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TÜM ÜYELERİMİZE 

 

 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 26/8/2009 tarihli (bugün) ve 27331 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet 

Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,  yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.   

 

Ekte yer alan Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesi “Kıymetli madenler aracı 

kuruluşlarının 26/8/2009 tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenmiş sermayelerini 500 bin 

TL’ye yükseltmemeleri halinde faaliyet izinleri iptal edilir. Mücbir sebeplerin bulunması ve 

Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir” hükmünü 

içermektedir.  

 

Bu nedenle  halen ödenmiş sermayesi 500 bin TL’nin altında bulunan üye 

kuruluşlarımızın en geç 26/8/2010 tarihine kadar ödenmiş sermayelerini bu miktara 

yükseltmeleri ve bu hususa ilişkin belgeleri Borsamız ile Hazine Müsteşarlığına sunmaları 

gerekmektedir.  

 

Gereğini rica ederim.  

 

 

                                                                        

 

                                    

Osman SARAÇ                  

    BAŞKAN (V.) 

 

 

 

EK-1 : Yönetmelik Değişikliği (1 sayfa) 
 

 



26 Ağustos 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27331 

YÖNETMELİK 

BaĢbakanlık (Hazine MüsteĢarlığı)’tan: 

KIYMETLĠ MADENLER BORSASI ARACI KURULUġLARININ FAALĠYET ESASLARI ĠLE KIYMETLĠ 

MADENLER ARACI KURUMLARININ KURULUġU HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK 

YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 

             MADDE 1 – 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı 

KuruluĢlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının KuruluĢu Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı fıkraya aĢağıdaki (f) bendi eklenmiĢtir. 

             “b) ÖdenmiĢ sermayelerinin 500 bin TL’den az olmaması,” 

             “f) Tüzel kiĢi veya gerçek kiĢi kuruculardan en az ikisinin en az üç yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti 

konusunda tecrübeye sahip olması ve bu kiĢilerin toplam hisse oranının en az yüzde elli veya üzerinde olması,” 

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı 

maddeye aĢağıdaki altıncı fıkra eklenmiĢtir. 

             “3) Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iĢtigal eden anonim Ģirketlerin Borsa üyesi olarak faaliyet 

gösterebilmeleri için ödenmiĢ sermayelerinin en az 500 bin TL olması ve en az üç yıldan beri kıymetli maden üretimi veya 

ticareti konusunda faaliyet gösteriyor olması Ģarttır.” 

             “6) Yetkili müesseselerin Borsa üyesi olarak faaliyet gösterebilmeleri için ödenmiĢ sermayelerinin en az 500 bin 

TL olması Ģarttır.” 

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir. 

             “Ödenmiş sermayeye ilişkin intibak süresi 

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kıymetli madenler aracı kuruluĢlarının26/8/2009 tarihinden itibaren bir yıl içinde 

ödenmiĢ sermayelerini 500 bin TL’ye yükseltmemeleri halinde faaliyet izinleri iptal edilir. Mücbir sebeplerin bulunması ve 

MüsteĢarlıkça uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir. 

             (2) 26/8/2009 tarihi itibariyle MüsteĢarlığa faaliyet veya kuruluĢ izni için yapılan baĢvurular hakkında bu 

maddenin birinci fıkrası dıĢında baĢvuru tarihinde yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

  
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

21/5/2007 26528 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

3/8/2008 26986 
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