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SĐRKÜLER         Đstanbul, 02.01.2009 
Sayı: 2009/01         Ref: 4/01  
 
 
 
Konu: 
TÜRK PARASININ KIYMET ĐNĐ KORUMA HAKKINDA KANUNDA DE ĞĐŞĐKL ĐK 
YAPILMASINA DA ĐR KANUN YAYINLANMI ŞTIR  
 
30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir.  
 
Değişiklik öncesi madde metni    Değişiklik sonrası madde metni  
 

Madde 3:  

a. Bakanlar Kurulunca 1 inci maddeye göre 
alınan kararlara aykırı hareket eden veya bu 
kararlarda belirlenen yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler ikimilyar 
liradan yirmibeşmilyar liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar.  

Ancak, karara aykırı fiil 1 inci maddede 
yazılı kıymetlerin izinsiz olarak yurttan 
çıkarılması veya yurda sokulması 
mahiyetinde ise eşya ve kıymetlerin rayiç 
bedeli kadar, teşebbüs halinde bu bedelin 
yarısı kadar ağır para cezasına hükmolunur. 
Yakalanan eşya ve kıymetler, fiil teşebbüs 
derecesinde kalsa dahi, müsadere olunur. 
Yakalanamadığı için müsadere edilemeyen 
eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli kadar ağır 
para cezasına hükmolunur.  

b. Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye 
ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık 
edenlerden bu işlemlerinden doğan 
alacaklarını 1 inci maddeye göre alınan 
kararlardaki hükümlere göre yurda 
getirmeyenler yurda getirmekle yükümlü 
oldukları kıymetin rayiç bedelinin yüzde beşi 
tutarında ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.  

Ancak, yargı kararının kesinleşmesinden 
önce alacaklarını yurda getirenlere, bu 
maddenin (a) bendinin birinci paragrafındaki 
hükümler uygulanır.  

Madde 3:  
 
Bakanlar Kurulunun bu Kanun hükümlerine göre 
yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki 
yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi, üçbin Türk 
Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî para 
cezası ile cezalandırılır.  
 
Fiil, 1 inci maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak 
yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde 
ise 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat 
oluşturmadığı takdirde kişi; eşya ve kıymetlerin rayiç 
bedeli kadar, teşebbüs halinde bu bedelin yarısı kadar 
idarî para cezası ile cezalandırılır. 
 
Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve 
ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden bu 
işlemlerinden doğan alacaklarını 1 inci maddeye göre 
alınan kararlardaki hükümlere göre ve bu kararlarda 
tayin edilen süreler içinde yurda getirmeyenler, yurda 
getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç 
bedelinin yüzde beşi kadar idarî para cezasıyla 
cezalandırılırlar. Đdarî para cezasına ilişkin karar 
kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda getirenlere, 
birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir. 
Ancak, verilecek idarî para cezası yurda getirilmesi 
gereken paranın yüzde ikibuçuğundan fazla olamaz. 
 
Đthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz 
veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı 
işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü 
oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli 
kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin 
teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza 
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c. Đthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde 
döviz veya Türk parası kaçırmak kastıyla 
muvazaalı işlemlerde bulunanlar, kaçırdıkları 
kıymetlerin rayiç bedeli kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılırlar.  

Muvazaalı işlemlere teşebbüs edenler 
hakkında hükmolunacak para cezası 
kaçırmaya teşebbüs edilen kıymetin rayiç 
bedelinin yarısından az olamaz.  

d. Bu madde uygulamasında dövizlerin rayiç 
bedelinin tespitinde, suç tarihinde geçerli 
döviz alış kurları uygulanır.  

Hükmolunacak para cezasına, suç tarihi ile 
tahsil tarihi arasındaki süreler için 6183 sayılı 
Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı 
oranında, para cezası ile birlikte tahsil 
olunmak üzere, gecikme faizi uygulanır. 
Gecikme faizinin hesaplanmasında ay 
kesirleri nazara alınmaz.  

       e. Yukarıdaki bentlerde yazılı suçların tekerrürü      
halinde verilecek cezalar iki kat olarak hükmedilir. 

yarı oranında indirilir.  
 
Bu kabahatlerin bir tüzel kişinin yararına olarak 
işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişiye de aynı miktarda 
idarî para cezası verilir. 
 
Kabahatin konusunu yabancı para oluşturması halinde, 
idarî para cezasının hesaplanmasında fiilin işlendiği 
tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının bu paraya ilişkin "döviz satış kuru" esas 
alınır.  
 
Hükmolunacak idarî para cezasına, suç tarihi ile tahsil 
tarihi arasındaki süreler için 6183 sayılı Kanuna göre 
tespit edilen gecikme zammı oranında, para cezası ile 
birlikte tahsil olunmak üzere, gecikme faizi uygulanır. 
Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara 
alınmaz.  
 
Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların tekerrürü halinde 
verilecek cezalar iki kat olarak hükmedilir.  
 
Bu madde hükmüne göre idarî para cezasına karar 
vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir 
 

 
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
EK:  
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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30 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27096 

KANUN 

TÜRK PARASININ KlYMET ĐNĐ KORUMA HAKKINDA KANUNDA  
DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR KANUN 

 

 Kanun No. 5827 Kabul Tarihi: 24/12/2008 
 MADDE 1 – 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir.  
 “MADDE 3 – Bakanlar Kurulunun bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici 
işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi, üçbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idarî 
para cezası ile cezalandırılır.  
 Fiil, 1 inci maddede yazılı kıymetlerin izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise 
21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı 
takdirde kişi; eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli kadar, teşebbüs halinde bu bedelin yarısı kadar idarî para cezası ile 
cezalandırılır. 
 Her türlü mal, kıymet, hizmet ve sermaye ithal ve ihraç edenler veya bu işlere aracılık edenlerden bu 
işlemlerinden doğan alacaklarını 1 inci maddeye göre alınan kararlardaki hükümlere göre ve bu kararlarda tayin edilen 
süreler içinde yurda getirmeyenler, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar 
idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. Đdarî para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda 
getirenlere, birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para cezası yurda getirilmesi 
gereken paranın yüzde ikibuçuğundan fazla olamaz. 
 Đthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde 
bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idarî para cezasıyla 
cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir.  
 Bu kabahatlerin bir tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişiye de aynı miktarda idarî 
para cezası verilir. 
 Kabahatin konusunu yabancı para oluşturması halinde, idarî para cezasının hesaplanmasında fiilin işlendiği 
tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu paraya ilişkin "döviz satış kuru" esas alınır.  
 Hükmolunacak idarî para cezasına, suç tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için 6183 sayılı Kanuna göre 
tespit edilen gecikme zammı oranında, para cezası ile birlikte tahsil olunmak üzere, gecikme faizi uygulanır. Gecikme 
faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz.  
 Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçların tekerrürü halinde verilecek cezalar iki kat olarak hükmedilir.  
 Bu madde hükmüne göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir.” 
 MADDE 2 – Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 4 ve 5 inci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır.  
 MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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