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PARA VE KAMBİYO YASASI   

(38/1997)   

                         Bakanlar Kurulu, 38/1997 sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 14(2) maddesinin kendisine vermiş 
olduğu yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.  
 
Kısa İsim         1. Bu Tüzük, Kıymetli Metaller ve Kıymetli Taşların İthal ve İhracının Usul ve Esasları Tüzüğü   

olarak isimlendirilir.  

 
Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; 

 
    “Bakanlık" Ekonomi işleriyle görevli Bakanlığı anlatır.  
  
    "Kıymetli Metal", Altın, gümüş, platin, palladyum, radyum, iridyum, osmiyum ve rutenyumu 
      anlatır. 
 
    "Kıymetli Taşlar" Elmas, pırlanta, safir, yakut. zümrüt ve benzeri taşlan anlatır.  
 

Asgari 
Sermaye ve 
Ltd.Şti. 
Şeklinde 
Kurulma 
Zorunluluğu 
 

3. Kıymetli metal, kıymetli taşlar ve bundan mamül  eşyanın yurt içinde alım ve satımı, imali ve 
ithal ve/veya ihracı ile iştigal edebilmek için asgari 30,000.- (Otuz bin ABD Dolan) karşılığı Türk 
sermayeli ve Limited Şirket şeklinde kurulmuş olunması zorunludur. 

Başvuru 4. Kıymetli metaller, kıymetli taşlar ve bunlardan mamül eşyanın yurt içinde alım satımı, imali, 
ithali ve/veya ihracı ile iştigal edecek olanlar, başvuru dilekçelerine, şirketin Ana sözleşme ve 
Tüzüğü ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'nce istenecek bilgi ve belgeleri de 
ekleyerek Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine başvuruda bulunurlar. 
 

Damga veya 
sertifika 
zorunluluğu 

 5. Kıymetli metaller ve bunlardan mamül kıymetli eşya satışı ile iştigal eden işyerleri, satışa 
sundukları veya muhafaza ettikleri tüm kıymetli metaller üzerinde mamülün ayarının okunabileceği 
bir damga veya metalin üzerindeki seri numarasına açıklık getiren resmi sertifika ile metal veya 
mamülün evsafinı belirtmek zorundadır. Ayarın ve evsafın garantisinden satışı yapan işyeri 
sorumludur. 
 

İthal ve/ veya 
İhraçta 
Uyulacak 
Esaslar  
                     

6. (1) Kıymetli metaller, kıymetli taşlar ve bunlardan mamül eşyanın yurda ithali ve/veya yurt 
dışına ihracı Bakanlığa müracaat edilerek belge alınmak suretiyle yapılır. 
     (2) Yolcular beraberlerinde kendilerinin şahsi kullanımına ait değeri 10,000.- (on bin ABD 
Doları)'nı aşmayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları 
yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına 
çıkarılması girişte beyan edilmiş olması ve gümrük mevzuatının  müsaadesi nispetinde serbesttir.  
 

Yürürlüğe 
Giriş 

7. Bu tüzük, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 
 

                           


