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SİRKÜLER         İstanbul, 04.01.2016 

Sayı: 2016/011        Ref: 4/011  

 

 

Konu: 

YURT DIŞINA YOLCU BERABERİNDE ÇIKARILACAK TÜRK LİRASI VE 

DÖVİZLERİN BEYANI İLE YURT DIŞINA SERMAYE İHRACINDA YAPILACAK 

BİLDİRİMLERE DAİR TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 

 

11.06.2015 tarihli ve 29383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7603 sayılı Bakanlar 

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

yapılmış ve bu değişiklikler hakkında da 15.06.2015 tarih ve 2015/112 sayılı sirkülerimiz 

yayınlanmıştı. Söz konusu değişiklik ile 25.000.-TL’nı aşan Türk parası ile 10.000 Avro veya 

eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılması ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen esaslar 

dahilinde yapılacağı açıklanmıştı. 

 

30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ” ile söz konusu Kararda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.  

 

1 – 28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 3. maddesine 

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 

Madde - 3: Türk parası ve döviz 

 

(1) Merkez Bankası Türk parasının değerini 

piyasa şartlarına göre belirleyebilmek için gerekli 

önlemleri alır. 

 

(2) Merkez Bankası ve bankalar uluslararası 

piyasalarda döviz ve Türk parası ile ilgili 

işlemleri yapabilirler. 

 

(3)  (02.04.2009 tarih ve 27188 sayılı Resmi 

Gazete'de yayınlanan 2009/32/36 no.lu Tebliğ'in 

1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

(4) Türkiye'de yerleşik kişilerce ilgili 

transferlerin bankalar ve PTT aracılığıyla 

yapılması kaydıyla, yurt dışında bulunan 

bankalar ile bulunduğu ülkenin mevzuatına göre 

döviz alım satımına yetkili bulunan kuruluşlardan 

döviz alınması ve bunlara döviz satılması 

serbesttir. 

Madde - 3: Türk parası ve döviz 

 

(1) Merkez Bankası Türk parasının değerini 

piyasa şartlarına göre belirleyebilmek için gerekli 

önlemleri alır. 

 

(2) Merkez Bankası ve bankalar uluslararası 

piyasalarda döviz ve Türk parası ile ilgili 

işlemleri yapabilirler. 

 

(3)  (02.04.2009 tarih ve 27188 sayılı Resmi 

Gazete'de yayınlanan 2009/32/36 no.lu Tebliğ'in 

1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

(4) Türkiye'de yerleşik kişilerce ilgili 

transferlerin bankalar ve PTT aracılığıyla 

yapılması kaydıyla, yurt dışında bulunan 

bankalar ile bulunduğu ülkenin mevzuatına göre 

döviz alım satımına yetkili bulunan kuruluşlardan 

döviz alınması ve bunlara döviz satılması 

serbesttir. 
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 (5) Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan 

Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi 

sağlayan belge çıkışlarında gümrük 

idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile 

beyanda bulunulur. 

 

(6) Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan 

Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi 

sağlayan belge çıkışlarında beyanda 

bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı 

beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz 

konusu değerler gümrük idaresince muhafaza 

altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na 

bildirilir. Ayrıca, gümrük idarelerince 

20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3 

üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem 

yapılabilmesini teminen Cumhuriyet 

Savcılıklarına bildirimde bulunulur. 

 

(7) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 

50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk 

parası çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak 

Merkez Bankası’na bildirirler. 

 

(8) Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen 

işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 

ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere 

(Döviz tevdiat hesaplarından yapılan 

transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer 

tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez 

Bankası’na bildirirler. 
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2 – Aynı Tebliğin 4. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:    Değişiklik sonrası madde metni:  

 

Madde - 4: Efektif ve dövizi natık çekler 

 

(1) Bankalar, yetkili müesseseler, PTT ve 

kıymetli maden aracı kuruluşları; 

 

a) Kendilerine ibraz edilen dövizi natık çekler 

karşılığında bankacılık teamüllerine uygun olarak 

kısmen Türk parası ve kısmen efektif veya 

tamamen efektif ödemesinde bulunabilirler. 

 

Madde - 4: Efektif ve dövizi natık çekler 

 

(1) Bankalar, yetkili müesseseler, PTT ve 

kıymetli maden aracı kuruluşları; 

 

a) Kendilerine ibraz edilen dövizi natık çekler 

karşılığında bankacılık teamüllerine uygun olarak 

kısmen Türk parası ve kısmen efektif veya 

tamamen efektif ödemesinde bulunabilirler. 

b) Efektif veya dövizi natık çekleri bankacılık 

teamüllerine uygun olarak aynı ve ayrı cins 

efektiflerle değiştirebilirler. Bankalar ve PTT 

bunları döviz olarak yurt dışına havale 

edebilirler. 

b) Efektif veya dövizi natık çekleri bankacılık 

teamüllerine uygun olarak aynı ve ayrı cins 

efektiflerle değiştirebilirler. Bankalar ve PTT 

bunları döviz olarak yurt dışına havale 

edebilirler. 

 

(2) Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya 

eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük 

idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile 

beyanda bulunulur. 

 

(3) Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya 

eşitini aşan döviz çıkışlarında beyanda 

bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı 

beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz 

konusu değerler gümrük idaresince muhafaza 

altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na 

bildirilir. Ayrıca, gümrük idarelerince Türk 

Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca işlem yapılabilmesini teminen 

Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde 

bulunulur. 

 

(4) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 

50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif 

çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez 

Bankası’na bildirirler. 

 
(*) Dövizi natık çek: Bankaların, DTH olan müşterilerine döviz üzerinden kendileri, üçüncü kişiler 

lehine ya da hamiline keşide ettikleri çeklerdir. 
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3 – Aynı Tebliğin 10. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

Madde - 10: Yurt dışına sermaye ihracı 

 

(1) Türkiye'de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket 

kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube 

açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni 

sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde, 

Müsteşarlığın internet adresinde yer alan (EK-1) 

yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu 

açıklamalar doğrultusunda doldurarak 

Müsteşarlığa gönderirler. 

 

 

Madde - 10: Yurt dışına sermaye ihracı 

 

(1) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket 

kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube 

açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni 

sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde 

Ekonomi Bakanlığı internet adresinde yer alan 

yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu 

açıklamalar doğrultusunda doldurarak Hazine 

Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığı’na 

gönderirler.  

(2) Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye'de 

yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip üç ay 

içerisinde Müsteşarlığın internet adresinde yer 

alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve 

yapılan transferleri güncelleyerek Müsteşarlığa 

gönderirler. 

 

(3) Türkiye'de yerleşik kişiler, tasfiye edilen veya 

devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve 

şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin 

sona ermesini veya devredilmesini müteakip en 

geç üç ay içerisinde, Müsteşarlığa bilgi verirler. 

(2) Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye’de 

yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip üç ay 

içerisinde Ekonomi Bakanlığı’nın internet 

adresinde yer alan bilgi formunu, formda 

istenilen bilgileri ve yapılan transferleri 

açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek 

Ekonomi Bakanlığı’na gönderirler. 

 

(3) Türkiye’de yerleşik kişiler, tasfiye edilen 

veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve 

şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin 

sona ermesini veya devredilmesini müteakip en 

geç üç ay içerisinde Hazine Müsteşarlığı’na ve 

Ekonomi Bakanlığı’na bilgi verirler. 

 

 

Yukarıda yer verilen değişiklikler 30.12.2015 günü yürürlüğe girmiştir.   

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-

32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

 

(*) 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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29578 

TEBLİĞ 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(5) Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge 

çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda 

bulunulur. 

(6) Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge 

çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu 

değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu 

Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, gümrük idarelerince 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet 

Savcılıklarına bildirimde bulunulur. 

(7) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası çıkışlarına ilişkin 

bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirirler. 

(8) Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti 

dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden 

itibaren otuz gün içinde Merkez Bankasına bildirirler.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(2) Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur. 

(3) Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya 

yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına 

alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, gümrük 

idarelerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem 

yapılabilmesiniteminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur. 

(4) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif çıkışlarına ilişkin 

bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirirler.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya 

şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı 

internet adresinde yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak 

Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına gönderirler.  

(2) Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip üç ay içerisinde 

Ekonomi Bakanlığının internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri 

açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek Ekonomi Bakanlığına gönderirler. 

(3) Türkiye’de yerleşik kişiler, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin 

durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde Hazine 

Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına bilgi verirler.” 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

28/2/2008 26801 
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1- 2/4/2009 27188 
2- 11/7/2009 27285 
3- 26/9/2012 28423 

  

 


