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TÜM ÜYELER�M�ZE, 
 
 Hazine Müste�arlı�ı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlü�ü’nün “i�lenmi� kıymetli maden 
ithalatı” konulu 08.09.2006 tarih ve B.02.1.HM.0.BAK.03.03.47364 sayılı yazısında; 
 

 “Bilindi�i gibi, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 2. maddesi ile i�lenmemi� 
altın ‘en az 995/1000 saflıkta, nitelikleri Müste�arlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki altın’ olarak, 
i�lenmi� altın ise, ‘995/1000’den daha küçük saflıkta, gerek bir i�çilik uygulanarak ziynet veya süs e�yası haline 
dönü�türülmü�, gerekse içine ilave madde katılarak veya katılmaksızın alım-satım yapılan altın’ olarak 
tanımlanmı�tır. 
 Anılar Karar’ın 7. maddesine göre, i�lenmemi� kıymetli madenlerin ithali, Merkez Bankası ile kendi 
mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden Aracı 
Kurulu�ları tarafından yapılacak olup, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kurulu�ların ithal ettikleri 
i�lenmemi� kıymetli madenleri üç i� günü içinde Borsaya teslim etmeleri gerekmektedir. 
 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde, i�lenmi� kıymetli madenleri 
kimlerin ithal edebilece�i yönünde bir düzenleme bulunmadı�ından, konu ile ilgili de�erlendirmede Borsanız 
üyesi aracı kurulu�ların kendi özel mevzuatlarının göz önünde bulundurulması gerekmekte olup, mevzuatlarında 
bu yönde bir sınırlama bulunmayan aracı kurulu�larca i�lenmi� kıymetli maden ithal edilmesinin mümkün 
oldu�u dü�ünülmektedir. 
 Di�er taraftan Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetli Madenler 
Borsası Aracı Kurumlarının Kurulu� ve Faaliyet �artlarına �li�kin Yönetmelik’in 4. maddesine göre, Kıymetli 
Madenler Borsalarında faaliyet gösterecek aracı kurulu�lar, i�lenmemi� kıymetli madenler ile i�lenmi� veya 
i�lenmemi� kıymetli ta�ların ve bunlardan mamul kıymetli e�yaların ithalat rejimi çerçevesinde ithalini, i�lenmi� 
ve i�lenmemi� kıymetli maden ve ta�lar ile bunlardan mamul e�yaların yapımında kullanılmak üzere kıymetli 
maden ve ta�ların geçici ithalini ve i�lendikten sonra mamul ve yarı-mamul kıymetli e�ya ve ta� olarak ihracını 
yapmaya yetkilidirler. Söz konusu Yönetmelik ile Borsa üyesi aracı kurulu�ların kıymetli madenler 
borsalarındaki faaliyetleri tanımlanmı�, ayrıca aracı kurumların kurulu� ve faaliyet esasları düzenlenmi�tir. 
 Bu çerçevede, i�lenmi� kıymetli madenlerin Borsanıza teslim edilmesi ve Borsanızda i�lem görmesi 
zorunlu olmamasına ve 32 sayılı Karar’ın 7. maddesi çerçevesinde i�lenmi� kıymetli maden ithalatını yapacaklar 
ile ilgili bir sınırlama bulunmamasına ra�men, kendi mevzuatlarında faaliyet alanları belirlenmi� ve faaliyet 
konusu olarak i�lenmi� kıymetli maden ithalatı sayılmamı� olan Borsanız üyesi aracı kurulu�ların i�lenmi� 
kıymetli maden ithal edemeyecekleri de�erlendirilmektedir. 
 Bu de�erlendirmeler ı�ı�ında, kıymetli maden üretim ve pazarlaması faaliyetinde bulunan kurulu�lar 
dı�ındaki Borsanız üyesi aracı kurulu�ların i�lenmi� kıymetli maden ithalatı yapamayacakları yönünde 
uyarılması, aksi takdirde haklarında Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetli 
Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kurulu� ve Faaliyet �artlarına �li�kin Yönetmelik’in 9. maddesine 
göre i�lem yapılaca�ının bildirilmesi hususunda gere�i rica olunur.” 

 denilmi�tir. 
 

 Bu çerçevede, “kıymetli maden üretim ve pazarlaması faaliyetinde bulunan kurulu�lar” 
dı�ındaki Borsamız üyesi aracı kurulu�ların i�lenmi� kıymetli maden ithalatı yapamayacakları, aksi 
takdirde Müste�arlıkça, Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetli 
Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kurulu� ve Faaliyet �artlarına �li�kin Yönetmelik’in 9. 
maddesine göre i�lem yapılaca�ı hususunda bilgi edinilmesini ve gere�ini rica ederim. 
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