
Sirküler No: 104        İstanbul, 30 Aralık 2015

Hatırlanacağı üzere 11 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
2015/7603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Karar”da değişiklikler yapılmıştı. Buna göre;

- Karar’ın 3. maddesine eklenen (d) bendi ile 25.000 TL'yi aşan Türk
parasının Bakanlıkça (Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık)
belirlenecek esaslar dahilinde yurtdışına çıkarılabileceği hüküm altına
alınmıştı.

- Karar’ın 4. maddesinin (f) bendinde yapılan değişiklikle 10.000 Avro veya
eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılmasının Bakanlıkça belirlenecek
esaslar dahilinde yapılacağı hükme bağlanmıştı.

- Karar’ın “Türkiye’den gidecek yerli sermaye” başlıklı 13. maddesinin 4.
fıkrasında yapılan değişiklikle, Bakanlığa, Türkiye'de yerleşik kişilerden
istenecek bilgi ve belgelerin gönderileceği kurumları belirleme yetkisi
verilmişti.

Yayım tarihinde (11 Haziran 2015) yürürlüğe girmiş olan bu Karar ile ilgili
açıklamalarımız 12 Haziran 2015 tarihli ve 049 numaralı sirküler ile
duyurulmuştu.

Konu: Belirli tutarları aşan Türk parası ve dövizlerin yurt dışına
çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.
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Bu dokümanda yer alan

açıklamalarımız, konuya

ilişkin genel bilgiler
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Kuzey YMM ve Bağımsız

Denetim A.Ş.’ye, işbu

dokümanın içeriğinden

kaynaklanan veya

içeriğine ilişkin olarak

ortaya çıkan sonuçlardan

dolayı herhangi bir

sorumluluk iddiasında

bulunulamaz.

Özet: 30 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 2008-32/34
sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

- 25.000 TL'yi aşan Türk parasının yurt dışına çıkarılmasının usulüyle ilgili olarak
Tebliğ’in 3. maddesine eklenen fıkralarda, söz konusu Türk parası çıkışlarının
gümrük idarelerine bildirim usulü, beyanda bulunulmaması, eksik veya yanlış
beyanda bulunulmasının yaptırımları ile Gümrük İdareleri ve bankalarca yapılacak
bildirimler hakkında açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.

- 10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılmasının usulüyle ilgili
olarak Tebliğ’in 4. maddesine eklenen fıkralarla, söz konusu döviz çıkışlarının
gümrük idarelerine bildirim usulü, beyanda bulunulmamasının, eksik veya yanlış
beyanda bulunulmasının yaptırımları ile Gümrük İdarelerine yapılacak bildirimler
hakkında açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.

- 32 sayılı Karar’da yapılan değişiklikle, Bakanlığa, Türkiye'de yerleşik kişilerden
istenecek bilgi ve belgelerin gönderileceği kurumları belirleme yetkisi verilmişti. Bu
yetki kapsamında Tebliğ’in 10. maddesinde değişiklik yapılarak, bildirimlerin
Hazine Müsteşarlığı yanında Ekonomi Bakanlığına da yapılması gerektiği
düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen değişiklikler Tebliğ’in yayım tarihinde (30 Aralık 2015)
yürürlüğe girmiştir.

http://www.vergidegundem.com/
http://www.ey.com/
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30 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yukarıda yer verilen Karar’la yapılan
düzenlemelerle ilgili olarak 2008-32/34 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karara İlişkin Tebliğ”e gerekli açıklamalar eklenmiş ve tespiti Bakanlığa bırakılan konularda aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.

1. “Türk parası ve döviz” başlıklı 3. maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

32 sayılı Karar’da yer alan 25.000 TL'yi aşan Türk parasının Bakanlıkça belirlenecek esaslar
dahilinde yurtdışına çıkarılabileceğine ilişkin hükümle ilgili Tebliğ’in 3. maddesine eklenen aşağıdaki
fıkralarda, söz konusu tutarı aşan Türk parası çıkışlarının gümrük idarelerine bildirim usulü, beyanda
bulunulmaması, eksik veya yanlış beyanda bulunulmasının yaptırımları ile Gümrük İdareleri ve
bankalarca yapılacak bildirimler hakkında açıklama ve düzenlemeler yer almaktadır.

Eklenen fıkralar aşağıdaki gibidir:

(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 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 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.

2. “Efektif ve dövizi natık çekler” başlıklı 4. maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

32 sayılı Karar’da yer alan 10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılmasının
Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılacağı hükmüyle ilgili olarak Tebliğ’in 4. maddesine
eklenen aşağıdaki fıkralarla, söz konusu tutarı aşan döviz çıkışlarının gümrük idarelerine bildirim
usulü, beyanda bulunulmamasının, eksik veya yanlış beyanda bulunulmasının yaptırımları ile Gümrük
İdarelerine yapılacak bildirimler hakkında açıklama ve düzenlemeler yer almaktadır.

Eklenen fıkralar aşağıdaki gibidir:

(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 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 Bankasına bildirirler.
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3. “Yurt dışına sermaye ihracı” başlıklı 10. madde değiştirilmiştir:

32 sayılı Karar’da yapılan değişiklikle, Bakanlığa, Türkiye'de yerleşik kişilerden istenecek bilgi ve
belgelerin gönderileceği kurumları belirleme yetkisi verilmişti. Bu yetki kapsamında Tebliğ’in 10.
maddesinde değişiklik yapılarak, bildirimlerin Hazine Müsteşarlığı yanında Ekonomi Bakanlığına da
yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Bu değişiklik kapsamında, yurt dışına sermaye ihracında
yapılacak bildirimler aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilecektir:

(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.

Yürürlük

Yukarıda yer verilen değişiklikler Tebliğ’in yayım tarihinde (30 Aralık 2015) yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;

- (212) 368 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com)
- (212) 408 53 68 numaralı telefondan Sercan Bahadır (sercan.bahadir@tr.ey.com) veya
- (212) 408 58 38 numaralı telefondan Yakup Güneş (yakup.gunes@tr.ey.com)

ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


