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GİRİŞ 
28 Şubat 2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de 

(Tebliğ No:2008-32/34) (“Tebliğ”) değişiklikler 

yapılmış olup işlenmemiş kıymetli madenlerin 

ithalatında yapılacak ödeme şekillerinde çeşitli 

kısıtlamalara gidilmiştir. 

 

I.HUKUKİ DÜZENLEMELER 
I.1. Tebliğ’in 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile 

işlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca “peşin”, 

“mal mukabili” ve “bedelsiz” ödeme şekilleri ile 

ithalatı mümkün kılınmıştır.  

 

I.2. Tebliğ’in 6. Maddesi ile de işlenmemiş kıymetli 

madenlerin “bedelsiz” ödeme şekli ile ithalatının 

belirli durumlarda mümkün olduğu belirtilmiştir. Bu 

kapsamda Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişinin 

sermayesine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

342. ve 343. maddeleri uyarınca ayni sermaye 

olarak eklenmek üzere kıymetli madenler aracı 

kuruluşları aracılığıyla yapılan ithalat işlemleri de 

bedelsiz ödeme şekli ile gerçekleştirilebilecektir. 

 

I.3. Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının 

Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı 

Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik’te 

Yapılan Değişiklikler  

 

Yukarıda yer verilen Tebliğ’de yapılan değişiklikler, 

21 Mayıs 2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası 

Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli 

Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında 

 INTRODUCTION 
Communiqué on the Decree No. 32 on Protection of 

the Value of Turkish Currency (Communiqué No. 

2008-32/34) (“Communiqué”) published in the 

Official Gazette dated February 28, 2008 and 

numbered 26801 has been amended and various 

restrictions regarding the payment methods 

applicable for the import of unprocessed precious 

metals have been imposed 

 

I.AMENDMENT 
I.1. As per the amendment of Article 5 of the 

Communiqué, import of unprocessed precious 

metals can only be made through payment with 

"cash", "cash against goods" and "free of charge". 

 

I.2. In accordance with Article 6 of the Communiqué, 

"free of charge" import of unprocessed precious 

metals may be possible in certain defined 

circumstances. In this context, it would be possible 

to conduct free of charge import transactions 

through precious metal intermediary institutions for 

the purposes of contribution as capital in kind to a 

legal entity in Turkey in accordance with Article 342 

and 343 of the Turkish Commercial Code numbered 

6102.  

 

I.3. Amendments to the Regulation on the Operating 

Principles of Precious Metals Exchange 

Intermediary Institutions and the Establishment of 

Precious Metals Intermediary Institutions. 

 

The above-mentioned amendments to the 

Communiqué were also reflected to the Regulation 

on the Operating Principles of Precious Metals 
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Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) de yansıtılmıştır. 

Yönetmelikteki yeni hüküm ile birlikte, sermaye 

olarak “bedelsiz” ödeme şekliyle ithalatına aracılık 

edilen işlenmemiş kıymetli madenlere ilişkin 

işlemlerin 2 Mayıs 2018 tarihli T.C. Merkez Bankası 

Sermaye Hareketleri Genelgesinin ilgili hükümleri 

uyarınca tesis edileceği düzenlenmiştir.  

 

I.4. T.C. Merkez Bankası Sermaye Hareketleri 
Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler 
Tebliğ ve Yönetmelik’te yapılan değişiklikler 

doğrultusunda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 

25.02.2021 tarih ve 131766 sayılı yazısı ile T.C. 

Merkez Bankası Sermaye Hareketleri 

Genelgesi’nde (“Genelge”) işlenmemiş kıymetli 

madenlerin şirketlere ayni sermaye olarak 

getirilmesi durumuna ilişkin yeni düzenlemeler 

getirilmiştir. Genelge kapsamında kıymetli 

madenlerin ayni sermaye olarak getirilmesi 

durumunda yapılması gereken işlemler, özetle, 

aşağıdaki şekildedir: 

I. Söz konusu işlenmemiş kıymetli 

madenlerin ithalatına ilişkin gümrük 

beyannamesinde ödeme şeklinin 

“bedelsiz” olarak belirtilmesi ve şirketin 

sermayesine eklenmek suretiyle yurda 

getirildiğina ilişkin açıklmanın yer alması 

gerekmektedir. 

II. İşlenmemiş kıymetli madenlere ilişkin 

olarak kıymetli maden aracı kurumu 

tarafından hazırlanarak Borsa İstanbul A.Ş. 

tarafından onaylanacak ithalatın ödeme 

şekli ve amacına ilişkin bildirimin gümrük 

idarelerine sunulması zorunlu tutulmuştur.  

ExchangeIntermediary Institutions and the 

Establishment of Precious Metals Intermediary 

Institutions ("Regulation") published in the Official 

Gazette dated May 21, 2007 and numbered 265282 

The recently introduced provision of the Regulation 

stipulates that all transactions required for “free of 

charge” import of unprocessed precious metals for 

the purposes of contribution to the share capital of 

companies will be detailed under the related 

provisions of the Turkish Central Bank’s Capital 

Movements Circular 
 

I.4. Amendments to the Turkish Central Bank’s 
Capital Movements Circular 
Turkish Ministry of Treasury and Finance, with its 

letter dated February 25, 2021 and numbered 

131766, introduced new provisions to the Turkish 

Central Bank’s Capital Movements Circular 

(“Circular”) in terms of contribution of unprocessed 

precious metals to share capital of companies as 

capital in kind in accordance with the above-

mentioned amendments to the Communiqué and 

the Regulation. The procedures to be completed in 

case of contribution of precious metals as capital in 

kind within in the scope of the Circular are, briefly, 

as follows: 

I. The payment method must be specified as 

“free of charge” in the customs declaration 

to be issued for the import of unprocessed 

precious metals and the customs 

declaration must also stipulate that the 

concerned unprocessed precious metals 

were brought to the country for capital 

contribution. 
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III.  Sermayeye iştirak amacıyla getirilen 

işlenmemiş kıymetli madenlerin geliş 

tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ilgili 

şirketin sermayesine eklenerek sermaye 

artırımının tescil edilmesi ve tescile ilişkin 

yazının Borsa İstanbul A.Ş.’ye sunulması 

zorunludur. Söz konusu sermaye 

artırımının tescilini tevsik eden belgeler 

Borsa İstanbul A.Ş.’ye ibraz edilinceye 

kadar ithal edilen işlenmemiş kıymetli 

madenler Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 

blokede tutulacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daha fazla bilgi için: 
info@ulken.av.tr 

 

Diğer yayınlarımıza bu adresten erişebilirsiniz:  
http://www.ulken.av.tr/yayinlar/  
 

- Bu doküman Türkiye’de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak 

amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki bir görüş,̧ tavsiye veya yönlendirme 

olarak değerlendirilmemelidir. Özel sorular bakımından hukuki 

danışman görüşü alınmalıdır. 
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II. Precious metals intermediary institutions 

must prepare and submit to the customs 

authorities upon approval by Borsa Istanbul 

A.Ş., a notice regarding the payment 

method and purpose of import of 

unprocessed precious metals. 

III. Unprocessed precious metals imported for 

capital contribution must be added to the 

share capital of the relevant company and 

such capital increase must be registered 

within 3 months from the date of arrival and 

the relevant registration certificate must 

also be submitted to Borsa İstanbul A.Ş. 

The imported unprocessed precious metals 

will be under blockage by Borsa İstanbul 

A.Ş. until the submission of the documents 

evidencing the registration of the said 

capital increase to Borsa İstanbul A.Ş. 

 

 
 
 
 
For further information:  
info@ulken.av.tr 

 
You can reach our other publications with this link: 
http://www.ulken.av.tr/publications/ 
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