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 SİRKÜLER                          İstanbul, 12.03.2013  

 Sayı: 2013/83              Ref: 4/83 

 

Konu:  

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013-32/42) YAYINLANMIŞTIR  

 

Bilindiği üzere 29.05.2008 tarih ve 26890 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/35 No.lı Tebliğ” ile, Türk 

Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre bankalarca altın, gümüş ve platin 

depo hesabı açılmasına, altın, gümüş ve platin kredisi kullandırılmasına ve kıymetli 

madenler aracı kuruluşları tarafından yurt dışından kıymetli madenler kredisi 

sağlanmasına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. 

 

Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak 2008/90 numaralı sirkülerimiz ile tarafınıza gerekli 

bilgilendirme yapılmıştı. 

 

07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 

32 Sayılı Karara İlişkin yayınlanan 2013-32/42 numaralı tebliğ ile 2008-32/35 numaralı 

tebliğin 8’ inci maddesi ile ilgili olarak aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 
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Değişiklik öncesi metin:     Değişiklik sonrası metin:  

 
Madde - 8: Altın, gümüş ve platin kredisi 

açılması  

 

(1) Bankalar depo hesapları karşılığı altın, gümüş 

veya platin ile satın aldıkları altın, gümüş veya 

platinin teslimi veya karşılığının Türkiye'de 

yerleşik müşteriye Türk Lirası, yurt dışında 

yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz 

olarak ödenmesi suretiyle, kıymetli maden 

üretimi veya ticareti ile iştigal eden müşterilerine 

bankacılık mevzuatı dahilinde altın, gümüş veya 

platin kredisi kullandırabilirler. Bu kredilerin 

müşteri adına açılacak depo hesabına alacak 

kaydedilmesi mümkündür. Bu hesaplardan hesap 

cüzdanında kayıtlı altın, gümüş veya platin 

miktarının kısmen veya tamamen müşteriye 

teslimi şeklinde ödeme yapılabilir. Banka ile 

müşteri arasında varılacak anlaşmaya göre 

bankalarca altın, gümüş veya platin, ödeme 

günündeki değeri üzerinden satın alınabilir ve 

karşılığında Türkiye'de yerleşik müşteriye Türk 

Lirası, yurt dışında yerleşik müşteriye ise Türk 

Lirası veya döviz ödenebilir. Altın, gümüş veya 

platin kredisi uygulamasında miktar, bu Tebliğ'in 

5 inci maddesinde belirtilen usule göre tespit 

edilir. 

Altın, gümüş, platin kredisi açılması 

MADDE 8 –  

 

(1) Bankalar depo hesapları karşılığı altın, 

gümüş, platin ile satın aldıkları altın, gümüş veya 

platinin teslimi veya karşılığının Türkiye’de 

yerleşik müşteriye Türk Lirası, yurt dışında 

yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz 

olarak ödenmesi suretiyle; 

 

a) Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal 

eden Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik 

kişilere, 

 

b) Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik kişilere 

tutarı en az 5 milyon ABD Doları ve ortalama 

vadesi bir yılın üzerinde olmak üzere, 

 

c) Türkiye’de veya yurtdışında yerleşik kişilere 

teminat olarak alacakları Türkiye’deki 

şubelerinde bulundurulan kıymetli maden depo 

hesabı ve/veya altına dayalı sermaye piyasası 

aracı tutarını geçmemek üzere, 

altın, gümüş veya platin kredisi kullandırabilirler. 

 

(2) Bu kredilerin müşteri adına açılacak depo 

hesabına alacak kaydedilmesi mümkündür. Bu 

hesaplardan hesap cüzdanında kayıtlı altın, 

gümüş veya platin miktarının kısmen veya 

tamamen müşteriye teslimi şeklinde ödeme 

yapılabilir. 

(3) Banka ile müşteri arasında varılacak 

anlaşmaya göre bankalarca altın, gümüş veya 

platin, ödeme günündeki değeri üzerinden satın 

alınabilir ve karşılığında Türkiye’de yerleşik 

müşteriye Türk Lirası, yurt dışında yerleşik 

müşteriye ise Türk Lirası veya döviz ödenebilir. 

 

(4) Altın, gümüş veya platin kredisi 

uygulamasında miktar, bu Tebliğin 5 inci 

maddesinde belirtilen usule göre tespit edilir. 
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Değişiklikler 07.03.2013 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

   

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-

32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013-32/42) 

 

 

 

(*) 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 Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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7 Mart 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 

TEBLİĞ 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013-32/42) 

MADDE 1 – 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/35)’in 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“Altın, gümüş, platin kredisi açılması 

MADDE 8 – (1) Bankalar depo hesapları karşılığı altın, gümüş, platin ile satın aldıkları altın, gümüş veya 

platinin teslimi veya karşılığının Türkiye’de yerleşik müşteriye Türk Lirası, yurt dışında yerleşik müşteriye ise Türk 

Lirası veya döviz olarak ödenmesi suretiyle; 

a) Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik kişilere, 

b) Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik kişilere tutarı en az 5 milyon ABD Doları ve ortalama vadesi bir yılın 

üzerinde olmak üzere, 

c) Türkiye’de veya yurtdışında yerleşik kişilere teminat olarak alacakları Türkiye’deki şubelerinde 

bulundurulan kıymetli maden depo hesabı ve/veya altına dayalı sermaye piyasası aracı tutarını geçmemek üzere, 

altın, gümüş veya platin kredisi kullandırabilirler. 

(2) Bu kredilerin müşteri adına açılacak depo hesabına alacak kaydedilmesi mümkündür. Bu hesaplardan 

hesap cüzdanında kayıtlı altın, gümüş veya platin miktarının kısmen veya tamamen müşteriye teslimi şeklinde ödeme 

yapılabilir. 

(3) Banka ile müşteri arasında varılacak anlaşmaya göre bankalarca altın, gümüş veya platin, ödeme 

günündeki değeri üzerinden satın alınabilir ve karşılığında Türkiye’de yerleşik müşteriye Türk Lirası, yurt dışında 

yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz ödenebilir. 

(4) Altın, gümüş veya platin kredisi uygulamasında miktar, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen usule göre 

tespit edilir.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür. 

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

29/5/2008 26890 

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

24/7/2009 27298 
  

 
 


