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SİRKÜLER SAYI: 2021/051                                                  22.02.2021  

 

 

KIYMETLİ MADEN İTHALATINA DAİR TEBLİĞLERDE 
DÜZENLEMELER YAPILMIŞ OLUP, AYRICA KIYMETLİ MADEN 
RAFİNERİLERİNE İÇ KONTROL SİSTEMİ VE BİRİMİ KURULMASI, 
TEDARİK ZİNCİRİ SÜREÇLERİNE DAİR RAPORLAMA VE BAĞIMSIZ 
DENETİME TABİ OLMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ GETİRİLMİŞTİR 
 

21.02.2021 tarih ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de kıymetli maden ithalatına dair Türk 

Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 ve 2018-32/48 

sayılı tebliğlerde düzenlemeler yapılmıştır.   

 

Hatırlanacağı üzere, 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 yapılan 

düzenlemeler hakkında 2021/49 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı. Tebliğde 

yapılan düzenlemelerin 32 sayılı kararda yapılan düzenlemenin devamı niteliğinde 

olduğu görülmektedir.  

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı 

Tebliğde Yapılan Değişiklikler 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Kıymetli maden ve taşlar 

 

 MADDE 6 – (1) İlgili mevzuatta öngörülmesi 

veya ilgililerce talep edilmesi halinde; 

dahilde işleme izin belgesi, dahilde işleme 

izni, hariçte işleme izin belgesi ve hariçte 

işleme izni kapsamında veya bu rejimler 

haricinde dış ticaret işlemlerine konu olan 

kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan 

mamul eşyanın üzerine markaları ile ayarını 

gösteren damga basılır ve kıymetli eşyaya 

ilişkin sertifika düzenlenir. 

 

(2) Kıymetli maden ve taşların ayarına ilişkin 

ayar raporu Darphane ve Damga Matbaası 

Genel Müdürlüğünce veya bu Genel 

Müdürlükçe yeterlilikleri onaylanan özel ayar 

evlerince düzenlenir. 

 

(3) Dahilde İşleme Rejimi Kararı 

kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart 

işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa 

İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan 

Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce 

üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin 

mührünü veya ismini ya da amblemini 

taşıması zorunludur. 

 

(4) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile 

vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş 

tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların 

beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en 

fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait 

olan standart işlenmemiş altını yurda 

getirmeleri serbesttir. 

 

(5) Dördüncü fıkra kapsamında yurda 

getirilen standart işlenmemiş altın Ticaret 

Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan 

formu ile yetkili gümrük idaresine beyan 

edilir. 

 

(6) Dördüncü fıkra kapsamında yurda 

getirilecek altının Borsa İstanbul A.Ş. 

Kıymetli maden ve taşlar 

 

 MADDE 6 – (1) İlgili mevzuatta öngörülmesi 

veya ilgililerce talep edilmesi halinde; 

dahilde işleme izin belgesi, dahilde işleme 

izni, hariçte işleme izin belgesi ve hariçte 

işleme izni kapsamında veya bu rejimler 

haricinde dış ticaret işlemlerine konu olan 

kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan 

mamul eşyanın üzerine markaları ile ayarını 

gösteren damga basılır ve kıymetli eşyaya 

ilişkin sertifika düzenlenir. 

 

(2) Kıymetli maden ve taşların ayarına ilişkin 

ayar raporu Darphane ve Damga Matbaası 

Genel Müdürlüğü’nce veya bu Genel 

Müdürlükçe yeterlilikleri onaylanan özel ayar 

evlerince düzenlenir. Ancak, standart dışı 

işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde 

Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz 

edilmesi zorunlu olup bu ayar raporları 

yalnızca Darphane ve Damga Matbaası 

Genel Müdürlüğü’nce düzenlenebilir. 

 

(3) Dahilde İşleme Rejimi Kararı 

kapsamında ithalatı gerçekleştirilenler 

dahil olmak üzere ithal edilen standart 

işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa 

İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan 

Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce 

üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin 

mührünü veya ismini ya da amblemini 

taşıması zorunludur. 

 

(4) Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk 

Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

şirketlerince standart dışı işlenmemiş 

kıymetli maden ithal edilmesi 

mümkündür. 

 

(5) İşlenmemiş kıymetli madenlerin 

yalnızca “peşin”, “mal mukabili” ve 

“bedelsiz” ödeme şekilleri ile ithalatı 

mümkündür. 
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tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde 

yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve 

rafinerinin mührünü veya ismini ya da 

amblemini taşıması zorunludur. Yetkili 

gümrük idaresince ilgili altının Borsa İstanbul 

A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler 

Listesinde yer alan bir rafineriye ait olup 

olmadığının kontrolü Borsa İstanbul A.Ş. 

tarafından yayımlanan rehber esas alınarak 

yapılır. 

 

(7) Dördüncü fıkra kapsamında yolcu 

beraberi yapılan standart işlenmemiş altın 

girişlerinde beyanda bulunulmaması veya 

yanlış ya da yanıltıcı beyanda 

bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu 

altının yurda girişine izin verilmez ve altın 

gümrük idaresince muhafaza altına alınır. Bu 

durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları 

Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

Ayrıca, yetkili gümrük idaresince 20/2/1930 

tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 

üncü maddesi uyarınca işlem 

yapılabilmesini teminen Cumhuriyet 

Savcılıklarına bildirimde bulunulur. 

 

(8) 5 kilogram ağırlığını aşan miktarda 

standart işlenmemiş altının dördüncü fıkra 

kapsamında yurda getirilerek beyan edilmek 

istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 

kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük 

idaresince yolcu beraberi eşya ambarına 

alınır. 5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu 

beraberi standart işlenmemiş altının yurda 

getirilmesine ilişkin usule tabi tutulur. 

 

(9) Dördüncü fıkra kapsamında standart 

işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin 

işlemlerde yetkili gümrük idaresi İstanbul 

Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük 

Müdürlüğüdür. 

 

(10) Yetkili gümrük idaresi, yolcu 

beraberinde yurda getirilen standart 

işlenmemiş altına ilişkin bilgileri aylık 

 

(6) İşlenmemiş kıymetli madenlerin 

“bedelsiz” ödeme şekliyle ithali aşağıda 

belirtilen usul ve haller dışında mümkün 

değildir. 

 

a) Dahilde İşleme Rejimi Kararı 

kapsamında yapılan ithalat işlemleri. 

 

b) İşlenmemiş kıymetli madenlerin 

Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin 

sermayesine eklenmek üzere kıymetli 

madenler aracı kuruluşları aracılığıyla 

“bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı 

mümkündür. Söz konusu işlenmemiş 

kıymetli madenlerin sermayeye 

eklenmesi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu’nun 342 nci ve 343 

üncü maddeleri kapsamında 

gerçekleştirilir. Bu bendin 

uygulanmasıyla ilgili Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve 

esaslar Merkez Bankası’nca ilan edilir. 

 

c) İşlenmemiş kıymetli madenlerin 

4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri 

Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’de ve 

ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen 

ihracat bedellerinin yurda getirilme 

süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili 

ihracat bedellerinden mahsup edilmek 

üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları 

aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle 

ithalatı mümkündür. Ancak, mahsup 

edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın 

kıymetli madenlerin ithal edilmesinden 

önce gerçekleştirilmiş olması 

zorunludur. Bu hususların 

uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenir. 

Standart dışı işlenmemiş kıymetli 

madenlerin bu bent kapsamında 

ithalinde, söz konusu kıymetli madenlerin 
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dönemler halinde her ayın onuncu günü 

bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına 

bildirir. 

Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslimini müteakip 

standart işlenmemiş kıymetli madene 

dönüştürülmesi zorunlu olup rafinasyon 

için gerekli süreçler Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak 

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 

düzenlenen esaslar çerçevesinde 

yürütülür. 

 

(7) Yürürlükten kaldırılmıştır.  

(8) Yürürlükten kaldırılmıştır. 

(9) Yürürlükten kaldırılmıştır. 

(10) Yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 Sayılı 

Tebliğde Yapılan Değişiklikler 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

İhracat bedelinden indirimler 

 

MADDE 7 – (1) İhracatla ilgili navlun, sigorta 

primi, komisyon, ardiye, depolama, antrepo, 

gümrük resmi, harç ve faktoring masrafları 

ile uluslararası para piyasalarında geçerli 

faiz oranlarını geçmemek üzere iskonto 

giderleri gibi masraflar için yapılacak 

indirimler ile konsinyasyon yoluyla ihraç 

edilen mallarla ilgili nakil, muhafaza, bakım 

vefümügasyon, rafa (maniplasyon), satış ve 

benzeri masrafların ihracat bedelinden 

mahsubu bankalarca incelenip 

sonuçlandırılır.  

 

(2) Ticari teamüllerin gereği olarak satış 

akdinde veya akreditiflerde ayrıca varış 

yerinde tartı ve analiz yapılması şartı 

bulunuyorsa, tartı ve analiz sonucunda tespit 

edilen vezin noksanlığı veya kalite farkı ile 

ekspertiz ve tahkim ücretleri ve rafa 

(maniplasyon) masraflarının (hariçteki 

gözetme şirketleri ücretleri dahil) mal 

bedelinden mahsubu bankalarca incelenip 

sonuçlandırılır. 

 

İhracat bedelinden indirimler 

 

MADDE 7 – (1) İhracatla ilgili navlun, sigorta 

primi, komisyon, ardiye, depolama, antrepo, 

gümrük resmi, harç ve faktoring masrafları 

ile uluslararası para piyasalarında geçerli 

faiz oranlarını geçmemek üzere iskonto 

giderleri gibi masraflar için yapılacak 

indirimler ile konsinyasyon yoluyla ihraç 

edilen mallarla ilgili nakil, muhafaza, bakım 

vefümügasyon, rafa (maniplasyon), satış ve 

benzeri masrafların ihracat bedelinden 

mahsubu bankalarca incelenip 

sonuçlandırılır.  

 

(2) Ticari teamüllerin gereği olarak satış 

akdinde veya akreditiflerde ayrıca varış 

yerinde tartı ve analiz yapılması şartı 

bulunuyorsa, tartı ve analiz sonucunda tespit 

edilen vezin noksanlığı veya kalite farkı ile 

ekspertiz ve tahkim ücretleri ve rafa 

(maniplasyon) masraflarının (hariçteki 

gözetme şirketleri ücretleri dahil) mal 

bedelinden mahsubu bankalarca incelenip 

sonuçlandırılır. 
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(3) (2019-32/56 s. Tebliğ ile yürürlükten 

kaldırılmıştı.) 

 

(4) Dış ticaret mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve 

ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve 

ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi 

içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal 

bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin 

esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 

belirlenir. 

 

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen haller dışında 

kalan talepler Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından incelenip sonuçlandırılır. İhracat 

bedellerinden mahsuba izin verilen hallerde, 

ihracat bedelleri süresi içinde yurda 

getirilmiş sayılır. 

(3) (2019-32/56 s. Tebliğ ile yürürlükten 

kaldırılmıştı.) 

 

(4) Dış ticaret mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve 

ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve 

ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi 

içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal 

bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin 

esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 

belirlenir. 

 

(5) Kıymetli madenler aracı kuruluşları 

tarafından aracılık edilen işlenmemiş 

kıymetli madenler ithalinde ihraç 

bedellerinin yurda getirilme süresi içinde 

kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal 

bedellerinin bankalarca mahsubuna 

ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenir. 

 

(6) Dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen 

haller dışında kalan talepler Hazine ve 

Maliye Bakanlığı tarafından incelenip 

sonuçlandırılır. İhracat bedellerinden 

mahsuba izin verilen hallerde, ihracat 

bedelleri süresi içinde yurda getirilmiş sayılır. 

 

 

Ayrıca 21.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de  yayınlanan “Kıymetli Maden Standartları 

ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde (Tebliğ No: 2006/1) Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ” ile Kıymetli Maden Rafinerilerine, iç kontrol sistemi kurma ve çeşitli raporlama 

yükümlülükleri (Tedarik Zinciri Uyum Raporu) ve  Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları 

tarafından “Bağımsız Güvence Raporu” yazdırılması şartı da getirilmiştir. Her yılın 

Haziran ayı sonuna kadar Tedarik Zinciri Uyum Raporu ile Bağımsız Güvence 

Raporunun Bakanlığa ve Borsaya sunulması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu 

raporların rafinerinin internet sitesinde yayınlanması zorunlu bulunmaktadır.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK 

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (Tebliğ 

No:2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2021-32/60) 

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat 

Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Tebliğ No: 2021-32/61) 

- Kıymetli Maden Standartları Ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde (Tebliğ No: 2006/1) 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

 

(*) 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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21 Şubat 2021 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31402 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021-32/60) 

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki 

cümle eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “gerçekleştirilen” ibaresi “gerçekleştirilenler dahil olmak 

üzere ithal edilen” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

“Ancak, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinde Gümrük İdarelerine ayar raporu ibraz edilmesi zorunlu 

olup bu ayar raporları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce düzenlenebilir.” 

“(4) Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerince standart dışı 

işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkündür. 

(5) İşlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, “mal mukabili” ve “bedelsiz” ödeme şekilleri ile ithalatı 

mümkündür. 

(6) İşlenmemiş kıymetli madenlerin “bedelsiz” ödeme şekliyle ithali aşağıda belirtilen usul ve haller dışında 

mümkün değildir. 

a) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yapılan ithalat işlemleri. 

b) İşlenmemiş kıymetli madenlerin Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin sermayesine eklenmek üzere kıymetli 

madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı mümkündür. Söz konusu işlenmemiş kıymetli 

madenlerin sermayeye eklenmesi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 342 nci ve 343 üncü 

maddeleri kapsamında gerçekleştirilir. Bu bendin uygulanmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek 

usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilir. 

c) İşlenmemiş kıymetli madenlerin 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’de 

ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla ilgili ihracat 

bedellerinden mahsup edilmek üzere kıymetli madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatı 

mümkündür. Ancak, mahsup edilecek bedele ilişkin fiili ihracatın kıymetli madenlerin ithal edilmesinden önce 

gerçekleştirilmiş olması zorunludur. Bu hususların uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

belirlenir. Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin bu bent kapsamında ithalinde, söz konusu kıymetli madenlerin 

Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslimini müteakip standart işlenmemiş kıymetli madene dönüştürülmesi zorunlu 

olup rafinasyon için gerekli süreçler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Borsa İstanbul A.Ş. 

tarafından düzenlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

28/2/2008 26801 

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

1- 2/4/2009 27188 
2- 11/7/2009 27285 
3- 26/9/2012 28423 
4- 30/12/2015 29578 
5- 25/1/2018 30312 
6- 7/9/2018 30528 
7- 6/10/2018 30557 
8- 16/11/2018 30597 
9- 3/3/2020 31057 

10- 30/1/2021 31380 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 Şubat 2021 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31402 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) 

(TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2021-32/61) 

MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 7 nci maddesine 

dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; aynı 

maddenin mevcut beşinci fıkrasında yer alan “dördüncü” ibaresi “Dördüncü ve beşinci” olarak değiştirilmiştir. 

“(5) Kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ihraç 

bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna 

ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

4/9/2018 30525 
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1- 3/3/2019 30703 

2- 31/8/2019 30874 

3- 31/12/2019 30995 

4- 28/8/2020 31227 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 Şubat 2021 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31402 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 

KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve 

Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in üçüncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“ı) Bağımsız Güvence Raporu: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yayımlanan Güvence Denetim Standardı 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız 

Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimlerine uygun olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda yetkili bağımsız 

denetim kuruluşları tarafından düzenlenen raporu, 

i) İç kontrol sistemi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerle asgari 

koşulları belirlenen kurumsal yapıyı, 

j) İç kontrol birimi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerle esasları 

belirlenen ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, işleyişi ile raporlamasından sorumlu birimi, 

k) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından 

yapılan düzenlemelerde yer alan asgari nitelikleri haiz, gerekli yetkiyle donatılmış ve rafineri tarafından istihdam edilen 

görevliyi, 

l) Tedarik Zinciri Uyum Raporu: Uluslararası kriterlere göre Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa 

tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ilgili 

raporlama dönemini kapsayan işlemlerin bu usul ve esaslara uygunluğunu gösteren raporu, 

m) Yetkili bağımsız denetim kuruluşları: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından KAYİK (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş) olarak yetkilendirilmiş kuruluşlar arasından Bakanlığın uygun 

görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerde yer alan şartları sağlayan ve bu şartları sağladığı 

Borsa tarafından liste halinde ilan edilen bağımsız denetim kuruluşlarını,” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “10” ibaresi “35” 

şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ve ğ” ibaresi “, ğ ve ı” şeklinde 

değiştirilmiş, aynı fıkraya “belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve i bendindeki raporların” ibaresi eklenmiş ve 

aynı maddenin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “Komisyon,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve 

Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü,” ibaresi eklenmiş olup aynı fıkranın sonuna 

aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

“ı) Etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından 

yapılan düzenlemelerde belirlenen yeterli sayıda iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin yönetim kurulunca 

atanması ve gerekli yetkilerle donatılması ile Borsa düzenlemeleri kapsamında iç kontrol biriminin kurulmuş olması, 

i) Tedarik Zinciri Uyum Raporunun hazırlanması ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetimi Standartlarına göre yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından 

denetlenmesi ile bu denetim sonucunda makul güvence seviyesinde güvence verilen Bağımsız Güvence Raporunun 

hazırlanması,” 

“Söz konusu uygunluk raporu salt çoğunluk ile kabul edilir. Ancak, salt çoğunluk oyları içerisinde Hazine ve Maliye 

Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Borsa İstanbul A.Ş. ve Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğünün oylarının hepsinin birlikte bulunması zorunludur.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Yaptırım 

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde Türkiye’de kurulu rafineriler Borsa tarafından rafineri listelerinden 

çıkarılır: 

a) Rafinerinin bu Tebliğde belirtilen şartları haiz olmaması veya sonradan yitirdiğinin belirlenmesi. 

b) Rafinerinin gerekli teknik şartlarda ve standartlarda üretim yapmadığının tespit edilmesi. 

c) 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında hazırlanması gereken Tedarik Zinciri Uyum Raporunun rafineri 

tarafından hazırlanmaması veya söz konusu fıkraya istinaden hazırlanan Bağımsız Güvence Raporunun sonuç 

bölümünde olumsuz görüş verilmesi veya görüş vermekten kaçınılması ve/veya güvence denetimi yapılmaması. 

ç) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendindeki raporların Borsaya sunulmaması veya söz konusu bent 

uyarınca sunulan bağımsız güvence raporunun sonuç bölümünde hakkında olumsuz görüş verilmesi veya görüş 

vermekten kaçınılması. 

 

 



(2) 15 inci madde kapsamında Borsaca yapılan incelemeler sonucunda aykırılıkların tespiti halinde aykırılıkların 

mahiyet ve önemine göre, Bağımsız Güvence Raporu sonucuna bakılmaksızın, uyarı, para cezası ve Rafineri Listesinden 

çıkartma dahil Borsa tarafından gerekli yaptırımlar uygulanır.” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.       

“(4) Her yılın Haziran ayı sonuna kadar Tedarik Zinciri Uyum Raporunun ve Bağımsız Güvence Raporunun 

Bakanlığa ve Borsaya sunulması ile rafinerinin internet sitesinde yayımlanması zorunludur. Bağımsız Güvence 

Raporunda makul güvence seviyesinde güvence verilmesi gerekmektedir. 

(5) Bu madde kapsamında Bakanlık ve Borsa, gerekli gördüğü hususların açıklanması için yetkili bağımsız 

denetim kuruluşu ve rafinerilere sorular yöneltebilir ve denetim çalışma kağıtları ile diğer belgeleri talep edebilir veya 

yerinde denetim yapabilir. 

(6) Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik 

zincirine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen yabancı sorumlu tedarik programlarına uygun faaliyet gösterildiğine dair söz 

konusu programların yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlar listesinde yer alan bir yetkili bağımsız denetim 

kuruluşu tarafından hazırlanmış güncel Bağımsız Güvence Raporları da bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 

raporların yerine kabul edilebilir. Bağımsız Güvence Raporunda makul güvence seviyesinde güvence verilmesi 

gerekmektedir. Bu raporların da her yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa ve Borsaya gönderilmesi ile ayrıca 

rafinerinin internet sitesinde yayımlanması zorunludur.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Borsa rafineri listesinde yer alan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette 

bulunan rafineriler, durumlarını 1/7/2021 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. 11 inci 

maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen 

rafinerilere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler 

içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen rafineriler Rafineri Listesinden çıkartılır. 

(2) Bu Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2021 yılını kapsayan Tedarik Zinciri Uyum Raporu 

ve Bağımsız Güvence Raporu için rapor dönemi 1/7/2021 – 31/12/2021 olarak kabul edilebilir.” 

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

18/11/2006 26350 
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1- 12/11/2009 27404 
2- 26/9/2012 28423 
3- 4/4/2017  30028 
4-  7/9/2018 30528 

  

  
 

 


