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TÜM ÜYELERİMİZE; 
 

 Devlet Bakanlığı tarafından 11.5.2002 tarih ve 24752 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 
İlişkin 2002-32/27 sayılı Tebliğ ile yetkili müesseselerin kurulması, şube açmaları, faaliyet ve 
denetimlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş ve Tebliğ yayın tarihi olan 
11.5.2002 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. 
 
 Söz konusu Tebliğin 18’inci maddesi ile daha önce yürürlükte bulunan Yetkili 
Müesseseler ile ilgili Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 97-
32/21, 99-32/22 ve 99-32/23 sayılı Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
 Yürürlükten kaldırılan 97-32/21 sayılı Tebliğin yetkili müesseselerin faaliyet 
konularını düzenleyen 11’inci maddesi, (A) bendi ile Dövize ilişkin İşlemleri, (B) bendi ile 
 
“ a) İşlenmiş kıymetli madenler, işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşlar ve eşyayı 
İthalat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği esasları dahilinde ithal etmek, 
 
 b) İşlenmiş veya işlenmemiş kıymetli madenler, taşlar ve eşyayı İhracat Rejimi Kararı 
ve Yönetmeliği esasları dahilinde ihraç etmek, 
 
 c) İşlenmemiş kıymetli madenler ve taşların geçici ithalini ve işlendikten sonra 
ihracını yapmak, 
 
 d) İşlenmiş veya işlenmemiş gümüşü ve gümüşten mamul eşyayı İthalat ve İhracat 
Rejimi esasları çerçevesinden ithal ve ihraç, işlenmemiş gümüşü geçici olarak ithal ederek, 
işlendikten sonra ihracını yapmak” 
 
 şeklinde Kıymetli Maden ve Taşların İthal ve İhracına İlişkin İşlemleri düzenlemekte 
ve yetkili müesseselerin yukarıda belirtilen işlemler dışındaki faaliyetlerde bulunamayacakları 
düzenlenmişken; 
 
 11.5.2002 tarih itibarı ile yürürlüğe giren 2002-32/27 sayılı Tebliğ ile yetkili 
müesseselerin faaliyet konularını düzenleyen 11’inci madden ile (A) ve (B) bentleri kıymetli 
taşların ithal ve ihracına ilişkin maddelerin kaldırılması suretiyle birleştirilerek, 
 
“ a) Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan efektifleri almak ve satmak, 



 b) Efektifleri daha küçük veya daha büyük küpürlerle veya ayrı cins efektiflerle 
değiştirmek, 
 
 c) Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizi natık çekleri 
satın almak, 
 
 d) Merkez Bankası bünyesinde kurulan Döviz ve Efektif Piyasalarında öngörülen 
şartları yerine getirmek kaydıyla anılan Bankaca belirlenen esas ve usuller dahilinde döviz ve 
efektif alım satımı yapmak, 
 
 e) Kıymetli Madenler Borsasına üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat 
hükümleri çerçevesinde işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini ve söz konusu Borsa’da 
sürdürülmekte olan kıymetli madenlere ilişkin işlemleri yapmak” 
 
 olarak düzenlenmiş, aynı madde ile yetkili müesseselerin belirlenen işlemler dışındaki 
faaliyetlerde bulunamayacakları, bu madde hükmüne aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 
yetkili müesseselerin faaliyet izninin Müsteşarlık tarafından iptal edileceği belirtilmiştir. 
 
 Tebliğ metninin tamamı İstanbul Altın Borsası’nın www.iab.gov.tr adresinde yer 
almaktadır. 
 
 Bilgi edinilmesini rica ederim. 
 
 
 
         Serdar ÇITAK 
         BAŞKAN 
 
 


