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TÜM ÜYELERİMİZE 

Bilindiği üzere, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 
31.12.1998 tarih ve 1998/12217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 7'incı 
maddesinin (b) bendinde " Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların yurt içinde alım 
satımı serbesttir. Ancak yurt içinde cevherden her tür ve şekilde üretilen kıymeti 
madenlerin alım ve satım işlemleri de Borsa tarafından düzenlenecek 
yönetmeliklerde belirlenecek esaslara göre İstanbul Altın Borsasında yapılır" hükmü 
ve (d) bendinde de "Merkez Bankası ve Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları itha 
ettikleri işlenmemiş kıymetli madenlerin yurt içindeki alım satım işlemlerini sadece 
İstanbul Altın Borsasında yaparlar .......... " hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin 97-32/21 sayılı 
yetkili müesseselerin kurulmasına, şube açmalarına, faaliyet ve denetimlerine ilişkin Tebliğin 
"Faaliyet Konusu1' başlıklı 11'inci maddesinin (B) bend uyarınca yetkili müesseseler, işlenmiş 
kıymetli madenler, işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşlar ve eşyayı İthalat Rejimi Kararı ve 
Yönetmeliği esasları dahilinde itha etmek, işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli madenler, taşlar 
ve eşyayı İhracat Rejim Kararı ve Yönetmeliği esasları dahilinde ihraç etmek, işlenmemiş 
kıymetli madenleı ve taşların geçici ithalini ve işlendikten sonra ihracını yapmak, işlenmiş veys 
işlenmemiş gümüşü ve gümüşden mamul eşyayı İthalat ve İhracat Rejimi esaslar çerçevesinde 
ithal ve ihraç, işlenmemiş gümüşü geçici olarak ithal ederek, işlendikter sonra ihracını yapmaya 
yetkili olup, aynı düzenleme ve Hazine Müsteşarlığ tarafından yayımlanmış bulunan Kıymetli 
Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı 
Kurumlarının Kuruluş ve Faaliye Şartlarına İlişkin Yönetmeliğin 3 ve 4'üncü maddeleri uyarınca 
ancak Borsa üyes yetkili müesseseler işlenmemiş kıymetli maden alım satım işlemler 
sürdürülebilmektedirler. 

Bu çerçevede, Borsa Yönetim Kurulu'nun 26.1.2000 tarih ve 136 sayıl toplantısında; 
mevzuatın amir hükümlerinin tam olarak uygulanmamasındar kaynaklanan sorunların çözümü 
ve bu hususta Borsa üyeleri tarafından ifade ediler sorunların ortadan kaldırılmasını teminen: 
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• Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7'inci maddesinde yer 
alan düzenleme doğrultusunda, Borsa üyelerininin birbirlerinden kıymetli maden 
alım satım işlemlerini yalnızca Borsa'da gerçekleştirmelerine, 

• Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı ve Kıymetli Madenler Borsası ile ilgili 
Mevzuat hükümleri uyarınca işlenmemiş kıymetli madenlerin alım satım 
işlemlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinin yalnızca İstanbul Altın Borsası Üyesi 
Kuruluşlar tarafından yapılabileceğine, 

• Yukarıda sözü edilen işlenmemiş kıymetli maden alım satım işlemleri 
gerçekleştirilirken İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği hükümleri ve özellikle 
20'nci madde hükmünün gözönünde bulundurulmasına, 

karar verilmiştir. 

Bilgi edinilmesini ve üyelerimizce uygulamanın yukarıda sıralanan Borsamız 
mevzuatının mer'i hükümleri uyarınca yürütülmesi hususunu önemle rica ederim. 

Serdar ÇITAK 
BAŞKAN 
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