
                                                  

 

 

   
 

 

 

  

Altına Dayalı 

DARPHANE SERTİFİKASI 
 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (“Darphane”) tarafından halka arz yolu ile ihraç edilecek Darphane 
Sertifikaları 21.11.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda doğrudan işlem görmeye 
başlayacaktır.  
 
1 lot=1 adet sertifika= 0,995 saflıktaki 0,01 gram altına karşılık gelmektedir. 
 
Bireysel ve/veya Kurumsal yatırımcılar emirlerini tüm aracı kurumların Web Platformları, E-Şubeleri ve Mobil 
Uygulamaları üzerinden iletebileceklerdir.   
 
Darphane sertifikalarında Ziraat Yatırım Piyasa Yapıcı olarak faaliyet gösterecektir. 
 

| İhraççı Bilgi Formu    |   Sermaye Piyasası Aracı Notu    |   Özet   | 

 
 

 

 

 

 

 

İhraç Edilecek 
Kıymet 

Darphane Sertifikası 

ISIN Kodu TRXDRP012213 

Borsa Kodu ALTIN.S1 

İhraç Tavanı 
5 ton altın karşılığında 500.000.000 adet 
sertifika 

İhraç ve İşlem 
Görme Tarihi 

21 Kasım 2022 

Satış Yöntemi 
Talep toplama olmaksızın doğrudan 
Borsa'da işlem sırası açılacaktır. 

Sertifikaların 
İşlem Göreceği 
Pazar 

Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı 

Min. İşlem 
Miktarı 

0,01 gram altına tekabül eden 1 
Darphane Sertifikası  

Takas T+2 

Piyasa Yapıcısı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Yatırımcı Türü Bireysel ve kurumsal tüm yatırımcılar 

 

 

Dayanak 
Varlık 

0,995 saflığında Altın 

Sertifikanın 
İtibari 
Değeri 
(büyüklüğü) 

0,995 saflıkta 0,01 gr. Altın 

Vadesi Vadesiz 

Fiyatlama 

Piyasa yapıcının kotasyonları aşağıdaki formül ile 
hesaplanan değer üzerine alış-satış farkı 
eklenerek belirlenecektir. 

Anlık olarak Matriks veri terminalinde 

açıklanan [XAUUSD fiyatı (x) anlık 

Dolar/TL kuru (x) 0,0321507465[1] (x) 

0,995[2]]/100 

 (1)Ons altından grama dönüş için kullanılan orandır. 
 (2) Sertifikaya konu altınların saflık derecesidir. 

Dönüşüm 
türü 

Nakdi Dönüşüm ve Fiziki Dönüşüm 

Nakdi 
Dönüşüm 

 Sertifikaların Borsa’da satışı 

Fiziki 
Dönüşüm 

-İlk dönüşüm talebi, sertifikaların ilk ihraç 
tarihinden 4 ay sonra yapılabilecektir 

-Her yatırımcı için günlük fiziki dönüşüm tutarı, 
minimum 50 gr. ve 50 gr. üstündeki dönüşüm 
talepleri için 10 gramın katlarında olacak şekilde 
kabul edilecektir. (60 gr., 70 gr. vb.) 

-Her bir yatırımcı için azami fiziki dönüşüm tutarı 
günlük 1.000 gr. 

 

https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/62cf506f-775b-4844-b5fc-e6c701ccfd88.pdf
https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/2bda892c-d01d-45e5-8c83-fd53fbc84343.pdf
https://www.ziraatyatirim.com.tr/Pictures/editorfiles/9333d4e9-3105-4306-b99f-179a5883f3f2.pdf


                                                  

 

 

   
 

 

 

  

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

Darphane Sertifikası 
nedir? 

0,995 saflıkta 5 ton altın ihraç tavanı kapsamında her biri 0,995 saflıkta 0,01 
gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen ve sahibine 
KAP’ta yayınlanan İzahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkânı 
tanıyan sermaye piyasası aracıdır. 

Darphane 
sertifikalarının toplam 
ihraç miktarı ne 
kadardır? 

0,995 saflığında 5 ton altın karşılığında her biri 0,01 gram altını temsil eden 
toplam 500.000.000 adet sertifika kayden ihraç edilmiştir. 

Darphane Sertifikaları 
nerede işlem görecek? 

Altına dayalı Darphane Sertifikaları Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesindeki 
Emtia Pazarında ALTIN.S1 koduyla işlem görecektir. Pay Piyasasında işlem 
yapmaya yetkili kuruluşlar aracılığıyla kolaylıkla alınıp satılabilecektir. Ziraat 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Darphane sertifikalarında Piyasa Yapıcılık 
faaliyeti yürütecektir.  
 

Yatırımcılar bu konuda Ziraat Yatırım’ın 0212 339 80 47 numaralı 
telefonundan gerekli bilgileri alabilirler.  

Darphane 
Sertifikalarının vadesi 
var mı? 

Altına dayalı Darphane Sertifikaları vadesiz olarak ihraç edilmiştir. 

Kimler Darphane 
Sertifikası alım satımı 
yapabilir? 

Pay Piyasasında işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumda yatırım 
hesabı bulunan, “Varantlara/Sertifikalara İlişkin Risk Bildirim Formu”’nu 
onaylamış ve risk profili orta düzeyde (Risk 3) olan tüm yatırımcılar Darphane 
Sertifikası alım satımı yapabilir. Yatırım hesabı olmayanlar, Pay Piyasasında 
işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan tercih ettiklerine yatırım hesabı 
açmak için başvurabilir. 

Nasıl alım-satım 
yapılabilir? 

Tüm yatırımcılar yatırım hesaplarının bulunduğu Pay Piyasasında işlem 
yapmaya yetkili aracı kurumların tüm işlem kanalları (internet şube, mobil, 
telefon vb.) üzerinden Borsa İstanbul Pay Piyasası işlem saatleri içinde alım 
satım yapabilirler. 

Sertifikalarda en az ya 
da en fazla emir adedi 
sınırlaması var mı? 

En az emir adedi 1 sertifikadır. 1 lot=1 adet sertifika= 0,995 saflıktaki 0,01 
gram altına karşılık gelmektedir. Tek seferde iletilebilecek azami emir 
büyüklüğünde Borsa İstanbul kuralları geçerli olup, maksimum emir değeri 1 
milyon TL olarak uygulanır. 

Günlük fiyat marjı ve 
fiyat adımları nasıl 
uygulanacaktır? 

Sertifikalarda fiyat marjı %5 olarak belirlenmiş olup; her fiyat seviyesi için 
fiyat adımı 1 kuruş olarak uygulanacaktır. Örneğin, 10,05- 10,06 gibi  

Kredili işlem ve açığa 
satış mümkün mü? 

Darphane Sertifikalarında kredili alım ve açığa satış işlemi yapılamaz. 

Devre Kesici 
uygulamaları  

Darphane Sertifikaları için enstrüman bazında devre kesici uygulanmaz. 
Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştığında sertifika sırası da geçici olarak 
durdurulur. 

Alım-satım 
işlemlerinde 
yatırımcılar için hangi 

Darphane sertifikalarının alım satımıyla, transferiyle, fiziki dönüşüm, nakit 
ödeme hizmetleri ve/veya diğer operasyonel işlemleri ile ilgili olarak hizmet 
aldıkları aracı kuruluşlara komisyon ödemek durumunda kalınabilir. İlgili ürün 
için MKK tarafından aracı kurumlara yansıtılacak tarifeye MKK’nın; Borsa 



                                                  

 

 

   
 

 

 

  

maliyetler söz konusu 
olacak? 

İstanbul Pay Piyasası tarafından aracı kurumlara uygulanacak Borsa Payı 
ücretlerine Borsa İstanbul’un kurumsal web sitelerinden ulaşılabilir. 
 

Elde edilen 
kazançlarında 
vergi/stopaj ödenecek 
mi? 

 
14.09.2022 tarihli ve 31954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre Darphane 
ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen Darphane 
sertifikalarından elde edilecek kazançlara uygulanacak tevkifat (stopaj) oranı 
%0 olarak belirlenmiştir.  
 
(https://www.gib.gov.tr/14/9/2022-tarih-ve-6036-sayili-cumhurbaskani-
karari-15/9/2022-tarihli-resmi-gazetede-yayinlandi) 
 

Piyasa Yapıcısı olacak 
mı? Fiyat nasıl 
oluşacak? 

Darphane Sertifikalarında Ziraat Yatırım, Piyasa Yapıcısı olarak faaliyet 
yürütecek, ilk satışını gerçekleştirecek ve ürünün likit bir ürün olmasına katkı 
sağlayacaktır.  
 
Darphane Sertifikalarının anlık gösterge fiyatı Matriks veri terminalinde 
ALTIN.I koduyla yayınlanacaktır.  Gösterge fiyat “[Anlık olarak Matriks veri 
terminalinde açıklanan XAU/USD fiyatı (x) anlık USD/TRY kuru (x) 
0,0321507465  (x) 0,995 ]/100” formülüne göre Türk Lirası cinsinden 
hesaplanacak, Piyasa Yapıcısı ise anlık olarak bulunan bu gösterge fiyata, 
piyasa şartlarına göre alım satım farkı (spread) ekleyerek kotasyon emirleri 
gönderecektir.  
 
Formüldeki XAU/USD global ons altının dolar bazlı fiyatını, 0,0321507465 
rakamı onstan grama dönüş oranını, 0,995 ise altının saflık derecesini ifade 
etmektedir. Her bir sertifikanın 0,01 gram altına tekabül etmesi sebebiyle 
formül son olarak yüze bölünmektedir. 
 
Piyasada yatırımcıların alım-satım emirleri kendi aralarında veya piyasa 
yapıcının emirleri ile piyasa şartlarında eşleşebilecektir.  

Sertifikaların takas ve 
saklaması nasıl olacak? 

Darphane Sertifikalarının nakit ve kıymet takas işlemleri Borsa İstanbul Pay 
Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmetleri Esaslarına ilişkin 
düzenlemeler çerçevesinde, Pay Piyasasındaki diğer işlemler ile 
netleştirilerek işlem tarihini (T) takip eden ikinci iş günü (T+2 gününde) 
gerçekleştirilecektir. Saklaması ise paylarda olduğu gibi kaydileştirme esasları 
çerçevesinde MKK nezdinde yapılacak olup, yatırımcılar aracı kurumları 
nezdindeki yatırım hesaplarında sertifikalarını takip edebileceklerdir. 

Alınan sertifika en 
erken ne zaman 
satılabilir? 

Borsa İstanbul'da alınan Darphane Sertifikası, alım emrinin gerçekleşmesinin 
hemen ardından satım işlemine konu edilebilir. 

Darphane Sertifikaları 
fiziki altına 
dönüştürülebilir mi? 

Borsa İstanbul'dan alınan Darphane Sertifikaları Borsa’da tekrar satılabileceği 
gibi fiziki altına dönüşüm talep etme imkânı da sunmaktadır. Yatırımcılar fiziki 
altına dönüştürme taleplerini, sertifikaların Borsada işleme açılmasından 4 
(dört) ay sonra (21 Mart 2023 tarihinden itibaren) iletmeye 
başlayabileceklerdir. 

https://www.gib.gov.tr/14/9/2022-tarih-ve-6036-sayili-cumhurbaskani-karari-15/9/2022-tarihli-resmi-gazetede-yayinlandi
https://www.gib.gov.tr/14/9/2022-tarih-ve-6036-sayili-cumhurbaskani-karari-15/9/2022-tarihli-resmi-gazetede-yayinlandi


                                                  

 

 

   
 

 

 

  

Fiziki dönüşüm talep 
edilebilecek altın 
miktarında bir 
sınırlama var mıdır? 

Her bir yatırımcı bir günde asgari 50 gr. (asgari 5.000 adet Sertifika) ve azami 
1.000 gr. (azami 100.000 adet Sertifika) altın için fiziki dönüşüm talep 
edebilecektir. 50 gr. üstündeki fiziki dönüşüm talepleri 10 gramın katlarında 
olacak şekilde iletilebilecektir. (60 gr. 70 gr. ve devamı şeklinde) 

Fiziki dönüşüm talebi 
nasıl iletilecek? 

Sertifikaların Borsa İstanbul'da işleme açılmasından 4 ay sonra, yatırımcıların 
sahip oldukları sertifikaları fiziki altına dönüştürmek istemesi durumunda; 
yatırımcının yatırım hesabının bulunduğu (sertifikalarının saklamasının 
yapıldığı) aracı kuruma (fiziki altını Darphane merkezine giderek kendisinin 
teslim alacağını ya da adresine gönderilmesini istediği bilgisini de içerecek 
şekilde ) fiziki altına dönüşüm talebini iletmesi gerekmektedir. Aracı kurumlar 
ilgili fiziki dönüşüm taleplerini aldıktan sonra MKK ekranları üzerinden talebin 
girişini yapacaklar,  sonrasında ilgili talepler, Darphane tarafından gün 
sonunda belirli bir saatte MKK sisteminden çekilerek kabul edilecek ve fiziki 
dönüşüm süreci başlayacaktır. 
 
Fiziki dönüşüm, MKK sisteminde gerçekleştirilecektir. Yatırımcıya ait 
dönüşüm talebinin MKK ekranına girişi yapıldığı anda yatırımcının 
hesabındaki talepte bulunulan kadar sertifika bakiyesi otomatik olarak 
blokeye alınacaktır.  Aracı kuruma iletilen talep aynı gün içerisinde saat 16:00 
ya kadar iptal edebilir.   Talep iptal edildiği durumda blokaj çözülür. Aracı 
kurum tarafından iletilen fiziki dönüşüm talebi, gün sonunda belirli bir saatte 
Darphane tarafından kabul edilir. Kabul edildiği bilgisi Darphane tarafından 
MKK'ya iletildiği anda yatırımcının hesabında bulunan sertifikaların MKK 
sisteminden çıkışı yapılır. Yatımcılar fiziki dönüşüm taleplerinin hangi 
aşamada olduğunu hesaplarının bulunduğu aracı kurumdan öğrenebilirler. 
 

Üzerinde kısıt bulunan, haciz, teminat,  veya yatırımcı blokajında bulunan 
sertifikalar için dönüşüm talebi iletilemez. 

Fiziki altınlar ne zaman 
ve nasıl teslim 
alınabilecek? Fiziki 
Dönüşüm için Yatırımcı 
masraf ödeyecek mi? 

Fiziki dönüşüm talebinin, Darphane'ye iletilmesini takip eden dördüncü iş 
günü, talepte bulunan yatırımcı fiziki altını Darphane'nin genel merkezinden 
teslim alabilecektir. Yatırımcı, söz konusu altının ikamet adresine 
gönderilmesini istemesi durumunda sevkiyat maliyetlerini yüklenecek olup, 
altınlar Darphane tarafından fiziki dönüşüm talebinin kendisine iletilmesini 
takiben dördüncü iş gününde taşıma firmasına teslim edilecektir.  

Dönüşüm talep edilen fiziki altının, teslim alınabileceği tarihten itibaren 10 iş 
günü içerisinde Darphane'nin genel merkezinden teslim alınmaması 
durumunda 10. iş gününü takip eden her bir gün için Darphane tarafından 
yatırımcılardan 50-500 gr. altın için 50 TL; 500 gr. üzerindeki altın için de 75 
TL saklama ücreti tahsil edilecektir. 

Fiziki dönüşümde altının yatırımcının ikametgâh adresine tesliminin talep 
edildiği durumlarda, dönüşüme konu altın teslim edilemezse, altının 
Darphane'ye iade edilme tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde altın fiziki 
dönüşümü talep eden yatırımcı tarafından Darphane genel merkezinden 
teslim alınmalıdır. Bu süre içerisinde teslim alınmaması durumunda ilgili 
yatırımcıdan 10 iş günlük süreyi takip eden her bir gün için 50-500 gr. altın 
için Darphane tarafından 50 TL; 500 gr. üzerindeki altın için 75 TL saklama 
ücreti tahsil edilir. 



                                                  

 

 

   
 

 

 

  

Ayrıca fiziki dönüşüm taleplerinde, yatırımcılar hizmet aldıkları aracı 
kurumlara MKK fiziki dönüşüm talep komisyonu ödemek durumunda 
olabilirler. 

Yabancı yatırımcılar 
fiziki dönüşüm talebi 
iletilebilecek midir? 

Yabancı yatırımcılar fiziki dönüşüm talebi iletebilecektir ancak fiziki teslim 
adrese teslim şeklinde olacak ise yabancı yatırımcının adresinin Türkiye'de 
olması koşulu aranacaktır. 

Müşterek hesaplar için 
dönüşüm talebi 
iletilebilecek midir? 

Müşterek hesaplar için dönüşüm talebi iletilemeyecektir. Müşterek hesap 
sahipleri dönüşüm talebi için müşterek hesaplarındaki sertifikalarını tekil 
açacakları hesaba virmanladıktan sonra dönüşüm talebi iletebilecektir. 

Fiziki altınlar Darphane 
Sertifikasına 
dönüştürülebilir mi? 

Fiziki altınların Darphane Sertifikasına dönüştürülebilmesi mümkün değildir. 

Darphane 
Sertifikalarının fiziki 
altın alım satımına 
kıyasla avantajları 
nedir? 

 -Borsa'da hızlı nakde dönüşüm ve alım-satım fiyat farklarının düşük olması 
'- Düşük komisyonlarla alıp-satabilme ve saklayabilme 
'- Çalınma riskinin olmaması 
 - Kazançlara %0 (sıfır) tevkifat (stopaj) uygulanacak olması 

Darphane Sertifikaları 
MKK sisteminde hangi 
sınıf/tür altında 
izlenecektir? 

Darphane Sertifikaları MKK sisteminde “Yapılandırılmış Ürünler” kıymet sınıfı 
altında “Darphane Sertifikası – Altın” kıymet tipi ile izlenecektir. 

Darphane Sertifikaları 
MKK e-Yatırımcı 
uygulaması üzerinden 
izlenebilecek mi? 

Yatırımcılar yatırım kuruluşlarında bulunan tüm hesapları için portföy hesap 
durumu ve işlemlerini MKK’nın e-YATIRIMCI (Yatırımcı Bilgi Merkezi) 
Uygulamasından takip edebilir, yatırımcı inisiyatifi dışında kıymet hareketini 
önlemek için menkul kıymet blokajı işlemlerini gerçekleştirebilir, çeşitli 
raporlamalar ile diğer ücretsiz bilgilendirme hizmetlerinden 
yararlanabilmektedir. Darphane sertifikaları da aynı şekilde ilgili 
uygulamadan izlenebilecektir. 
 

e-YATIRIMCI uygulamasına internet sitesi üzerinden erişim sağlanabildiği gibi 
App Store ve Google Play uygulama mağazalarından mobil uygulamaların 
ücretsiz olarak mobil cihazlara yüklenmesiyle de erişim sağlanabilmektedir.  
 
Ayrıntılı bilgi için; 
MKK İletişim Merkezi 444 0 655 (MKK) 
MKK Kurumsal İnternet Sitesi  www.mkk.com.tr 

Darphane 
Sertifikalarının ISIN 
kodu nedir? 

Darphane sertifikalarının ISIN kodu TRXDRP012213 olarak belirlenmiştir. 

http://www.mkk.com.tr/


                                                  

 

 

   
 

 

 

  

Darphane Sertifikaları 
Darphane tarafından 
yatırımcıdan geri alınıp 
iptal edilebilir mi?  

İhraççı (Darphane) tarafından Darphane Sertifikalarının tamamen ya da 
kısmen geri alınmasına karar verilebilir. İhraççı (Darphane) tarafından böyle 
bir karar alınması halinde bu karara ilişkin detaylar İhraççı tarafından uygun 
görülen bir zamanda fakat herhalde geri alım tarihinin en az 1 ay öncesinden 
İhraççı veya Piyasa Yapıcı tarafından KAP’ta ilan edilir. 
 
Geri alım tarihine kadar verilen süre içerisinde Sertifikalar Borsa’da işlem 
görmeye devam eder. Verilen süre içerisinde yatırımcılar elinde 
bulundurdukları Sertifikaları piyasa şartlarında Borsa’da satmak 
istediklerinde ilgili satım emirleri Piyasa Yapıcının alım kotasyonlarıyla veya 
diğer yatırımcıların alım emirleriyle eşleşebilir. 
 
Verilen süre içerisinde yatırımcılar tarafından ayrıca Dönüşüm talebinde de 
bulunulabilir. 
 
Verilen sürenin son işlem gününde Borsa’da işlemler (tam işlem günlerinde) 
saat 18:10 itibariyle sona erer. Son işlem gününde seans sonunda, Sermaye 
Piyasası Aracı Notunun 4.1.2 numaralı bölümünde belirtilen ve anlık 
XAU/USD ile USD/TRY fiyatlarını baz alan formüle göre, İhraççı ve/veya Piyasa 
Yapıcı tarafından geri alım fiyatı hesaplanarak, KAP’ta ilan edilir. 
 
Son işlem gününde seans sonuna kadar yatırımcıların satmadıkları ya da 
satamadıkları veya herhangi bir nedenle elinde kalan Sertifikalar olması 
halinde ilgili Sertifikalar KAP’ta ilan edilen geri alım fiyatından satılmış gibi 
T+2 günü nakit karşılıkları aracı kurumlardaki yatırımcı hesaplarına ödenecek 
şekilde İhraççı tarafından geri alınır. 

 


