara uyum sağlamasını kolaylaştırmak yer 
almaktadır. 

 
 İstanbul Altın Borsası istenilen başarı düzeyine gelememiştir. Bunda Altın Bankacılığı 
sisteminin ve buna dayalı olarak altına dayalı finansal araçların fazla gelişmemiş olması ve de 
uluslararası kabul görecek bir altın rafinerisinin kurulmamış olması başlıca etkenlerdir. Altın piyasasının 
istenilen seviyeye gelebilmesi için İstanbul Altın Borsası gerekli fakat tek başına yeterli değildir. Altın 
piyasasının istenilen seviyeye gelebilmesi için; 

 
         i)  Bu  borsayı destekleyecek hurda altınları standart külçe haline getirecek ve de uluslararası bir 
niteliğe sahip olacak altın rafinerisi kurulması, 

 
  ii) Altın bankacılığının da altına dayalı mali araçların geliştirilmesi ve kullanımının 

yaygınlaştırılması ile İstanbul Altın Borsasında gerekli derinliğin oluşmasına katkıda bulunması, 
 

iii) Kıymetli maden konusunda potansiyelin artırılması,  
 

iv) Vadeli ve ödünç piyasasının geliştirilmesi, 
 

v) Kıymetli madenlere dayalı menkul kıymetlere ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanması,  
 

vi) Yeni piyasaların açılması ve işleyen  türev piyasalara derinlik kazandırılması için, sektörün söz 
konusu piyasaları tanımasına  yönelik çalışmaların hızlandırılması, sektörün ihracat potansiyelinin 
arttırılması ve güçlendirilmesi, uluslararası rekabete açık bir piyasa oluşturulması ve uluslararası 
borsalarla altın sektöründe işbirliğinin arttırılması,  

 
gerekmektedir. 

 
Altın borsası ve altın piyasasıyla ilgili olumlu sonuçların Borsa, Altın Rafinerisi ve Altın 

Bankacılığı üçgeninin sağlıklı ve koordineli bir biçimde işleyişi ile gerçekleşebileceği herkes tarafından 
kabul görmektedir. Şu an, mevzuat altının serbestçe hareketi yönünde  gerektiği biçimde oluşturulmuş 
bulunmaktadır. Ancak Altın Bankacılığı ve Altına Dayalı Mali Araçların geliştirilmesi, Altın 
Rafinerisinin kurulması yönünde kolaylıklar sağlayacak ve yukarıda belirtilen diğer  hususların 
gerçekleştirilmesi sağlamaya  yönelik  düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Başarının sağlanması kişi 
ve kurumların bu yönde göstereceği çalışmalara bağlıdır. 
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İSTANBUL ALTIN BORSASI KIYMETLİ MADENLER PİYASASI'NDA İŞLEM 
YAPMAYA YETKİLİ ARACI KURULUŞLAR (56) 

BANKALAR (27) 
ALTERNATİF BANK A.Ş. 
Cumhuriyet Cad. No: 22-24 
80200 Elmadağ-İstanbul 
Tel : (212) 232 44 00 
Fax : (212) 234 50 55 

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 
Vali Konağı Cad. No: 10 
Nişantaşı-İstanbul 
Tel : (212) 225 05 00 
Fax : (212) 225 05 26 

BANK EKSPRES A.Ş. 
İstinye Yokuşu 80660 
İstinye-İstanbul 
Tel : (212) 285 25 25 
Fax: (212) 285 46 55 

BİRLEŞİK TÜRK KÖRFEZ 
BANKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No:42 
Mecidiyeköy-İstanbul 
Tel : (212) 275 65 76 
Fax : (212) 288 71 81 

CITIBANK N.A. 
Büyükdere Cad. No: 100 
Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 288 77 00 
Fax : (212) 288 77 63 

DEMİRBANK TÜRK A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 122/B 
Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 275 19 00 
Fax : (212) 267 47 94 

DENİZBANK A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 110 
80496 Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 275 35 00 
Fax : (212) 272 99 74 

EGEBANK A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 106 
Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 288 73 23 
Fax : (212) 288 74 66 

ESKİŞEHİR BANKASI  
TÜRK A.Ş. 
Meşrutiyet Cad. No: 141 
Tepebaşı-İstanbul 
Tel : (212) 251 72 70 
Fax : (212) 249 58 41 

FİNANSBANK A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 129 
80300 Mecidiyeköy-İstanbul 
Tel : (212) 216 70 70 
Fax : (212) 216 13 23 

KOÇBANK A.Ş. 
Morbasan Sk. Koza İş Mrk. 
80700 Beşiktaş-İstanbul 
Tel : (212) 288 9363 
Fax : (212) 272 58 15 

ŞEKERBANK T.A.Ş. 
Kemeraltı Cad. No: 50/1 
80030 Tophane-İstanbul 
Tel : (212) 244 41 11 
Fax : (212) 252 63 27 

TÜRK EKONOMİ  
BANKASI A.Ş. 
Meclisi Mebusan Cad. No: 35 
Fındıklı-İstanbul 
Tel : (212) 251 21 21 
Fax : (212) 249 51 12 

TÜRKİYE EMLAK  
BANKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 43-45 
Maslak-İstanbul 
Tel : (212) 285 22 50 
Fax : (212) 276 46 01 

TÜRKİYE GARANTİ  
BANKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 63 
Maslak-İstanbul 
Tel : (212) 286 01 30 
Fax : (212) 286 01 35 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
Maya Akar Center No:100-102 
Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 212 04 60 
Fax : (212) 211 06 81 

TÜRKİYE KONUT ENDÜSTRİ 
VE TİCARET BANKASI A.Ş. 
(KENTBANK) 
Büyükdere Cad. No: 100-102 
80280 Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 211 75 30 
Fax : (212) 212 05 91 

TÜRKİYE TÜTÜNCÜLER 
BANKASI A.Ş. (YAŞARBANK) 
Barbaros Blv. No: 121 
Balmumcu-İstanbul 
Tel : (212) 275 84 00 
Fax : (212) 267 30 11 

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 
T.A.O. 
Ebulula Cad. Park Maya 
Sitesi F2 A Blok  
Etiler-İstanbul 
Tel : (212) 270 79 74 
Fax : (212) 284 64 80 

T.C. ZİRAAT BANKASI 
Prof. Kazım İ. Gürkan Cad. 
No: 40 
Cağaloğlu-İstanbul 
Tel : (212) 514 04 16 
Fax : (212) 514 04 14 

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 
Abidei Hürriyet Cad.  
Geçit Sk. No: 10 
Şişli-İstanbul 
Tel : (212) 233 59 29 
Fax : (212) 231 81 27 

  

TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI 
A.Ş. 
Yıldız Posta Cad. No: 54 
80280 Gayrettepe-İstanbul 
Tel : (212) 274 42 80 
Fax : (212) 275 44 05 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 
Yıldız Posta Cad. No: 2 
Gayrettepe-İstanbul 
Tel : (212) 288 67 13 
Fax : (212) 288 61 35 

TOPRAKBANK A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 23 
80220 Şişli-İstanbul 
Tel : (212) 233 22 11 
Fax : (212) 241 31 32 



 

 

ii 

 

ULUSAL BANK T.A.Ş. 
Büyükdere Cad. Maslak Plaza 
No:69 
Maslak-İstanbul 
Tel : (212) 285 97 97 
Fax : (212) 286 06 90 

YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. Yapı Kredi 
Plaza A Blok  
4.Levent-İstanbul 
Tel : (212) 278 20 68 
Fax : (212) 279 52 76 

YURTBANK YURT TİCARET VE 
KREDİ BANKASI A.Ş. 
Balkaner Plaza Eski Büyükdere 
Cad. No: 31 Maslak-İstanbul 
Tel : (212) 286 30 00 
Fax : (212) 286 30 93 

 
YETKİLİ MÜESSESELER (18) 

 

ANADOLU DÖVİZ VE ALTIN 
TİCARET A.Ş. 
Varakçı Sok. No: 3-5 
Kapalıçarşı-İstanbul 
Tel : (212) 512 26 87 
Fax : (212) 519 10 28 

ARABACI DÖVİZ VE KIY. 
MAD..  
TİC. A.Ş. 
Ordu Cad. No:289/11 
Laleli-İstanbul 
Tel : (212) 638 67 30 
Fax : (212) 638 67 32 

AYCAN DÖVİZ VE KIYMETLİ 
MADEN TİCARETİ A.Ş. 
Yıldız Posta Cad. No: 25/A 
Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 275 19 19 
Fax : (212) 275 88 00 

DENGE DÖVİZ TİC. A.Ş. 
Halıcılar Cad. No: 88 
34441 Kapalıçarşı-İstanbul 
Tel : (212) 511 82 80 
Fax : (212) 513 06 77 

ER-DÖVİZ VE KIYMETLİ 
MADEN TİCARETİ A.Ş. 
Nenehatun Cad. No: 86/6 
Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel : (312) 446 55 39 
Fax : (312) 447 24 59 

ER-KAR DÖVİZ VE KIYMETLİ 
MADEN TİCARETİ A.Ş. 
Varakçı Sok. No: 33 Kapalıçarşı-
İstanbul 
Tel : (212) 519 17 05 
Fax : (212) 526 01 29 

GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ 
MADEN TİC. A.Ş. 
Altıncılar Sokak No: 3-5 
Kapalıçarşı-İstanbul 
Tel : (212) 528 47 30 
Fax : (212) 519 01 67 

KAPALIÇARŞI DÖVİZ VE 
KIYMETLİ MADEN TİCARETİ 
A.Ş. 
Nuripaşa Mah. 58. Blv. No: 
118/E 
Zeytinburnu-İstanbul 
Tel : (212) 510 91 15 
Fax : (212) 679 59 05 

KARAT DÖVİZ TİC. A.Ş. 
Anafartalar Cad. No: 388 
İzmir 
Tel : (232) 445 12 07 
Fax : (232) 425 70 44 

MERKEZ DÖVİZ VE KIYMETLİ 
MADEN TİCARETİ A.Ş. 
Anafartalar Cad. No: 45/A 
06250 Ulus-Ankara 
Tel : (312) 310 28 64 
Fax : (312) 324 53 56  

MEYDAN DÖVİZ VE KIYMETLİ 
MADEN TİCARETİ A.Ş. 
İstanbul Cad. Meydan İşhanı  
4/3 Bakırköy - İstanbul  
Tel : (212) 543 65 20 
Fax : (212) 570 66 32  

ODAK DÖVİZ VE KIY. MAD. TİC. 
A.Ş. 
Gazi Bulvarı No: 76/B 
Çankaya-İzmir 
Tel : (232) 441 66 49 
Fax : (232) 441 65 62 

RONA DÖVİZ VE ALTIN TİC. 
A.Ş. 
Varakçı Sok. No: 9/11 
Kapalıçarşı-İstanbul 
Tel : (212) 513 97 28 
Fax : (212) 512 71 33 

SAVAŞ DÖVİZ VE KIYMETLİ 
MADEN TİCARETİ A.Ş. 
Mahmutpaşa Yokuşu No:4 
34440 Eminönüi-İstanbul 
Tel : (212) 513 20 75 
Fax : (212) 522 33 83 

SEMBOL DÖVİZ VE KIYMETLİ 
MADEN TİCARETİ A.Ş. 
Muradiye Cad. No: 1 
Sirkeci-İstanbul 
Tel : (212) 522 96 48 
Fax : (212) 522 13 95 

YILDIRIM DÖVİZ VE KIY. MAD. 
TİC. A.Ş. 
Demirciler Sitesi 3.Cad. 
No: 31 Zeytinburnu-İstanbul 
Tel : (212) 528 12 14 
Fax : (212) 528 21 56 

YILDIZ DÖVİZ TİC. A.Ş. 
Çuhacıhan Sok. No: 10 
34440 Kapalıçarşı-İstanbul 
Tel : (212) 512 69 02 
Fax : (212) 526 00 06 

VERİM DÖVİZ VE KIY. MAD. 
TİC. A.Ş. 
Aynacılar Cad. No: 12 
Kapalıçarşı-İstanbul 
Tel : (212) 513 92 95 
Fax : (212) 513 92 94 

 
KIYMETLİ MADEN ARACI KURUMLARI (10) 

 
ALTINBAŞ KIYMETLİ 
MADENLER BORSASI A.Ş. 
Vezirhan Cad. No: 96 Şerefhan 
Nuruosmaniye-İstanbul 
Tel : (212) 528 15 50 
Fax : (212) 513 31 33 

DESTEK KIYMETLİ 
MADENLER VE VADELİ 
İŞLEMLER TİC. A.Ş. 
Yapı Kredi Plaza C Blok  
Kat: 13 
4.Levent-İstanbul 
Tel : (212) 325 25 50 
Fax : (212) 325 26 20 

KOÇAK KIYMETLİ MADENLER 
BORSASI A.Ş. 
Çuhacıhan No: 11 
Kapalıçarşı-İstanbul 
Tel : (212) 526 75 36 
Fax : (212) 513 62 74 
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MUSTAFA CEM KIYMETLİ 
MADENLER TİC. A.Ş. 
Terlikçiler Sok. No: 66 
Kapalıçarşı-İstanbul 
Tel : (212) 519 31 47 
Fax : (212) 512 27 94 

SEL KIYMETLİ MADENLER 
A.Ş. 
Eskişehir Yolu 9.Km  
Selamoğlu Tesisleri-Ankara  
Tel : (312) 467 64 70 
Fax : (312) 427 80 30  

OLCAY KIYMETLİ MADENLER 
A.Ş. 
Dereboyu Meydan Sok.  
No: 28/52 
Maslak-İstanbul 
Tel : (212) 290 25 30 
Fax : (212) 290 25 34  

TEB KIYMETLİ MADENLER 
A.Ş. 
Meclis-i Mebusan Cad. 
No:35/6 80040 Fındıklı-İstanbul 
Tel : (212) 251 21 21 
Fax : (212) 249 51 12 

TEKİN ALTUN KIYMETLİ 
MADENLER A.Ş. 
Cumhuriyet Çarşısı 
Söğütlü Cami No: 5 
Malatya 
Tel : (422) 323 16 02 
Fax : (422) 323 16 02 

TOYA KIYMETLİ MADENLER 
TİC. A.Ş. 
Dümen Sok. Mutlu Apt. No: 7 
Gümüşsüyü-İstanbul 
Tel : (212) 244 32 63 
Fax : (212) 249 50 15 

TRAKYA KIYMETLİ 
MADENLER ULUSLARARASI 
TİC. A.Ş. 
Halaskargazi Cad. No: 399-401 
Şişli-İstanbul 
Tel : (212) 241 44 42 
Fax : (212) 225 92 75 

  

 
 

KIYMETLİ MADEN ÜRETİM VE PAZARLAMASI FAALİYETİNDE BULUNAN 
KURULUŞLAR (1) 

 
ETİ GÜMÜŞ A.Ş. 
43001 Kütahya 
Tel : (274) 223 94 23 
Fax : (274) 223 64 62 
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                                                                                                        EK:2 
 

İSTANBUL ALTIN BORSASI KIYMETLİ MADENLER ÖDÜNÇ PİYASASI'NDA 
İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ ARACI KURULUŞLAR (12) 

 
BANKALAR (6) 

 
BİRLEŞİK TÜRK KÖRFEZ 

BANKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. No:42 
Mecidiyeköy-İstanbul 
Tel : (212) 275 65 76 
Fax : (212) 288 71 81 

FİNANSBANK A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 129 

80300 Mecidiyeköy-İstanbul 
Tel : (212) 216 70 70 
Fax : (212) 216 13 23 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
Maya Akar Center No:100-102 

Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 212 04 60 
Fax : (212) 211 06 81 

TÜRK EKONOMİ  
BANKASI A.Ş. 

Meclisi Mebusan Cad. No: 35 
Fındıklı-İstanbul 

Tel : (212) 251 21 21 
Fax : (212) 249 51 12 

T.C. ZİRAAT BANKASI 
Prof. Kazım İ. Gürkan Cad. 

No: 40 
Cağaloğlu-İstanbul 

Tel : (212) 514 04 16 
Fax : (212) 514 04 14 

TOPRAKBANK A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 23 

80220 Şişli-İstanbul 
Tel : (212) 233 22 11 
Fax : (212) 241 31 32 

 
YETKİLİ MÜESSESELER (6) 

 
ER-DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN 
TİCARETİ A.Ş. 
Nenehatun Cad. No: 86/6 
Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel : (312) 446 55 39 
Fax : (312) 447 24 59 

KARAT DÖVİZ TİC. A.Ş. 
Anafartalar Cad. No: 388 
İzmir 
Tel : (232) 445 12 07 
Fax : (232) 425 70 44 

MERKEZ DÖVİZ VE KIYMETLİ 
MADEN TİCARETİ A.Ş. 
Anafartalar Cad. No: 45/A 
06250 Ulus-Ankara 
Tel : (312) 310 28 64 
Fax : (312) 324 53 56 

MEYDAN DÖVİZ VE KIYMETLİ 
MADEN TİCARETİ A.Ş. 
İstanbul Cad. Meydan İşhanı  

4/3 Bakırköy - İstanbul  

Tel : (212) 543 65 20 
Fax : (212) 570 66 32  

SEMBOL DÖVİZ VE KIYMETLİ 
MADEN TİCARETİ A.Ş. 
Muradiye Cad. No: 1 
Sirkeci-İstanbul 
Tel : (212) 522 96 48 
Fax : (212) 522 13 95 

YILDIZ DÖVİZ TİC. A.Ş. 
Çuhacıhan Sok. No: 10 

34440 Kapalıçarşı-İstanbul 
Tel : (212) 512 69 02 
Fax : (212) 526 00 06 
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                                                                                                 EK:3 
 
 

İAB VADELİ İŞLEMLER PİYASASINDA İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ ARACI 
KURULUŞLAR (28)  

 
 

BANKALAR (18) 
 
 

ALTERNATİF BANK A.Ş. 
Cumhuriyet Cad. No: 22-24 

80200 Elmadağ-İstanbul 
Tel : (212) 232 44 00 
Fax : (212) 234 50 55 

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 
Vali Konağı Cad. No: 10 

Nişantaşı-İstanbul 
Tel : (212) 225 05 00 
Fax : (212) 225 05 26 

(*)BİRLEŞİK TÜRK KÖRFEZ 
BANKASI A.Ş. 

Büyükdere Cad. No:42 
Mecidiyeköy-İstanbul 
Tel : (212) 275 65 76 
Fax : (212) 288 71 81 

(*)DEMİRBANK TÜRK A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 122/B 

Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 275 19 00 
Fax : (212) 267 47 94 

(*)ESKİŞEHİR BANKASI  
TÜRK A.Ş. 

Meşrutiyet Cad. No: 141 
Tepebaşı-İstanbul 

Tel : (212) 251 72 70 
Fax : (212) 249 58 41 

(*)FİNANSBANK A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 129 

80300 Mecidiyeköy-İstanbul 
Tel : (212) 216 70 70 
Fax : (212) 216 13 23 

(*)KOÇBANK A.Ş. 
Morbasan Sk. Koza İş Mrk. 

80700 Beşiktaş-İstanbul 
Tel : (212) 288 9363 
Fax : (212) 272 58 15 

(*)TÜRK EKONOMİ  
BANKASI A.Ş. 

Meclisi Mebusan Cad. No: 35 
Fındıklı-İstanbul 

Tel : (212) 251 21 21 
Fax : (212) 249 51 12 

(*)TÜRKİYE GARANTİ  
BANKASI A.Ş. 

Büyükdere Cad. No: 63 
Maslak-İstanbul 

Tel : (212) 286 01 30 
Fax : (212) 286 01 35 

(*)TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
Maya Akar Center No:100-102 

Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 212 04 60 
Fax : (212) 211 06 81 

(*)TÜRKİYE KONUT ENDÜSTRİ 
VE TİCARET BANKASI A.Ş. 

(KENTBANK) 
Büyükdere Cad. No: 100-102 

80280 Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 211 75 30 
Fax : (212) 212 05 91 

(*)TÜRKİYE TÜTÜNCÜLER 
BANKASI A.Ş. (YAŞARBANK) 

Barbaros Blv. No: 121 
Balmumcu-İstanbul 

Tel : (212) 275 84 00 
Fax : (212) 267 30 11 

(*)TÜRKİYE VAKIFLAR 
BANKASI T.A.O. 
Ebulula Cad. Park Maya 
Sitesi F2 A Blok  
Etiler-İstanbul 
Tel : (212) 270 79 74 
Fax : (212) 284 64 80 

(*)T.C. ZİRAAT BANKASI 
Prof. Kazım İ. Gürkan Cad. 

No: 40 
Cağaloğlu-İstanbul 

Tel : (212) 514 04 16 
Fax : (212) 514 04 14 

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 
Abidei Hürriyet Cad.  

Geçit Sk. No: 10 
Şişli-İstanbul 

Tel : (212) 233 59 29 
Fax : (212) 231 81 27 

(*)TÜRK TİCARET BANKASI 
A.Ş. 
Yıldız Posta Cad. No: 2 
Gayrettepe-İstanbul 
Tel : (212) 288 67 13 
Fax : (212) 288 61 35 

(*)TOPRAKBANK A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 23 
80220 Şişli-İstanbul 
Tel : (212) 233 22 11 
Fax : (212) 241 31 32 

(*)YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A 
Blok  
4.Levent-İstanbul 
Tel : (212) 278 20 68 
Fax : (212) 279 52 76 
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YETKİLİ MÜESSESELER (5) 
 
 

(*)AYCAN DÖVİZ VE 
KIYMETLİ MADEN TİCARETİ 
A.Ş. 
Yıldız Posta Cad. No: 25/A 
Esentepe-İstanbul 
Tel : (212) 275 19 19 
Fax : (212) 275 88 00 

ER-DÖVİZ TİCARET A.Ş. 
Nenehatun Cad. No: 86/6 
Gaziosmanpaşa-Ankara 
Tel : (312) 446 55 39 
Fax : (312) 447 24 59 

MERKEZ DÖVİZ VE ALTIN TİC. 
A.Ş. 
Anafartalar Cad. No: 45/A 
06250 Ulus-Ankara 
Tel : (312) 310 28 64 
Fax : (312) 324 53 56 

(*)SEMBOL DÖVİZ VE ALTIN 
TİC. A.Ş. 
Muradiye Cad. No: 1 
Sirkeci-İstanbul 
Tel : (212) 522 96 48 
Fax : (212) 522 13 95 

VERİM DÖVİZ TİC. A.Ş. 
Aynacılar Cad. No: 12 
Kapalıçarşı-İstanbul 
Tel : (212) 513 92 95 
Fax : (212) 513 92 94 

 

 
 

KIYMETLİ MADEN ARACI KURUMLARI (2) 
 
 

(*)DESTEK KIYMETLİ 
MADENLER VE VADELİ 
İŞLEMLER TİC. A.Ş. 
Yapı Kredi Plaza C Blok  
Kat: 13 
4.Levent-İstanbul 
Tel : (212) 325 25 50 
Fax : (212) 325 26 20 

OLCAY KIYMETLİ MADENLER 
A.Ş. 
Dereboyu Meydan Sok.  
No: 28/52 
Maslak-İstanbul 
Tel : (212) 290 25 30 
Fax : (212) 290 25 34 

 

 
 

İMKB ARACI KURULUŞLARI (3) 
 
 

(*)ATA MENKUL KIYMETLER 
A.Ş. 

Emirhan Cad. No:145 
80700 Balmumcu-İstanbul 

Tel : (212) 258 85 25 
Fax : (212) 258 99 49 

EVGİN MENKUL DEĞERLER 
TİC. A.Ş. 

Maçka Abdi İpekçi Cad. 
No: 65 

80200 Maçka-İstanbul 
Tel : (212) 296 56 36 
Fax : (212) 231 46 00 

(*)GLOBAL MENKUL 
DEĞERLER A.Ş. 

Büyükdere Cad. No: 100/102 
80280 Esentepe-İstanbul 

Tel : (212) 211 49 00 
Fax : (212) 211 49 01 

(*) A Grubu Takas Üyesi  
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                                                                                 EK: 4 
 
ÇALIŞMADA YERALAN  TERİMLERE İLİŞKİN TANIMLAMALAR 
 

   
Açık Pozisyon :  Herhangi bir anda Vadeli Piyasalarda kapatılmamış uzun veya 

kısa pozisyonların adedi açık pozisyon olarak tanımlanır. 
 

Açılış Emri : Bu emir türünde müşteri, verdiği emrin seansın Borsa Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenen süresi içinde geçerli ve serbest 
fiyatlı olmasını isteyebilir. 

Açılış Fiyatı :  Seansta, ilgili vade için  gerçekleşen  ilk işlem  fiyatı o  vadenin 
seans  açılış fiyatıdır. 
 

Altın :  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından standartları 
belirtilen kıymetli maden. 
 

Altın Bankacılığı :  Altın üzerine işlemler yapabilen  bankacılık  sistemi.  
 

Altın Kredileri :  Bankaların altın mevduat hesabı, altın senedi, altına dayalı 
menkul   kıymet ve altına endeksli banka bonosu vasıtasıyla 
toplaması düşünülen fonları altın veya karşılığı TL. cinsinden 
sanayi   kesimine plase etmesidir. 
 

Altın Külçe Swap’ı 
 

:  Aynı anda Spot Altın Piyasasında yapılan satış ile Vadeli 
Piyasada yapılan eşit ağırlıkta alıştan oluşur. 
 

Altın Mevduat Hesabı :  Mevduat sahibinin altın cinsinden  bankalarda açtığı mevduat  
hesabıdır. 
 

Altın Rafinerisi :  Piyasadan toplanacak hurda  altınların, uluslararası piyasalarda 
işlem görebilmesi için saflaştırıldığı ve standart külçe haline  
getirildiği yerlerdir. 
 

Altın Senedi :  Yatırım amacıyla altına dayalı olarak çıkartılması  düşünülen 
ve  belirli bir getirisi olan senet türüdür. 
 

Altına Dayalı  
Mali Araçlar 

:  Fiziki altına alternatif oluşturan - Altın Senedi, Altına Dayalı 
Menkul  Kıymet, Altına Endeksli Tahvil,      Altına Endeksli 
Banka Bonoları,Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, Altın Mevduat 
Hesabı, Altın Kredileri- araçlardır. 
 

Altına Dayalı Menkul Kıymet : Bankaların, altın veya altına dönüştürülebilir TL. cinsinden 
kuyumculuk sektörüne açmayı  düşündükleri kredilerin geri 
ödemelerine dayalı bir mali araçtır. 
 

Altına Endeksli Banka Bonoları : Sanayi şirketlerinin yanı sıra, bankaların nakit akışını 
sağlayabilmek için altının fiyat hareketlerine endeksli 
çıkarılması düşünülen borçlanma araçlarıdır. 
 

Altına Endeksli Tahvil :  Daha çok nakit girişleri altın  fiyatları ile ilişkili olan 
madencilik ve rafineri  şirketlerince kullanılan bir  finansman  
yöntemidir. 
 

Anonim Şirket  :  Bir unvana sahip, en az 5 ortakça  ana sözleşmesinde yazılı 
konularda  faaliyette bulunmak üzere,  asgari 5  milyar TL. 
sermaye ile  kurulmuş olan ve esas sermayesi   muayyen paylara 
bölünmüş  olan sermaye şirketleridir. 
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Aracılık : Piyasa araçlarının yetkili aracı kuruluşlar tarafından,kendi nam 
ve  hesabına, başkası nam ve hesabına,  kendi namına ve 
başkası hesabına  alım satımını yapan kurumlardır. 
 

Arbitraj  : Vadeli ürün fiyatının teorik değeri ile piyasa değeri arasındaki 
farktan kazanç elde etmek üzere yapılan işlemdir.  Arbitraj 
işlemleri risk unsuru taşımazlar ayrıca arbitraj yapan bir 
yatırımcı pozisyon alıp anında sattığı için  açık pozisyon 
taşımazlar. 
 

Backwardation 
 

:  Vadeli İşlem Sözleşmeleri fiyatları ile Spot Piyasa fiyatları 
arasında olması gereken taşıma maliyeti farkının göz ardı 
edilerek Spot Piyasa fiyatının Vadeli İşlem Sözleşmesi 
fiyatından fazla olması durumudur.  Bu durum kısa vadedeki 
talebin uzun vadedeki talepten fazla olduğu zamanlarda ortaya 
çıkar.  
 

Banka :  Bankalar Kanununa göre, Türkiye'de faaliyette bulunan  
bankalar. 
 

Basıs (Baz)  
 

  Spot Altın Piyasası fiyatı ile Vadeli İşlemler Piyasası fiyatı 
arasındaki farktır.  
 

Beklemeli Emir    Müşteri, verdiği emrin belli piyasa şartlarında geçerli olmasını 
istediği takdirde beklemeli emir verir. Beklemeli emir "Kayıp 
Telafi" ve "Fiyat Uygunsa" olmak üzere iki türlüdür. 

Blok emir 

 

  Kıymetli maden ödünç alınması veya verilmesi amacıyla 
verilen bir emrin işlem görmesi halinde tamamının 
gerçekleşmesini zorunlu kılan emir türüdür. 
 

Borsa Başkanı :  SPK'nın teklifi üzerine müşterek  kararname ile  atanır. Borsa 
Başkanının görev süresi 4 yıldır. Borsa, Yönetim Kurulunca 
alınan kararlar  çerçevesinde Borsa  Başkanı tarafından idare ve 
temsil edilir. 
 

Borsa Bülteni :  Borsa, seans günlerini izleyen iş  günlerinde,Borsada işlem 
gören altının türlerine göre teşekkül eden fiyatları ve Borsa 
Yönetimce   belirlenen  yazı, haber ve diğer  hususları 
içeren, “İstanbul  Altın Borsası Bülteni”ni yayımlar. 
 

Borsa Eksperleri : Altın alım satım işlemlerinde, Borsa üyelerinin altına ilişkin 
alım satım emirlerini toplayarak,  belirlenmiş kaidelere göre  
fiyatların teşekkülünü alım satım işlemlerin sonuçlandırılmasını 
sağlamakla görevli kimseler. 
 

Borsa Emirleri :  Müşteri emirleri, aracı kurum üye temsilcileri  tarafından seans 
içinde borsa bilgisayar  sistemine aktarıldığında  borsa   emrine 
dönüşür. 
 

Borsa Fiyatı  :  Borsada belli kurallara göre işleyen organize    pazarlarda  
işlem gören menkul kıymetlerin, borsadaki  arz ve talep 
koşullarına göre oluşan fiyatıdır. 
 

Borsa Katsayısı : Borsalda üyeler tarafından,  talebe bağlı olarak   ithal edilen   
külçe altın ile borsa işlem miktarı  arasındaki fark borsa  
katsayısı olarak  tanımlanır. 
 

Borsa Payı : Borsa üyelerinin, Borsada   gerçekleştirdiği işlem hacmine göre 
hesaplanarak Borsaya ödenen meblağ olup Borsa Yönetim 
Kurulu’nca onaylanır. 
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Borsa Üyeleri : Altın üzerine işlem yapma yetkisine sahip üyeler, Altın Borsası 
üyelik belgesi alan  kıymetli maden araç  kuruluşlarıdır. 
 

Borsa Yönetmeliği : Kıymetli Madenler Borsalarının kendi çalışma  esaslarını  
düzenleyen, Genel Yönetmelik   esasları çerçevesinde yönetim 
kurulunca  hazırlanarak genel kurulca kabul edilen ve SPK 
tarafından onaylanan   yönetmeliktir. 
 

Bölünebilir emir : Kıymetli maden ödünç alınması veya verilmesi amacıyla verilen 
bir emrin işlem görmesi halinde kısmen gerçekleşmesine imkan 
tanıyan emir türüdür. 

 
Call Opsiyonu  
 

: Opsiyonu alan tarafa, opsiyon sözleşmesine konu değeri, 
önceden belirlemiş fiyattan belirli bir zamanda veya belirli bir 
süre boyunca alma hakkını veren opsiyon sözleşmesi. 
 

Contango Piyasa  
 

: Taşıma maliyetleri nedeni ile Vadeli İşlem Sözleşmesinin 
fiyatının Spot Piyasadan fazla olduğu piyasalardır.  
 

Çok Fiyat Yöntemi  :  Altın alım satımından kullanılan  yöntemdir. Çok fiyat 
yöntemi, altına ait olarak verilen alım satım emirlerinin ‘’fiyat  
önceliği  kuralı’’na uygun olarak teker teker    
karşılaştırılmasıyla elde edilen  fiyatlarla altın satımın 
gerçekleştirildiği sürekli müzayede sistemi ile çalışır. 
 

Dışarıda Yerleşik Kişi : Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatında, Türkiye’de 
yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişiler olarak 
tanımlanmaktadır. 
 

Disiplin Cezaları  :  Borsada düzeni veya dürüstlüğü  bozan veya  Borsa işlerine 
hile karıştıran, Borsa işlerinin  açık, düzenli ve dürüst 
yürütülmesi için alınan kararlara uymayanlardan, yönetmelik 
hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilenler hakkında 
durumun niteliğine, fiilin mahiyet  ve önemine  göre verilen 
ceza veya  cezalardır. 
 

Disiplin Komitesi : Yönetmeliklerle öngörülen  disiplin suçlarıyla   ilgili 
incelemeleri yaparak buna  yönetmeliklerde yer alan  kurallara 
göre karara   bağlayıp  durumu Borsa Yönetim Kuruluna  
bildiren   komitedir. 
 

Durum Bildirim Günü  
 

: Teslimat vadesinden önceki altıncı iş günü durum bildirim günü 
olarak adlandırılır. 
 

Fiyat Aralığı : Sözleşme türü bazında belirlenen sözleşme fiyatında bir defada 
gerçekleşebilecek en küçük fiyat hareketi. 

Fiyat Önceliği Kuralı  

 
 
  

:  Borsaya intikal ettirilen emirler karşılanırken, daha düşük 
fiyatlı satım emirleri daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden, 
daha yüksek fiyatlı alım emirleri daha düşük fiyatlı alım 
emirlerinden önce karşılanır. 

Fiyat Uygunsa : Alış fiyat uygunsa emri, piyasa fiyatının altında verilir ve piyasa 
son işlem fiyatı bu fiyatla karşılaştığı takdirde emir işleme 
konur. Satış fiyat uygunsa emri, piyasa fiyatının üzerinde verilir 
ve piyasa son işlem fiyatı bu fiyata ulaştığı takdirde emir işleme 
konur. 

Fiziki Teslimat  
 

: Vade sonunda pozisyonun kapatılması yerine ürünün teslim 
edilmesi ya da teslim alınması işlemidir. 
 

Forward İşlemler : Anlaşılan miktar ve fiyattan belirli bir tarihte belirli bir  ürünün 
teslim edilerek, karşılığının ödeneceğinin iki  tarafın birbirine  
taahhütte bulunmasıdır. 
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Futures Piyasaları : Fiyat dışındaki şartları standartlaştırılmış bir vadeli  (forward) 

sözleşmesinin işlem gördüğü piyasalardır. Bu piyasalarda 
sözleşmeye konu teşkil eden ürün kontrat şartlarına uygun 
olarak ileri bir  teslimat tarihinden alınıp  satılmaktadır. 
 

Genel Yönetmelik : 3 Nisan 1993 gün ve 21541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış 
bulunan Kıymetli Madenler  Borsalarının   Kuruluş ve Çalışma 
Esasları Hakkında Genel  Yönetmeliği ifade eder. 
 

Günlük İşlem  
 

: Bir yatırımcının gün içinde aldığı bir pozisyonu yine aynı gün 
ters pozisyon alarak kapatmasıdır. 
 

Günlük Kar  : Üyenin yaptığı işlemlerden ve açık pozisyonlarından 
kaynaklanan kar/zarar tutarını göstermektedir.  Gün sonu 
uzlaşma fiyatı baz alınarak hesaplanır. 
 

Günlük Netleştirme (Mark to 
Market)  

: Gün sonunda oluşan kapanış fiyatına göre marjin hesap 
bakiyelerinin yeniden düzenlemesidir. 
 

Hedging  
 

: Genel olarak ‘riskten korunma’ şeklinde ifade edilebilir.  
Hedging’de amaç kar elde etmek değil, fiyat hareketleri 
sonunda doğabilecek olası zararlardan kaçınabilmektir. 
 

Hisse Senedi : Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim  ortaklığın 
sermayesine belirli bir katılma payını  temsil eden, yasal şekil  
şartlarına uygun olarak düzenlemiş kıymetli evraktır   
   

İptal Edilene Kadar Geçerli 
Emir 

: Bu emir türünün özelliği emri veren tarafından iptal edilene 
kadar geçerli limitli bir emir olmasıdır.  
 

İstanbul Altın Borsası : Yönetmeliği 13 Şubat 1994 tarihli  Resmi Gazete'de yayımlanan 
, altın  üzerine  işlem yapmak üzere  26   Temmuz 1995 günü  
çalışmaya  başlamış olan borsa. 
 

İstatistikler :  Borsa; teşkilatı, faaliyet ve  borsada işlem gören altın hakkında  
dönemsel istatistikler yayımlar. Bir yıllık döneme ait 
istatistikler, ilgili yılı izleyen üç ay içinde yayımlanır. Borsa 
istatistikleri isteyene bedeli karşılığında  verilir. 
 

İşlem Birimi : Altın üzerinde işlem yapılabilecek asgari altın  miktarını ifade 
eder,  Yönetim Kurulu arz ve talebin miktar ve piyasa hacmini 
göz önünde bulundurarak, altın için işlem birimini belirleyerek 
Borsa     Bülteni'nde ilan eder. 
 

İşlem Hacmi : Borsada, bir seansta ya da belli  bir dönemde el  değiştiren altın 
miktarı ile altın fiyatının     çarpılarak elde edilen    yekündür. 
 

İşlem Miktarı : Borsada, bir seansta ya da  belli bir dönemde alınıp    satılan (el 
değiştiren) altın  miktarıdır. 
 

İşlem Vadesi : Sözleşmeye konu altın ve dövizin nakit uzlaşmasının veya 
fiziksel takasının  yapılacağı zaman. 
 

İşlenmemiş Altın : En az 995/1000 saflıkta, nitelikleri Müsteşarlıkça belirlenen 
bonolar veya  külçeler  halinde altın. 
 

İşlenmemiş Gümüş : En az % 99.9 saflıkta, nitelikleri müsteşarlıkça belirlenen bar,  
külçe veya granül halindeki gümüşü, 
 

İşlenmemiş Platin : En az % az % 99.5 saflıkta, nitelikleri müsteşarlıkça belirlenen 
barlar  külçeler  halindeki platini, 
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İşlenmiş Altın : 995/1000'den daha düşük saflıkta,  gerek bir işçilik         
uygulayarak  ziynet veya süs eşyası haline  
dönüştürülmüş,  gerekse içine ilave madde katılarak veya 
katılmaksızın alımı-satımı yapılan altın. 
 

İşlenmiş Gümüş :  % 99.9’dan daha düşük saflıkta, gerek bir işçilik uygulanarak 
ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş, gerekse içine ilave 
madde katılarak veya katılmaksızın alım-satım yapılan gümüş. 
 

İşlenmiş Platin : Gerek bir işçilik uygulanarak ziynet veya süs eşyası haline 
dönüştürülmüş, gerekse içine ilave madde katılarak veya 
katılmaksızın alım-satım yapılan platin. 
 

Kalanı İptal Et Emri  
 

:  Kalanı iptal et emri, belirli bir fiyattan işlemin o anki 
fiyatlardan tümünün gerçekleşmemesi durumunda tümünün, bir 
kısmının gerçekleşmesi durumunda kalan kısmının iptal edildiği 
emir türüdür. 
 

Kapanış Emri :  Müşteri, verdiği emrin seansın Borsa Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen süresi içinde geçerli ve serbest fiyatlı 
olmasını isterse, kapanış emri verir. 
 

Kapanış Fiyatı  :  Bir seanstan Borsa kaydına  alınan (tescil edilen) en    son 
işlemin fiyatıdır. 
 

Kayıp Telafi Emri : Limitli emirden sonra uluslararası piyasalarda en çok kullanılan 
emir türü kayıp telafi emridir.  Alış kayıp telafi emri, piyasa 
fiyatının üzerinde verilir ve piyasa son işlem fiyatı bu fiyata 
ulaştığı takdirde emir işleme konur. Satış kayıp telafi emri, 
piyasa fiyatının altında verilir ve piyasa son işlem fiyatı bu 
fiyatla karşılaştığı takdirde emir işleme konur. 
 

Kısa Pozisyon : Vadeli İşlem Sözleşmesinin satımı yoluyla gerçekleşir. Kısa 
pozisyona giren tarafın sözleşmenin vadesi geldiğinde 
sözleşmenin dayandığı altın veya dövizin sözleşmede belirtilen 
miktar veya fiyattan satması gerekir. 
 

Kıymetli Eşya   :  Kıymetli madenler veya kıymetli  taşlardan yapılmış ya da 
bunları içeren eşyalar. 
 

Kıymetli Maden :  Her tür ve şekilde altın, gümüş ve platindir. 
 

Kıymetli Maden Aracı 
Kuruluşları 

: Kıymetli Madenler Borsaları ile ilgili mevzuat çerçevesinde 
faaliyet izni alan yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik kişi ve 
kuruluşları ifade etmektedir. 
 

Kıymetli Maden Borsaları :  Borsa içinde oluşturulacak pazarlarda Hazine Müsteşarlığı   
tarafından tanımlanan ve standartları belirlenen kıymetli 
madenlerin açık, düzenli ve  serbest rekabet şartları içinde alınıp 
satılmasını sağlayan,  fiyatların tespit ve ilanı işleriyle yetkili ve 
çalışma   esaslarını belirleyen   yönetmelikle verilen diğer işleri 
yapan tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarıdır. 
 

Kıymetli Taşlar : Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci. 
 

Koleksiyon Parası : Çekiciliği olan ve çok az sayıda basılan altın paralar. 
 

Komisyon  
 

:  Üyenin yaptığı işlemlerden kaynaklanan komisyon tutarını 
gösterir. 
 

Kotasyon :  Belli bir tarihte borsada işlem görmüş değerlerin  rayiçlerini 
açıklayan bir terimdir.  
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Kruggeard :  1978 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından çıkartılan 
altın paranın ismi. 
 

Kurtaj   :  Müşteriler tarafından Borsa üyelerine, gerçekleşen          
işlemlerin tutarı üzerinden, azami sınırı yönetim    kurulunun 
önerisi üzerine SPK tarafından onaylanan tarifeye göre ödenen 
komisyondur. 
 

Külçe Paralar : İçerdiği altın miktarı kadar değer taşıyan paralar.  

Likidasyon  : Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin kapatılmasıdır. 
 

Likit Piyasa   
 

:  İşlem hacminin ve açık pozisyon miktarının fazla olduğu 
piyasalardır. 
 

Limitli Emir : Emri veren alıcının,işlemin gerçekleşmesi için  kabul ettiği en 
yüksek fiyatı,  satıcının ise  satmaya razı olduğu en düşük fiyatı 
belli   ettiği  emir tipidir. 
 

Menkul Kıymetler : Ekonomik değeri olan, paraya  çevrilebilir ve   parayla ifade  
edilebilir değerlerdir. 
 

Mevzuat : Yasa, tüzük, yönetmelik ve diğer hukuk kaynaklarının   tümü 
Minimum Fiyat Hareketi  
 

: Bir Vadeli İşlem Sözleşmesi fiyatının artabileceği ya da 
azalabileceği en az miktardır.  Bu miktar Borsalar tarafından 
belirlenir. 
 

Müşteri Emirleri :  Borsalda altın alım satımı yapmak   isteyenlerin  Borsa 
üyelerine  verdikleri talimattır. 
 

Müşteri Emirlerinin Önceliği 
Kuralı  

 

: Fiyat ve zaman öncelikleri açısından eşitliğin söz konusu 
olduğu durumlarda müşteri emirleri piyasa üyelerinin kendi 
nam ve hesaplarına verdiği emirlerden önce karşılanır. 

Nakdi Uzlaşma  
 

: Vade Sonunda Vadeli İşlem Sözleşmesine konu olan ürünün 
fiziki teslimatı yerine tarafların yükümlülüklerini nakit olarak 
yerine getirmeleridir. 
 

Net Bakiye  
 

: Üyenin gün sonundaki net alacağını veya borcunu gösterir. 

Ons  :  Fransa'da 30 gr 59 santigram, İngiltere'de 28 gr 349     miligram 
ağırlığında bir tartı  birimi. Altın için Dünya'da  ve borsalarda 
bildirilen fiyatlar “bir ons altın” karşılığı   olarak 
belirlenmektedir. Altında  ölçü birimi olarak  kullanılır. 
     1Gr=  0.03215 Ons 
     1Kg= 32.15 Ons 
 

Opsiyon : Bir malı veya menkul kıymeti  belli süre içerisinde belli  bir 
fiyata satma veya alma   hakkıdır. 
 

psiyon Tipi : Opsiyon sözleşmesi ile tanınan hakkın  kullanılabileceği süreye 
ilişkin iki yöntem     söz konusudur. Opsiyon sözleşmesinin 
sadece vade       sonunda kullanım hakkı tanınması durumunda 
Asya  tipi, opsiyon  sözleşmesi ile tanınan hakkın vade  sonunda 
veya vade sonundan  önceki herhangi bir  tarihte 
kullanılması durumunda, Amerikan tipi  sözleşme   söz 
konusudur.   Her iki  yöntemden hangisinin      geçerli olacağı 
sözleşmenin  ihdası sırasında Borsa Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. 
 

Ödenmiş Sermaye : Esas sermaye sistemine tabi  ortaklarda, ortaklardan taahhüt 
edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmıdır. 
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Önceki Sürdürme Teminatı  
 

: Bir önceki gün sonunda sahip olunan pozisyon esas alınarak 
ilgili günün uzlaşma fiyatına göre hesaplanan sürdürme teminatı 
tutarını gösterir. 
 

Para Birimi Esası : Borsada altın alıcı ve satıcının   talebine göre  TL veya USD   
üzerinden alınıp satılır. 
 

Piyasa Fiyatı : Borsada işlem gören kıymetin arz ve talebinin  karşılaşması 
sonucu   oluşan fiyatıdır. 
 

Piyasa Yapıcılık (Market-
Making)  
 

: Piyasadaki fiyat istikrarını korumak, piyasaya derinlik ve 
likidite sağlamak amacıyla, Piyasa Yapıcı olarak tanımlanan bir 
Borsa üyesinin, seans saatlerinde çift taraflı emirler vererek 
kendi nam ve hesabına işlem yapmasıdır. 
 

Portföy  : Sahip olunan varlıkların aynı veya farklı özelliğe sahip   birden 
fazla kıymete yatırılması  sonucu oluşan toplam  değerdir. 
 

Pozisyon Almak  
 

: Vadeli İşlem Piyasalarında alım ya da satım işlemi yaparak 
Vadeli İşlem Sözleşmelerine taraf olmak pozisyon almak 
demektir. 
 

Pozisyon Kapatmak  
 

: Uzun veya kısa pozisyon alarak açık pozisyon sahibi olan taraf 
vadeden önce pozisyonunu kapatmak isterse; kısa pozisyon 
sahibi alış, uzun pozisyon sahibi ise satış işlemi yaparak 
pozisyonunu kapatır. 
 

Pozisyon Limitleri  
 

: Piyasada alınabilecek sözleşme adedi müşteri bazında ve piyasa 
üyesi bazında ayrı ayrı Borsa tarafından belirlenmiştir. 
 

Put Opsiyon  
 

: Opsiyonu alan tarafa Opsiyon Sözleşmesine konu menkul 
kıymeti önceden belirlenmiş fiyattan satma hakkını veren 
sözleşmelerdir. 
 

Resmi Müzayede : Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi  dairelerin   
Borsalda  yapılmasına gerek gördükleri menkul kıymet satım   
işlemidir. 
 

SDR (Özel Çekme Hakkı)  : IMF tarafından 1970 yılında yaratılan bir uluslararası ödeme ve 
rezerve aracı. 
 

Seans  : Borsa yetkilisi tarafından verilecek bir işaretle    işlemlerin 
başlatıldığı an ile yine Borsa yetkilisi   tarafından  verilecek 
başka bir işaretle işlem emirlerine  son verildiği  an arasında 
geçen süredir. 
 

Serbest Fiyatlı Emir  
 

: Serbest fiyatlı emir, alış ya da satışın herhangi bir fiyatla 
sınırlandırılmadığı, o an için varolan en iyi alım ya da satım 
fiyatından işlem yapma hakkının tanındığı emir türüdür. 
 

Sermaye Piyasası : Menkul kıymetlerin alınıp  satıldığı, uzun   vadeli kredi arzları 
ile taleplerinin  karşılaştığı bir piyasadır 
 

Sermaye Piyasası Kurulu : Türkiye'de Sermaye Piyasasını   düzenlemek amacıyla 
hazırlanmış ve 1981'de faaliyete başlamış olan kuruldur. 
 

Son İşlem Tarihi : Teslim gününden önce vadeli piyasada işlem  yapılabilen son   
işgünü. 
 

Sözleşmenin Büyüklüğü  Sözleşmeye konu altın ve dövizin minimum işlem miktarı. 

Sözleşmenin Tipi : Vadeli işlemler ve opsiyon  piyasalarında ilgili   piyasa  
tarafından belirlenen alım satımı yapılabilecek vadeli işlem 
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veya   opsiyon  sözleşmeleridir. 
 

Sözleşmeye konu altın ve döviz   : Sözleşmeye dayanak teşkil eden altın ve döviz. 

 
Spekülasyon  
 

: Fiyatlardaki beklenti yönünde kar amaçlı pozisyon alma 
sanatıdır. 
 

Spot İşlemi : Piyasada belli bir tarihte piyasada geçerli fiyat  üzerinden  
yapılan işlemdir. 
 

Spot Piyasa : Anında teslim karşılığı nakitle yapılan ticaretin  gerçekleştiği  
piyasa. 
 

Spread  
 

: Aynı anda iki ya da daha fazla sözleşme ile ters pozisyon 
almakla yapılır. Ters pozisyonlar, farklı Borsa, farklı ürün ve 
farklı vadelerde alınabilir. 
 

Standart Dışı Altın (Hurda Altın)  

 

:  Daha önce piyasalara külçe altın olarak gelen altınların 
kuyumculuk  sektöründe işlenerek ziynet eşyası haline 
getirilmesi sonucu elde edilen takı vb.nin, geri satın alınması ile 
birlikte eritilerek tekrar sektör üretimine sunulan ve şekil olarak 
dünya standartlarında olma özelliğini kaybetmiş, 995/1000 
ayarda olmayan, eritilerek ve ayarı tekrar elden geçirilerek 
imalatta yeniden kullanılabilecek olan bir altın çeşididir. 
 

Sürdürme Teminat Farkı  
 

: Üyelerin aldığı pozisyonların asgari teminatın altına düşmesi 
halinde ilave bakiye için gerekli olan teminat seviyesi. 
 

Taban Fiyatı : Borsada işlem gören aracın bir  seans içinde  görebileceği en 
düşük fiyattır. 
 

Tahvil   : Devletin 1 yıl, anonim ortaklıkların en az 2 yıl ve daha  uzun 
vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla, itibari  kıymetleri eşit ve 
ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları   borç   senetleridir. 
 

Takas : Borsalda gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan borç ve 
alacakların karşılıklı olarak tasfiye edilmesidir. 
 

Takas Merkezi : Borsadaki takas faaliyetleri, Takas Merkezi aracılığıyla  
gerçekleştirilir. Takas    Merkezi   Borsa  bünyesinde olabileceği 
gibi, tamamen veya kısmen bir banka veya sadece takas  
işlemlerini yürüten bir takas kuruluşu da Takas Merkezi olarak 
görevlendirilebilir. Bu konuda  düzenleme yapmaya ve karar  
vermeye SPK yetkilidir. Borsada gerçekleştirilen işlemlerin 
takası Takas Merkezi üzerinden yapılmak zorundadır  
 

Takas Üyeliği  : Takas üyeleri, kendi adlarına veya takas üyesi olmayan piyasa 
üyeleri adına yaptıkları takas işlemlerini yerine getirmeyi 
taahhüt eden piyasa üyeleridir. Takas üyeliğinin  tesisi ve piyasa 
üyelerinden  hangilerinin takas üyesi olacağı Borsa Yönetim 
Kurulu tarafından  belirlenir ve SPK'nın onayına  sunulur. 
     Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği uyarınca 
takas üyeliği A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır: 
         A grubu takas üyeleri kendi nam ve hesabına, müşterileri 
nam ve hesabına ve diğer piyasa üyeleri nam ve hesabına 
yaptıkları sözleşmelerin takas işlemlerini yerine getirmeye 
yetkilidirler.  
        B grubu takas üyeleri ise sadece kendi nam ve hesaplarına 
yaptıkları sözleşmelerin takas işlemlerini yerine getirmeye 
yetkilidirler. 
 
 



 

 

xv 

 

Taşıma Maliyeti  
 

: Emtianın fiziki olarak belirli bir zaman süresince saklanması 
sırasında ortaya çıkan toplam maliyettir.  Depolama, sigorta, 
fırsat maliyeti ve faiz maliyetlerini içerir. 
 

Tavan Fiyatı  : Borsalda işlem gören araçların bir seans içinde  işlem 
görebileceği  en yüksek fiyattır. 
 

Teminat  
 

: Borsa üyelerinin, borsa işlemleri dolayısı ile   müşterilerine ve 
borsaya verebilecekleri zararlara  karşılık olmak üzere, Borsa 
tüzel  kişiliği adına   yatırdıkları  meblağdır. 
              Başlangıç Teminatı: Borsa tarafından işlem 
yapabilmek için verilmesi gereken asgari teminat miktarını 
ifade eder. 
              Sürdürme Teminatı: Üyenin aldığı pozisyonların 
değer kaybetmesi riskine karşı bulundurulması gereken asgari 
teminat miktarını ifade eder. 
 

Teminat Tamamlama Çağrısı 
(Margin Call)  
 

: Vadeli İşlem Sözleşmesi fiyatının, yatırımcının aldığı 
pozisyonun aleyhine gelişmesi durumunda yatırımcının 
belirlenmiş olan teminat tutarının altında kalması nedeniyle 
yatırımcıya ek teminat yatırması için yapılan çağrıdır. 
 

Teslim Şekli : Vade sonunda sözleşmeye konu altın  veya döviz  bazında 
teslimatın  fiziki olarak veya nakdi  mutabakat yoluyla 
yapılması. 
 

Teslim Tarihi : Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi türü bazında, sözleşmeye 
konu  altın veya dövizin teslimatının  veya nakdi mutabakatının  
yapılacağı  ilk ve son günler. 
 

Teslimat  
 

: Vadesi gelen sözleşmelerin teslimatı ilgili ayın son üç iş günü 
içerisinde gerçekleştirilir. 
 

Teslimat Primi  
 

: Uzun pozisyon sahibi üyelerin kısa pozisyon sahibi  üyelere 
yükümlü oldukları takas bedeliyle birlikte ödemek zorunda 
oldukları primi ifade eder. 
 

Teslimat Raporları  
 

: Durum bildirim gününde ilgili takas üyelerine iletilerek kısa 
pozisyon sahibi olanlara ilgili vadede teslim etmekle yükümlü 
oldukları fiziki altın miktarı, uzun pozisyon sahibi olanlara da 
alacaklı oldukları fiziki altın miktarı bildirilir 
 

Trend  : Fiyat hareketinin yönüdür. 

Türkiye’de Yerleşik Kişi    
 
 

: Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatına göre; yurt 
dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil 
Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile 
yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de 
devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar (Dışarıda yerleşik 
kişilerden Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bir sermaye 
tahsisi suretiyle Türkiye’de şube açmış olan veya bir şirkete 
katılmış veya şirket kurmuş gerçek ve tüzel kişiler yalnızca bu 
faaliyetleri dolayısıyla Türkiye’de yerleşik sayılır) 
 

Uyuşmazlık Komitesi : Borsa işlemleri ile ilgili olarak, üyeler  arasında veya üyeler ile  
müşterileri arasında çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan  
çözülmesine yardımcı olan komitedir. 
 

Uzlaşma Fiyatı : Takas işlemlerinde esas alınarak uzlaşma fiyatı,  işlemlerin 
gerçekleştiği seansta Borsa Yönetim  Kurulu'nca belirlenecek 
kapanış aralığındaki tüm  işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatıdır. 
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Uzun Pozisyon : Borsada, vadeli işlem sözleşmesinin alımı yoluyla gerçekleşir 
ve pozisyona giren  tarafın sözleşmenin vadesi geldiğinde 
sözleşmenin dayandığı altının veya dövizi sözleşmede  belirtilen 
miktar ve fiyattan  satın alınması gerekir. 
 

Üye Günlük Durum Raporu 
(Takas Üyesi Bazında)  
 

: Bir A grubu Takas üyesinin, kendi portföyü ve müşterilerinin 
işlemlerinin, kendisine bağlı B grubu Takas üyelerinin müşteri 
işlemlerinin, kendisine bağlı piyasa üyelerinin işlemlerinin 
portföy ve müşteri bazındaki durum raporlarının bir arada 
gösterildiği raporlardır. 
 

Üye Günlük Durum Raporu (Üye 
Bazında)  
 

: Üyenin işlemlerinden ve gün sonundaki pozisyon durumundan 
kaynaklanan kar-zarar, sürdürme teminatı alacak veya borcu ile 
ödeyeceği komisyonları gösterir. 
 

Üye İşlem Defteri  
 

: Gün içinde gerçekleşen üye işlemlerinin portföy ve müşteri 
bazında fiyatlarının, miktarlarının, işlem hacimlerinin, işlem 
yapılan karşı üyelerin ve komisyon tutarlarının dökümünü 
göstermektedir. 
 

Üye Yükümlülük Raporu  
 

: Üyenin işlem yaptığı vadedeki nakit ve altın borç ve alacak 
tutarlarını göstermektedir. 
 

Vadeli İşlem Sözleşmeleri : Sözleşmeye konu tarafların baz aldıkları temel ürünün 
sözleşmede belirtilen tarihte, belirtilen fiyatta, belirtilen kalite 
ve miktarda ve de belirtilen yerde alınıp satılacağını birbirlerine 
taahhüt ettikleri sözleşmelerdir. 
 

Vadeli Piyasalar : Belirli bir spot ürün fiyatının bugünden sabitlenmesi suretiyle 
ileri bir tarihte teslim edilmesi veya teslim alınması 
taahhütlerini içeren kontratların alınıp satıldığı piyasalar. 
 

Yatırım Fonu Katılma Belgesi : Belge sahibinin kurucu ve  saklayıcı kuruma karşı sahip  
olduğu hakları taşıyan ve fona  kaç pay ile katıldığını 
gösteren  kıymetli evrak. 
 

Yeni Sürdürme Teminatı  
 

: Netleştirme yapılacak gün sonundaki pozisyon durumuna göre 
ilgili günkü uzlaşma fiyatı baz alınarak hesaplanan sürdürme 
teminatı tutarını gösterir. 
 

Yetki Belgesi : Hazine Müsteşarlığı tarafından aracı kuruluşlara verilen ve icra 
edecekleri borsa faaliyeti gösteren belgeye denir. 
 

Yetkili Müesseseler : Bankalarca tespit edilen usul ve esaslar  çerçevesinde dövize       
ilişkin işlemler    yapmasına izin  verilen ve kıymetli maden, taş 
ve eşyalara ilişkin işlemlerde yapabilen  anonim şirkettir. 
 

Yıllık Faaliyet Raporu  : İAB Yönetim Kurulu çalışmaları  hakkında hazırladığı yıllık  
faaliyet raporunu olağan genel kurul toplantısında on beş gün  
önce ellerinde olacak şekilde  üyelere,  SPK'ya ve HDTM'ye 
gönderir. Raporda   personel durumu, bütçe uygulamasına, idari  
çalışmalara, borsa işlemlerine ve  gerekli  görülecek diğer 
hususlara  yer verilir. 
 

Zaman Önceliği Kuralı : Borsaya intikal ettirilen emirler karşılanırken, fiyat eşitliği 
halinde, sisteme zaman açısından daha önce intikal ettirilen 
emirler önce karşılanır.  
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