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TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 
32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI  

 

 

ÖZET : 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan 

değişiklikle; en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının 

yolcu beraberinde yurda getirilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 

belirlenecek esaslar dâhilinde mümkün hale gelmiştir. 

 

 

 

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 

7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk 

Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklik yapıldı.  

 

Bu düzenleme ile 32 sayılı Karar’ın 7’nci maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafı 

değiştirilmiş ve 7’nci maddeye d bendinden önce gelmek üzere (ç) bendi eklenmiştir.  

 

Bu düzenleme ile en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu 

beraberinde yurda getirilmesi Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde mümkün hale 

gelmiştir. 
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Söz konusu değişiklik ile eklenen ve değiştirilen mevzuat metinleri aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 

Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karar Eski Hali 

 

Değişiklik Düzenlemesi 

Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karar Yeni Hali 

Madde 7 (a) 

… 

Standart işlenmemiş kıymetli 

madenlerin ithali yalnızca, 

Merkez Bankası ile kendi 

mevzuatlarındaki hükümler 

saklı kalmak kaydıyla 

Kıymetli Madenler Borsası 

üyesi kıymetli maden aracı 

kuruluşları tarafından yapılır. 

Ancak, Kıymetli Madenler 

Borsası üyesi aracı 

kuruluşlar ithal ettikleri 

standart ve standart dışı 

işlenmemiş kıymetli 

madenleri üç iş günü içinde 

Borsaya teslim etmek 

zorundadır. 

MADDE 1 

 

7/8/1989 tarihli ve 

89/14391 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Türk 

Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı 

Kararın 7’nci maddesinin 

(a) bendinin ikinci 

paragrafı aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve 

aynı maddeye (d) 

bendinden önce gelmek 

üzere aşağıdaki (ç) bendi 

eklenmiştir. 

 

“Dahilde İşleme Rejimi 

Kararı kapsamında 

gerçekleştirilenler dahil 

olmak üzere standart 

işlenmemiş kıymetli 

madenlerin ithali yalnızca, 

Merkez Bankası ile kendi 

mevzuatlarındaki 

hükümler saklı kalmak 

Madde 7 (a) 

…. 

“Dahilde İşleme Rejimi Kararı 

kapsamında 

gerçekleştirilenler dahil olmak 

üzere standart işlenmemiş 

kıymetli madenlerin ithali 

yalnızca, Merkez Bankası ile 

kendi mevzuatlarındaki 

hükümler saklı kalmak 

kaydıyla Kıymetli Madenler 

Borsası üyesi kıymetli maden 

aracı kuruluşları tarafından 

yapılır. Kıymetli Madenler 

Borsası üyesi aracı kuruluşlar 

ithal ettikleri standart ve 

standart dışı işlenmemiş 

kıymetli madenleri üç iş günü 

içinde Borsaya teslim etmek 

zorundadır. Ancak, Dahilde 

İşleme Rejimi Kararı 

kapsamında gerçekleştirilen 

kıymetli maden ithalatında, 

ithal edilen standart ve 

standart dışı işlenmemiş 

kıymetli madenlerin Borsaya 
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Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karar Eski Hali 

 

Değişiklik Düzenlemesi 

Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karar Yeni Hali 

kaydıyla Kıymetli 

Madenler Borsası üyesi 

kıymetli maden aracı 

kuruluşları tarafından 

yapılır. Kıymetli Madenler 

Borsası üyesi aracı 

kuruluşlar ithal ettikleri 

standart ve standart dışı 

işlenmemiş kıymetli 

madenleri üç iş günü 

içinde Borsaya teslim 

etmek zorundadır. Ancak, 

Dahilde İşleme Rejimi 

Kararı kapsamında 

gerçekleştirilen kıymetli 

maden ithalatında, ithal 

edilen standart ve 

standart dışı işlenmemiş 

kıymetli madenlerin 

Borsaya teslim şartı 

bulunmayıp, üç iş günü 

içinde kıymetli maden 

aracı kuruluşu tarafından 

Borsaya yazılı olarak bilgi 

verilmesi zorunludur.” 

 

 

 

 

 

teslim şartı bulunmayıp, üç iş 

günü içinde kıymetli maden 

aracı kuruluşu tarafından 

Borsaya yazılı olarak bilgi 

verilmesi zorunludur.” 
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Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karar Eski Hali 

 

Değişiklik Düzenlemesi 

Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karar Yeni Hali 

….  

“ç) En fazla 5 kilogram 

ağırlığında standart 

işlenmemiş altının yolcu 

beraberinde yurda 

getirilmesi Bakanlıkça 

belirlenecek esaslar 

dâhilinde mümkündür.” 

 

Madde 7 

“ç)  

En fazla 5 kilogram 

ağırlığında standart 

işlenmemiş altının yolcu 

beraberinde yurda getirilmesi 

Bakanlıkça belirlenecek 

esaslar dâhilinde 

mümkündür.” 

 

  

Saygılarımızla…  

 

 

 

 

 

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Karar (Karar Sayısı: 2182)” tam metni…>>> 
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