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TÜM ÜYELERİMİZE, 

  

 İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Stratejisi ve Eylem Planı 02.10.2009 tarih ve 
27364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup İFM Stratejisi ve Eylem Planının “Elmas ve Kıymetli 
Taşlar Piyasası Oluşturulması” başlıklı 35 numaralı eylem maddesinde “İstanbul Altın Borsası (İAB) 
bünyesinde elmas ve kıymetli taşlar piyasası kurulup organize piyasada işlemlerin garanti altına 
alınması sağlanacaktır.” ifadesi yer almış; Plan kapsamında İstanbul Altın Borsası sorumlu kuruluş, 
Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu işbirliği yapılacak kuruluşlar olarak belirtilmiştir. 

Kimberley Süreci Sertifika Sistemi Türkiye’nin 14 Ağustos 2007 tarihinde üye olduğu ve 
çatışma bölgesi elmaslarının ülke pazarlarına girişini engellemek, yasal elmas endüstrisini korumak ve 
sürece dahil olmayan ülkelerin ham elmas ithal ve ihracına izin vermemek amacıyla başlatılan bir 
kontrol sistemidir. İstanbul Altın Borsası, Kimberley Süreci Sertifika Sisteminde Türkiye ithalat ve 
ihracat otoritesi olarak belirlenmiştir. Kimberley Sistemine ait Bakanlar Kurulu Kararı’nın 13’üncü 
maddesinde İstanbul Altın Borsası bünyesinde elmas ve kıymetli taş piyasası kurulabileceği ve bu 
piyasada işlem görecek kıymetli taşlara yönelik esas ve usullere ilişkin düzenlemelerin ayrıca 
belirleneceği hükmü getirilmiştir.   

Dünya Elmas Borsaları Federasyonu (World Federation of Diamond Bourses - WFDB), 
dünyada elmas için referans kuruluş olup, piyasada işlem yapan kişi ve kuruluşların güvenilirliği, 
ödemelerin zamanında yapılması ve taşların kalitesi ile fiyatlarının tutarlı olması gibi hususların yerine 
getirilmesini teminen dünyada elmas ticaretiyle uğraşan kişilerin güvenilirliğini kontrol eden bir 
mekanizma kurulmasını sağlamaktadır. Borsamızın da üye olduğu WFDB üyesi borsalardan birine üye 
olan kişi ve kuruluşlara, WFDB üyesi diğer üye borsalarda da işlem yapabilme şansı tanınmaktadır. 
Sektörümüzün ve dolayısıyla bazı üyelerimizin WDFB üyesi kuruluşların üyeleri ile yakın ticari 
ilişkileri bulunmaktadır. WFDB üyesi olan kuruluşlarının üyelerinin de dünya elmas ve kıymetli taş 
piyasalarının en önemli oyuncuları olması sebebiyle WFDB üyesi kuruluşlarla kurulacak ilişkiler, 
Türkiye elmas ve kıymetli taş piyasası açısından önemlidir. İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli 
Taş Piyasası’na üye olan kuyumculuk sektörü temsilcileri diğer ülke örneklerine benzer şekilde 
Federasyon’a üye diğer borsalarda da işlem yapabileceklerdir.  

Elmas piyasasının düzenlenmesi sonucu Türkiye’de ticareti yapılan elmas ve kıymetli taşların 
kalitesinin yükselmesi, taşlı takının katma değerinin yüksek olması dolayısıyla kuyumculuk kesiminin 
ihraç ettiği gelirin artması, elmas ve kıymetli taşlara dayalı diğer sektörlerin de zincirleme olarak 
istihdam olanaklarını, Türkiye’nin çekim merkezi olarak gücünü arttıracağından, Piyasa’nın kurulması 
ve aktif olarak işlemesi Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır.  

Mevcut durumda ülkemizde organize ve uluslararası piyasalara entegrasyonu tamamlamış 
elmas piyasası bulunmadığından sektörün katma değeri yüksek mücevherat üretmesi ve rekabet şansı 
azalmaktadır. Ülkemizin kuyumculuk sektörünün gelişme potansiyeli ve elde ettiği başarılar dikkate 
alındığında, sektörü dünya liderliğine taşıyacak olanaklar ve teşviklerin sağlanmasının önemi ön plana 
çıkmaktadır. İAB Kıymetli Taş ve Elmas Piyasası yapılanması ile sektöre uluslararası bir kimlik 
kazandırmak, kredi imkanlarının artmasını sağlamak, elmas ve kıymetli taş işlemleri yapan dünyadaki 
kişi ve kuruluşlarla organize bir yapıda ticaret imkanı sağlamak hedeflenmektedir.  

Diğer taraftan İAB tarafından yoğun olarak üzerinde çalışılan vergi konusunda yapılacak 
düzenlemeler ile ÖTV konusunda vergi muafiyetinin ya da indiriminin sağlanarak, taşlı mücevherat 
sektöründe piyasaya kaliteli, güvenilir arzın artırılması ve markalaşma, kurumsallaşma, haksız 
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rekabetin giderilmesi, sektörün altın takının iki misli katma değer yaratması, yeni istihdam alanlarının 
ortaya çıkması, elmas dünya ticaretinde önemli merkezlerden biri olması planlanmaktadır.  

Piyasa’nın faaliyete geçmesi için yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul Altın Borsası Elmas 
ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliği, 15/03/2011 tarih ve 27875 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış olup Yönetmelik’in “Piyasa Üyeliği” başlıklı 5’inci maddesinde  yer alan “(1) Piyasaya; 

a) Kıymetli maden aracı kuruluşlarından kendi mevzuatlarında sınırlama bulunmayan ve 
başvuruda bulunan; bankalar, yetkili müesseseler ve kıymetli madenler aracı kurumları ile diğer 
Borsa üyeleri, 

b) Yalnızca Piyasada faaliyet göstermek şartıyla Piyasa üyeliği için başvuran yurt içinde 
yerleşik kuruluşlar, 

Yönetim Kurulunca Piyasa üyeliğine kabul edilirler.” 

hükmü ile piyasa üyesi olabilecek kuruluşlar belirlenmiştir.  

Bu çerçevede, Borsa Yönetim Kurulu’nun 21/03/2011 tarih ve 373 sayılı toplantısında 
Piyasa’ya üye olmak isteyen Borsa üyeleri için: 

a) Ek’de yer alan Piyasa Üyelik Taahhütnamesinin imzalanmasının istenmesine, 

b) Piyasa üyeliği giriş aidatı olarak Borsa üyelerinden 1.000 ABD Doları alınmasına, 

karar verilmiştir.   

 Borsa üyeleri varsa kendi mevzuatlarındaki hükümler yerine getirilmek kaydıyla Borsa 
Yönetim Kurulu’nun yukarıda yer alan kararı çerçevesinde Borsa’ya başvurarak Piyasa üyeliğine 
kabul edileceklerdir.  

4 Nisan 2011 Pazartesi günü faaliyete geçmesini planladığımız Piyasa’da gelecekte öngörülen 
hedeflere ulaşılması ve dünya örneklerine paralel bir şekilde gelişmesini teminen Elmas ve Kıymetli 
Taş Piyasası’nda siz değerli üyemizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 

Saygılarımızla, 

 

 
 
 

Osman SARAÇ 
BAŞKAN (V.) 

 
 
 
 
 
Ek: Piyasa Üyelik Taahhütnamesi 
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ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ 
 

 
1) İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası’nda Kuruluşumuz tarafından 
gerçekleştirilecek tüm işlemler için İstanbul Altın Borsasının (Bundan böyle Borsa olarak 
anılacaktır) bu konuda yürürlükte bulunan her türlü kanun, karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer 
düzenlemeler ile işbu Taahhütnamenin şartlarının uygulanacağını,  
 
2) Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası’nda gerçekleştirilebilecek işlemlerle ilgili olarak Borsa’nın 
her türlü düzenleyici ve değiştirici yetkiye sahip olduğunu, söz konusu yetkilerin 
kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımızın bulunmadığını, 
 
3) Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası’nda temsilcilerimiz tarafından gerçekleştirilen tüm 
işlemlerden Kuruluşumuz ile birlikte temsilcilerimizin de müşterek ve müteselsil sorumlu 
olduğunu ve piyasada ilgili yönetmelik ve düzenlemelerde aranan nitelikleri haiz temsilci 
çalıştıracağımızı,  
 
4) Piyasada gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Borsanın taraf olmayacağını ve herhangi bir 
yükümlülük taşımayacağını, işleme konu kıymetli taşların nitelik ve niceliğinden 
kuruluşumuzun sorumlu olduğunu, teslim içeriği kıymetli taş için Borsanın hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamayacağını,     
 
5) Kuruluşumuzun bu Piyasa ile ilgili işlemler üzerinde Borsa tarafından yapılacak inceleme 
ve denetimi aynen kabul ettiğini, ayrıca Borsa elemanlarınca veya Borsa tarafından yetkili 
kılınabilecek kuruluşlarca yapılacak her türlü inceleme ve denetimi kabul ettiğimizi ve 
istenilen her türlü bilgi ve belgeleri zamanında vereceğimizi, Borsanın banka hesaplarımız ile 
bilanço, kar ve zarar hesaplarımız ile kanuni defterlerimiz üzerinde inceleme yapmaya veya 
yaptırmaya yetkili olduğunu,  
 
6) Kuruluşumuzun, Borsa tarafından belirlenecek aidat, borsa payı, teminat ve diğer mali 
yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduğunu,    
 
7) Borsa tarafından düzenlenecek her türlü kayıt, belge ve dokümanlarla ilgili olarak 
tarafımızca ileri sürülebilecek geçersizlik iddialarının Borsa tarafından kabul edilmedikçe 
geçerli olmayacağını, söz konusu kayıt, belge ve dokümanların esas teşkil edeceğini ve bu 
kuralı münhasır delil sözleşmesi olarak peşinen kabul ettiğimizi,  
 
8) Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında yapacağımız işlemler dolayısıyla, İstanbul Altın 
Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yönetmeliğindeki işlem yöntemi, işlemlerin kaydı ve 
teslimat işlemlerini düzenlemelerine riayet edeceğimizi,  
 
9) Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinde ödemekle 
yükümlü olacağımız,  Borsa tarafından bildirilen komisyon oranlarını kabul ettiğimizi ve 
itirazsız ödeyeceğimizi, ödememe halinde muacceliyetini kabul ettiğimizi, komisyon 
oranlarında değişiklik yapılabileceğini, bu takdirde değişiklik tarihinden sonraki işlemlere 
ilişkin olarak yeni oranlar üzerinden komisyon ödeyeceğimizi, 



 
10) Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında, Borsanın tespit edeceği çalışma saatleri dışındaki 
taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsaca tarafımıza bildirilerek her zaman 
değiştirilebileceğini, 
 
11) İlgili kanun, karar, yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile bu taahhütname şartlarına aykırı 
davranmamız halinde ve Borsamızın Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna (World 
Federation of Diamond Bourses – WFDB) üyeliği nedeniyle WFDB tarafından üye borsalarda 
işlem yasaklısı olarak bildirilmemiz halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanın tek 
taraflı işlemi ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası’ndan çıkarılabileceğimizi, 
 
12) Hukuki ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili 
olduğunu, 
 
13) İşbu 13 maddeden oluşan Taahhütnamenin tümünün tarafımızca okunup, içeriğinin aynen 
kabul edilerek, ..../..../....... tarihinde iki nüsha imzaladığımızı ve imzalı bir nüshasını Borsaya 
verdiğimizi, 
 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
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