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HAKKINDA
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SAYILI

19.02.2021 tarih ve 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3557 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın
“Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar” başlıklı 7. Maddesinde aşağıdaki değişiklikler
yapılmıştır.
Değişiklik öncesi madde metni:

Değişiklik sonrası madde metni:

Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar

Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar

Madde 7-

Madde 7-

a) Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış
Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye
ithali ve ihracı serbesttir. Standart ve
standart
dışı
işlenmemiş
kıymetli
madenlerin, ithal ve ihracında gümrük
idarelerine beyan verilmesi yeterli olup,
ithalat ve ihracat rejim, karar ve
yönetmelikleri uygulanmaz. Ancak, standart

a) Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış
Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye
ithali ve ihracı serbesttir. Standart ve
standart
dışı
işlenmemiş
kıymetli
madenlerin, ithal ve ihracında gümrük
idarelerine beyan verilmesi yeterli olup,
ithalat ve ihracat rejim, karar ve
yönetmelikleri
uygulanmaz.
Bakanlık
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işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı
ödeme
şekillerine
göre
ithalatını
düzenlemeye yetkilidir. Ancak, standart ve
standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin
ihracatında ilgililerin talebi durumunda,
15/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile
Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında
Karar, İhracat: 2017/4 sayılı İhracat, Transit
Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile
Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında
Tebliğ ile 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve
bunlara
dayanılarak
yayımlanan
düzenlemeler uygulanabilir. Bu talepleri
Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı
gerçekleştirilenler dahil olmak üzere yetkilidir.
standart işlenmemiş kıymetli madenlerin
ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında
mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak standart dışı işlenmemiş kıymetli maden
kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi ithali serbesttir. Ancak, Dahilde İşleme
kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler
yapılır. Kıymetli Madenler Borsası üyesi dahil olmak üzere standart işlenmemiş
aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve kıymetli madenlerin ve Dahilde İşleme
standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri Rejimi Kararı haricinde gerçekleştirilen
dışı
işlenmemiş
kıymetli
üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek standart
zorundadır. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası
Kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı
maden ithalatında, ithal edilen standart ve kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası
standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları
Borsaya teslim şartı bulunmayıp, üç iş günü tarafından yapılır. Kıymetli Madenler Borsası
içinde kıymetli maden aracı kuruluşu üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart
tarafından Borsaya yazılı olarak bilgi ve standart dışı işlenmemiş kıymetli
madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim
verilmesi zorunludur.
etmek zorundadır. Ancak, Dahilde İşleme
b) Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların yurt Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilen
içinde alım ve satımı serbesttir. Ancak yurt kıymetli maden ithalatında, ithal edilen
içinde cevherden her tür ve şekilde üretilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli
kıymetli madenlerin alım ve satım işlemleri madenlerin Borsaya teslim şartı bulunmayıp,
de Borsa İstanbul A.Ş. tarafından üç iş günü içinde kıymetli maden aracı
düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenecek kuruluşu tarafından Borsaya yazılı olarak
verilmesi
zorunludur.
Bakanlık
esaslara göre Borsa İstanbul A.Ş.'de yapılır. bilgi

ve standart dışı işlenmemiş kıymetli
madenlerin ihracatında ilgililerin talebi
durumunda, 15/12/1999 tarihli ve 99/13812
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve
Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Hakkında Karar, İhracat: 2008/6 sayılı
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış
ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Hakkında Tebliğ ile 17/1/2005 tarihli ve
2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi
Kararı ve bunlara dayanılarak yayımlanan
düzenlemeler uygulanabilir. Bu talepleri
inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı
yetkilidir.
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c) Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait
değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve
ticari amaç taşımayan ziynet eşyası
niteliğinde
kıymetli
madenlerden
ve
taşlardan
yapılmış
eşyaları
yurda
getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler. Daha
fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurtdışına
çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına
veya Türkiye'de satın alındığını tevsik etme
şartına bağlıdır.
ç) En fazla 5 kilogram ağırlığında standart
işlenmemiş altının yolcu beraberinde
yurda getirilmesi Bakanlıkça belirlenecek
esaslar dâhilinde mümkündür.
d) Merkez Bankası ve Kıymetli Maden Aracı
Kuruluşları ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli
madenlerin yurt içindeki alım satım
işlemlerini sadece Borsa İstanbul A.Ş.'de
yaparlar. Şu kadar ki ziynet veya süs
eşyasına dönüştürülmüş şekli hariç olmak
üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de hangi tür ve
şekilde kıymetli madenlerin işlem göreceği
ve teşekkül ettirilecek piyasalar Borsa
İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek
yönetmeliklerle belirlenir.

işlenmemiş kıymetli maden ithaline
ilişkin istisnaları belirlemeye yetkilidir.
b) Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların yurt
içinde alım ve satımı serbesttir. Ancak yurt
içinde cevherden her tür ve şekilde üretilen
kıymetli madenlerin alım ve satım işlemleri
de Borsa İstanbul A.Ş. tarafından
düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenecek
esaslara göre Borsa İstanbul A.Ş.'de yapılır.
c) Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait
değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve
ticari amaç taşımayan ziynet eşyası
niteliğinde
kıymetli
madenlerden
ve
taşlardan
yapılmış
eşyaları
yurda
getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler. Daha
fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurtdışına
çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına
veya Türkiye'de satın alındığını tevsik etme
şartına bağlıdır.
ç) Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde
standart işlenmemiş kıymetli madenlerin
yolcu beraberinde yurda getirilmesine
ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

d) Merkez Bankası ve Kıymetli Maden Aracı
Kuruluşları ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli
madenlerin yurt içindeki alım satım
işlemlerini sadece Borsa İstanbul A.Ş.'de
yaparlar. Şu kadar ki ziynet veya süs
eşyasına dönüştürülmüş şekli hariç olmak
üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de hangi tür ve
şekilde kıymetli madenlerin işlem göreceği
ve teşekkül ettirilecek piyasalar Borsa
İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenecek
yönetmeliklerle belirlenir.
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Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK
3557 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt
edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan
görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar
dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan
müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars Denge, Ortak
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars Denge, Direktör
gogredik@mazarsdenge.com.tr
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