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SİRKÜLER        İstanbul, 15.06.2015 

Sayı: 2015/112       Ref: 4/112 

 

 

Konu:  

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA 

DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

 

11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/7603 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”da 

değişiklikler yapılmıştır.  

 

1- 32 sayılı kararın 3. maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (d) 

bendi eklenmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Madde - 3: Türk parası 

 

a) Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi 

sağlayan belgelerin yurda ithali ile aşağıda 

belirlenen esaslar çerçevesinde ihracı serbesttir. 

 

i) Türkiye'de yerleşik kişiler ile, dışarıda yerleşik 

kişiler, bankalar vasıtasıyla yurtdışına serbestçe 

Türk parası gönderebilirler. 

 

ii) Yolcuların beraberlerinde en çok 5.000 ABD 

Doları karşılığı Türk parasını yurtdışına 

çıkarmaları serbesttir. 

 

iii) Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerin 

ihracı serbesttir. 

 

b) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de Türk 

parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta bulunmaları 

serbesttir. 

 

c) Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen 

işlemler dışındaki yurtdışına yapılan 50.000 ABD 

Doları karşılığını aşan Türk Lirası transferlerine 

ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren 30 

gün içinde Bakanlıkça belirlenecek mercilere 

bildirirler. 

Madde - 3: Türk parası 

 

a) Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi 

sağlayan belgelerin yurttan ihracı ve yurda 

ithali serbesttir.  

 

b) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de Türk 

parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta bulunmaları 

serbesttir. 

 

c) Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen 

işlemler dışındaki yurtdışına yapılan 50.000 ABD 

Doları karşılığını aşan Türk Lirası transferlerine 

ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren 30 

gün içinde Bakanlıkça belirlenecek mercilere 

bildirirler. 

 

d) 25.000 TL’yi aşan Türk parasının yurt 

dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek 

esaslar dahilinde yapılır.  
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2- Kararın 4. maddesinin (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde - 4: Döviz 

 

a) Türkiye'ye döviz ithali serbesttir. 

 

f) Yolcular 5.000 ABD Dolan veya eşitine kadar 

efektifi beraberlerinde yurtdışına çıkarabilirler. 

 

Madde - 4: Döviz 

 

a) Yurda döviz ithali ve yurttan döviz ihracı 

serbesttir.  

 

f) 10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin yurt 

dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenen 

esaslar dahilinde yapılır.  

 

3- Kararın 13. maddesinin üçüncü ve dördüncü fırkaları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

  
Madde - 13: Türkiye'den gidecek yerli sermaye 

 

(1)  Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında 

yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak 

amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları 

ve şube açmaları için, nakdi sermayeyi bankalar 

aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir. 

 

(2) Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında 

irtibat bürosu, temsilcilik ve benzerlerini 

kurmaları ve bunların kuruluş masrafları ile 

faaliyet giderlerinin bankalarca transferi 

serbesttir. 

 

(3) Bankalar ve gümrük idareleri yurt dışında 

yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere 

sermaye ihraç eden Türkiye'de yerleşik kişileri, 

her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde 

Müsteşarlığa bildirirler. 

 

(4) Bakanlık, bu maddenin uygulaması ile ilgili 

olarak Türkiye'de yerleşik kişilerden istenecek 

bilgi, belge ve bunların gönderilme sürelerine 

ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. 

Madde - 13: Türkiye'den gidecek yerli sermaye 

 

(1)  Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında 

yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak 

amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları 

ve şube açmaları için, nakdi sermayeyi bankalar 

aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir. 

 

(2) Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında 

irtibat bürosu, temsilcilik ve benzerlerini 

kurmaları ve bunların kuruluş masrafları ile 

faaliyet giderlerinin bankalarca transferi 

serbesttir. 

 

(3) Bankalar ve gümrük idareleri yurt dışında 

yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere 

sermaye ihraç eden Türkiye'de yerleşik kişileri, 

her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde 

Müsteşarlığa ve Ekonomi Bakanlığı’na 

bildirirler. 

 

(4) Bakanlık, bu maddenin uygulaması ile ilgili 

olarak Türkiye'de yerleşik kişilerden istenecek 

bilgi, belge ve bunların gönderilme süreleri ile 

gönderileceği kurumlara ilişkin esasları 

belirlemeye yetkilidir.  
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Değişiklikler 11.06.2015 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

EK: 

2015/7603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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11 Haziran 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29383 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2015/7603 

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 

yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 1/4/2015 tarihli ve 10610 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 

1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 CUMHURBAŞKANI 

 Ahmet DAVUTOĞLU 

 Başbakan 

 B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ 

 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

 K. İPEK A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK 

 Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı 

 T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK 

 İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı 

 N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU 

 Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı 

 M. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN 

 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

 

Eki için tıklayınız 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150611-1-1.pdf



