
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA
İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008-32/34)
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Türk Parası Kıymet�n� Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğ�nce

tesb�t� Bakanlığa bırakılan konular bu Tebl�ğ �le düzenlenm�şt�r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 11/8/1989 tar�h ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türk Parası Kıymet�n� Koruma Hakkında 32 sayılı Karara �st�naden
hazırlanmıştır.

Türk parası ve döv�z
MADDE 3 – (1) Merkez Bankası Türk parasının değer�n� p�yasa şartlarına göre

bel�rleyeb�lmek �ç�n gerekl� önlemler� alır.
(2) Merkez Bankası ve bankalar uluslararası p�yasalarda döv�z ve Türk parası �le �lg�l�

�şlemler� yapab�l�rler.
(3) (Mülga:RG.-2/4/2009-27188)
(4) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lerce �lg�l� transferler�n bankalar ve PTT aracılığıyla

yapılması kaydıyla, yurt dışında bulunan bankalar �le bulunduğu ülken�n mevzuatına göre
döv�z alım satımına yetk�l� bulunan kuruluşlardan döv�z alınması ve bunlara döv�z satılması
serbestt�r.

(5) (Ek:RG-30/12/2015-29578) Yolcu beraber� yapılan 25.000 TL’y� aşan Türk
parası ve Türk parası �le ödemey� sağlayan belge çıkışlarında gümrük �dareler�ne (Değ�ş�k
�bare:RG-7/9/2018-30528) T�caret Bakanlığı tarafından yayımlanan nak�t beyan formu �le
beyanda bulunulur.

(6) (Ek:RG-30/12/2015-29578) Yolcu beraber� yapılan 25.000 TL’y� aşan Türk
parası ve Türk parası �le ödemey� sağlayan belge çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya
yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tesp�t� hal�nde söz konusu değerler gümrük
�dares�nce muhafaza altına alınır ve durum şüphel� kabul ed�lerek Mal� Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığına b�ld�r�l�r. Ayrıca, gümrük �dareler�nce 20/2/1930 tar�hl� ve 1567 sayılı
Türk Parasının Kıymet�n� Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası
uyarınca �şlem yapılab�lmes�n� tem�nen Cumhur�yet Savcılıklarına b�ld�r�mde bulunulur.

(7) (Ek:RG-30/12/2015-29578) Gümrük �dareler�, yurt dışına yapılan 50.000 ABD
Doları karşılığını aşan Türk parası çıkışlarına �l�şk�n b�lg�ler� aylık olarak Merkez
Bankasına b�ld�r�rler.

(8) (Ek:RG-30/12/2015-29578) Bankalar, �thalat, �hracat ve görünmeyen �şlemler
dışındak� yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eş�t� döv�z� aşan transferlere (Döv�z
tevd�at hesaplarından yapılan transferler dâh�l) �l�şk�n b�lg�ler�, transfer tar�h�nden �t�baren
otuz gün �ç�nde Merkez Bankasına b�ld�r�rler.

Efekt�f ve döv�z� natık çekler
MADDE 4 – (1) Bankalar, yetk�l� müesseseler, PTT ve kıymetl� maden aracı

kuruluşları;
a) Kend�ler�ne �braz ed�len döv�z� natık çekler karşılığında bankacılık teamüller�ne

uygun olarak kısmen Türk parası ve kısmen efekt�f veya tamamen efekt�f ödemes�nde
bulunab�l�rler.



b) Efekt�f veya döv�z� natık çekler� bankacılık teamüller�ne uygun olarak aynı ve ayrı
c�ns efekt�flerle değ�şt�reb�l�rler. Bankalar ve PTT bunları döv�z olarak yurt dışına havale
edeb�l�rler.

(2) (Ek:RG-30/12/2015-29578) Yolcu beraber� yapılan 10.000 Avro veya eş�t�n� aşan
döv�z çıkışlarında gümrük �dareler�ne (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528) T�caret
Bakanlığı tarafından yayımlanan nak�t beyan formu �le beyanda bulunulur.

(3) (Ek:RG-30/12/2015-29578) Yolcu beraber� yapılan 10.000 Avro veya eş�t�n� aşan
döv�z çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda
bulunulduğunun tesp�t� hal�nde söz konusu değerler gümrük �dares�nce muhafaza altına
alınır ve durum şüphel� kabul ed�lerek Mal� Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına
b�ld�r�l�r. Ayrıca, gümrük �dareler�nce Türk Parasının Kıymet�n� Koruma Hakkında
Kanunun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca �şlem yapılab�lmes�n� tem�nen
Cumhur�yet Savcılıklarına b�ld�r�mde bulunulur.

(4) (Ek:RG-30/12/2015-29578) Gümrük �dareler�, yurt dışına yapılan 50.000 ABD
Doları veya eş�t�n� aşan efekt�f çıkışlarına �l�şk�n b�lg�ler� aylık olarak Merkez Bankasına
b�ld�r�rler.

Döv�z mevcutları
MADDE 5 – (1) Bankalar, yetk�l� müesseseler, PTT, kıymetl� maden aracı kuruluşları

ve aracı kurumların döv�z mevcutlarının Merkez Bankasına devr�ne �l�şk�n oran ve esaslar
Merkez Bankasınca bel�rlen�r.

Kıymetl� maden ve taşlar
MADDE 6 – (1) İlg�l� mevzuatta öngörülmes� veya �lg�l�lerce talep ed�lmes� hal�nde;

dah�lde �şleme �z�n belges�, dah�lde �şleme �zn�, har�çte �şleme �z�n belges� ve har�çte �şleme
�zn� kapsamında veya bu rej�mler har�c�nde dış t�caret �şlemler�ne konu olan kıymetl�
maden ve taşlar �le bunlardan mamul eşyanın üzer�ne markaları �le ayarını gösteren damga
basılır ve kıymetl� eşyaya �l�şk�n sert�f�ka düzenlen�r.

(2) Kıymetl� maden ve taşların ayarına �l�şk�n (Değ�ş�k �bare:RG-3/3/2020-31057)
ayar raporu Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce veya bu Genel
Müdürlükçe yeterl�l�kler� onaylanan (Değ�ş�k �bare:RG-3/3/2020-31057) özel ayar
evler�nce düzenlen�r. (Ek cümle:RG-21/2/2021-31402) Ancak, standart dışı �şlenmem�ş
kıymetl� madenler�n �thal�nde Gümrük İdareler�ne ayar raporu �braz ed�lmes� zorunlu olup
bu ayar raporları yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce
düzenleneb�l�r.

(3) (Ek:RG-3/3/2020-31057) (Ek �bare:RG-6/11/2021-31651) Kıymetl� madenler
aracı kuruluşlarınca Dah�lde İşleme Rej�m� Kararı kapsamında �thalatı (Değ�ş�k �bare:RG-
21/2/2021-31402) gerçekleşt�r�lenler dah�l olmak üzere �thal ed�len standart �şlenmem�ş
kıymetl� madenler�n Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Raf�ner�ler L�stes�nde yer
alan raf�ner�lerce üret�lm�ş olması ve üret�ld�ğ� raf�ner�n�n mührünü veya �sm�n� ya da
amblem�n� taşıması zorunludur.

(4) (Ek:RG-3/3/2020-31057) (Değ�ş�k:RG-21/2/2021-31402) Kamu kurum ve
kuruluşları �le Türk S�lahlı Kuvvetler�n� Güçlend�rme Vakfı ş�rketler�nce standart dışı
�şlenmem�ş kıymetl� maden �thal ed�lmes� mümkündür.

(5) (Ek:RG-3/3/2020-31057) (Değ�ş�k:RG-21/2/2021-31402) İşlenmem�ş kıymetl�
madenler�n yalnızca “peş�n”, “mal mukab�l�” ve “bedels�z” ödeme şek�ller� �le �thalatı
mümkündür.



(6) (Ek:RG-3/3/2020-31057) (Değ�ş�k:RG-21/2/2021-31402) İşlenmem�ş kıymetl�
madenler�n “bedels�z” ödeme şekl�yle �thal� aşağıda bel�rt�len usul ve haller dışında
mümkün değ�ld�r.

a) Dah�lde İşleme Rej�m� Kararı kapsamında yapılan �thalat �şlemler�.
b) İşlenmem�ş kıymetl� madenler�n Türk�ye’de yerleş�k b�r tüzel k�ş�n�n sermayes�ne

eklenmek üzere kıymetl� madenler aracı kuruluşları aracılığıyla “bedels�z” ödeme şekl�yle
�thalatı mümkündür. Söz konusu �şlenmem�ş kıymetl� madenler�n sermayeye eklenmes�
13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 342 nc� ve 343 üncü maddeler�
kapsamında gerçekleşt�r�l�r. Bu bend�n uygulanmasıyla �lg�l� Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığınca bel�rlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca �lan ed�l�r.

c) İşlenmem�ş kıymetl� madenler�n 4/9/2018 tar�hl� ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Parası Kıymet�n� Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İl�şk�n Tebl�ğ
(İhracat Bedeller� Hakkında) (Tebl�ğ No:2018-32/48)’de ve �lg�l� d�ğer düzenlemelerde
bel�rt�len �hracat bedeller�n�n yurda get�r�lme süres� �ç�nde kalınması kaydıyla �lg�l� �hracat
bedeller�nden mahsup ed�lmek üzere kıymetl� madenler aracı kuruluşları aracılığıyla
“bedels�z” ödeme şekl�yle �thalatı mümkündür. Ancak, mahsup ed�lecek bedele �l�şk�n f��l�
�hracatın kıymetl� madenler�n �thal ed�lmes�nden önce gerçekleşt�r�lm�ş olması zorunludur.
Bu hususların uygulanmasıyla �lg�l� usul ve esaslar Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca
bel�rlen�r. Standart dışı �şlenmem�ş kıymetl� madenler�n bu bent kapsamında �thal�nde, söz
konusu kıymetl� madenler�n Borsa İstanbul A.Ş.’ye tesl�m�n� müteak�p standart �şlenmem�ş
kıymetl� madene dönüştürülmes� zorunlu olup raf�nasyon �ç�n gerekl� süreçler Haz�ne ve
Mal�ye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen
esaslar çerçeves�nde yürütülür.

(7) (Ek:RG-3/3/2020-31057) (Mülga:RG-21/2/2021-31402) (Yen�den
Düzenleme:RG-6/11/2021-31651) Dah�lde İşleme Rej�m� Kararı kapsamında, kıymetl�
madenler aracı kuruluşu olmayan Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lerce her b�r �thalat �şlem�nde 20
k�logramı aşmamak üzere standart �şlenmem�ş kıymetl� maden �thal ed�lmes� mümkündür.

(8) (Ek:RG-3/3/2020-31057) (Mülga:RG-21/2/2021-31402) (Yen�den
Düzenleme:RG-6/11/2021-31651) Yed�nc� fıkra kapsamında gerçekleşt�r�lecek �thalat
�şlemler�nde, �thalatçı tarafından,  asgar� olarak standart �şlenmem�ş kıymetl� maden�n
formu (külçe/bar/granül), külçe/bar c�ns�, ağırlığı, aded�, raf�ner�s�, raf�ner� ülkes�
b�lg�ler�n�n gümrük �dareler�ne beyan ed�lmes� zorunludur.

(9) (Ek:RG-3/3/2020-31057) (Mülga:RG-21/2/2021-31402) (Yen�den
Düzenleme:RG-6/11/2021-31651) İşlenmem�ş kıymetl� maden �thalatı �şlemler�ne ve
ver�lm�ş dah�lde �şleme �z�nler�ne �l�şk�n ver�ler�n paylaşımı, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı
�le T�caret Bakanlığı arasında �mzalanacak Protokolle bel�rlenecek usul ve esaslar
çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

(10) (Ek:RG-3/3/2020-31057) (Mülga:RG-21/2/2021-31402) (Yen�den
Düzenleme:RG-6/11/2021-31651) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı �şlenmem�ş kıymetl�
maden �thalatını süre, m�ktar, k�ş�, �şlem ve menşe bazında kısıtlamaya; �thalat yapacakların
sağlaması gereken şartları, kayıt düzenler�ne �l�şk�n uymakla yükümlü olacakları esasları,
Bakanlığa yapacakları b�ld�r�mler�, bu b�ld�r�mler�n şek�l ve süreler�n� bel�rlemeye
yetk�l�d�r.

Trans�t t�caret
MADDE 7 – (1) Trans�t t�caret satış bedeller�n�n tasarrufu serbestt�r.



Döv�z C�ns�nden ve Döv�ze Endeksl� Sözleşmeler
MADDE 8 – (Mülga:RG-11/7/2009-27285) (Yen�den Düzenleme:RG-6/10/2018-

30557) (Değ�ş�k:RG-16/11/2018-30597)
(1) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler kend� aralarında akdedecekler�; konusu yurt �ç�nde yer

alan gayr�menkuller olan, konut ve çatılı �ş yer� dâh�l gayr�menkul satış sözleşmeler�nde
sözleşme bedel�n� ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n� döv�z
c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştıramazlar.

(2) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler kend� aralarında akdedecekler�; konusu yurt �ç�nde yer
alan gayr�menkuller olan, konut ve çatılı �ş yer� dâh�l gayr�menkul k�ralama
sözleşmeler�nde sözleşme bedel�n� ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme
yükümlülükler�n� döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştıramazlar.

(3) Türk�ye Cumhur�yet� Devlet� �le vatandaşlık bağı bulunmayan Türk�ye’de yerleş�k
k�ş�ler�n veya bu madden�n on dokuzuncu fıkrasında bel�rt�len k�ş�ler�n alıcı veya k�racı
olarak taraf oldukları gayr�menkul satış ve gayr�menkul k�ralama sözleşmeler�nde,
sözleşme bedel�n�n ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n�n
döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştırılması mümkündür.

(4) Kültür ve Tur�zm Bakanlığından belgel� konaklama tes�sler�n�n �şlet�lmes�
amacıyla k�ralanmasıyla �lg�l� gayr�menkul k�ralama sözleşmeler�nde, sözleşme bedel�n�n
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n�n döv�z c�ns�nden veya
döv�ze endeksl� olarak kararlaştırılması mümkündür.

(5) Gümrüksüz satış mağazalarının k�ralanmasına �l�şk�n gayr�menkul k�ralama
sözleşmeler�nde, sözleşme bedel�n�n ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme
yükümlülükler�n�n döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştırılması
mümkündür.

(6) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler kend� aralarında akdedecekler�; yurt dışında �fa
ed�lecekler �le gem� adamlarının taraf oldukları dışında kalan �ş sözleşmeler�nde sözleşme
bedel�n� ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n� döv�z c�ns�nden
veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştıramazlar.

(7) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler kend� aralarında akdedecekler�; aşağıda bel�rt�lenler
dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâh�l h�zmet sözleşmeler�nde, sözleşme
bedel�n� ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n� döv�z c�ns�nden
veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştıramazlar.

a) Türk�ye Cumhur�yet� Devlet� �le vatandaşlık bağı bulunmayan k�ş�ler�n taraf
oldukları h�zmet sözleşmeler�,

b) İhracat, trans�t t�caret, �hracat sayılan satış ve tesl�mler �le döv�z kazandırıcı h�zmet
ve faal�yetler kapsamında yapılan h�zmet sözleşmeler�,

c) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n yurtdışında gerçekleşt�recekler� faal�yetler
kapsamında yapılan h�zmet sözleşmeler�,

ç) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n kend� aralarında akdedecekler�; Türk�ye’de başlayıp
yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türk�ye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp
yurtdışında sonlanan h�zmet sözleşmeler�.

d) (Ek:RG-30/1/2021-31380) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n Kültür ve Tur�zm
Bakanlığından belgel� konaklama tes�sler�nde akdedeceğ� konaklama h�zmet sözleşmeler�.

(8) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n kend� aralarında akdedecekler�; döv�z c�ns�nden
mal�yet �çeren eser sözleşmeler�nde, sözleşme bedel�n� ve bu sözleşmelerden kaynaklanan



d�ğer ödeme yükümlülükler�n� döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak
kararlaştırmaları mümkündür.

(9) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n kend� aralarında akdedecekler�; taşıt satış
sözleşmeler� dışında kalan menkul satış sözleşmeler�nde sözleşme bedel�n� ve bu
sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n� döv�z c�ns�nden veya döv�ze
endeksl� olarak kararlaştırmaları mümkündür. (Ek cümle:RG-19/4/2022-31814) Ancak
sözleşme konusu ödeme yükümlülükler�n�n Türk parası c�ns�nden yer�ne get�r�lmes� ve
kabul ed�lmes� zorunludur.

(10) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n kend� aralarında akdedecekler�; taşıt k�ralama
sözleşmeler� dışında kalan menkul k�ralama sözleşmeler�nde sözleşme bedel�n� ve bu
sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n� döv�z c�ns�nden veya döv�ze
endeksl� olarak kararlaştırmaları mümkündür.

(11) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n kend� aralarında akdedecekler�; b�l�ş�m teknoloj�ler�
kapsamında yurt dışında üret�len yazılımlara �l�şk�n satış sözleşmeler� �le yurt dışında
üret�len donanım ve yazılımlara �l�şk�n l�sans ve h�zmet sözleşmeler�nde sözleşme bedel�n�
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n� döv�z c�ns�nden veya
döv�ze endeksl� olarak kararlaştırmaları mümkündür.

(12) 4490 sayılı Türk Uluslararası Gem� S�c�l� Kanunu �le 491 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunda tanımlanan gem�lere �l�şk�n
f�nansal k�ralama (leas�ng) sözleşmeler�nde, sözleşme bedel�n�n ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak
kararlaştırılması mümkündür.

(13) 32 sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeler� kapsamında yapılacak f�nansal k�ralama
(leas�ng) sözleşmeler�ne �l�şk�n bedeller�n döv�z c�ns�nden kararlaştırılması mümkündür.

(14) Türk�ye Cumhur�yet� Devlet� �le vatandaşlık bağı bulunmayan Türk�ye’de
yerleş�k k�ş�ler�n taraf olduğu �ş sözleşmeler�nde, sözleşme bedel�n�n ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n�n döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak
kararlaştırılması mümkündür.

(15) On altıncı fıkra hükümler� saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının
veya Türk S�lahlı Kuvvetler�n� Güçlend�rme Vakfı ş�rketler�n�n taraf olduğu gayr�menkul
satış ve gayr�menkul k�ralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedel�n�n ve bu
sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n döv�z c�ns�nden veya döv�ze
endeksl� olarak (Değ�ş�k �bare:RG-19/4/2022-31814) kararlaştırılması, ödenmes� ve kabul
ed�lmes� mümkündür.

(16) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döv�z c�ns�nden veya döv�ze
endeksl� �haleler, sözleşmeler ve m�lletlerarası andlaşmaların �fası kapsamında
gerçekleşt�r�lecek olan projeler dah�l�nde; yüklen�c�ler veya görevl� ş�rketler�n ve bunların
sözleşme �mzaladığı tarafların üçüncü taraflarla akdedeceğ� veya bahs� geçen projeler
çerçeves�nde akded�lecek, gayr�menkul satış sözleşmeler� ve �ş sözleşmeler� dışında kalan
sözleşmelerde, sözleşme bedel�n�n ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme
yükümlülükler�n�n döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştırılması
mümkündür.

(17) 4749 sayılı Kamu F�nansmanı ve Borç Yönet�m�n�n Düzenlenmes� Hakkında
Kanun kapsamında gerçekleşt�r�len �şlemlere �l�şk�n olarak yapılan sözleşmelerde sözleşme
bedel�n�n ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n�n döv�z



c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştırılması mümkündür. Bu �şlemlerle �lg�l�
olarak bankaların taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme bedel�n�n ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan d�ğer ödeme yükümlülükler�n döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak
kararlaştırılması mümkündür.

(18) 32 sayılı Karar hükümler� saklı kalmak kaydıyla, 6362 sayılı Sermaye P�yasası
Kanunu �le bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçeves�nde sermaye p�yasası
araçlarının (yabancı sermaye p�yasası araçları ve depo sert�f�kaları �le yabancı yatırım fonu
payları da dah�l olmak üzere) döv�z c�ns�nden oluşturulması, �hracı, alım satımı ve yapılan
�şlemlere �l�şk�n yükümlülükler�n döv�z c�ns�nden kararlaştırılması mümkündür.

(19) Dışarıda yerleş�k k�ş�ler�n Türk�ye’de bulunan; şube, tems�lc�l�k, of�s, �rt�bat
bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ell� ve üzer�nde pay sah�pl�kler�n�n veya ortak
kontrol ve/veya kontrolüne sah�p bulunduğu ş�rketler �le serbest bölgedek� faal�yetler�
kapsamında serbest bölgelerdek� ş�rketler�n �şveren veya h�zmet alan olarak taraf olduğu �ş
ve h�zmet sözleşmeler�nde, sözleşme bedel�n�n ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer
ödeme yükümlülükler�n�n döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştırılması
mümkündür.

(20) Türk�ye’de yerleş�k yolcu, yük veya posta taşıma faal�yet�nde bulunan t�car�
havayolu �şletmeler�; hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına
yönel�k tekn�k bakım h�zmet� veren ş�rketler; s�v�l havacılık mevzuatı kapsamında
haval�manlarında yer h�zmetler� yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetk�lend�r�len
kamu ya da özel hukuk tüzel k�ş�l�ğ� statüsündek� kuruluşlar �le söz konusu kuruluşların
kurdukları �şletme ve ş�rketler �le doğrudan veya dolaylı olarak sermayeler�nde en az yüzde
ell� h�sse oranına sah�p olduğu ortaklıkların Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lerle döv�z c�ns�nden
veya döv�ze endeksl� bedeller �çeren gayr�menkul satış, gayr�menkul k�ralama ve �ş
sözleşmeler� har�c�ndek� sözleşmeler� akdetmeler� mümkündür.

(21) Bu madde uyarınca sözleşme bedel� ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer
ödeme yükümlülükler� döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştırılamayan
sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetl� evraklarda yer alan bedeller�n döv�z
c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak bel�rlenmes� mümkün değ�ld�r. Ancak, 32 sayılı
Kararın Geç�c� 8 �nc� maddes�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce düzenlenm�ş ve dolaşıma
g�rm�ş bulunan bu kapsamdak� kıymetl� evraklar anılan geç�c� madde hükmünden �st�snadır.

(22) Uluslararası p�yasalarda f�yatı döv�z c�ns�nden bel�rlenen kıymetl� madenlere
ve/veya emt�aya endekslenen ve/veya dolaylı olarak döv�ze endekslenen sözleşmeler, 32
sayılı Kararın 4 üncü maddes�n�n (g) bend� uygulaması kapsamında döv�ze endeksl�
sözleşme olarak değerlend�r�l�r. Ancak, taşımacılık faal�yetler�ne �l�şk�n h�zmet
sözleşmeler�nde akaryakıt f�yatlarına endeksleme yapılması mümkündür.

(23) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n yurt dışındak�; şube, tems�lc�l�k, of�s, �rt�bat bürosu,
�şlett�ğ� veya yönett�ğ� fonlar, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ell� ve üzer�nde pay
sah�pl�kler�n�n bulunduğu ş�rketler 32 sayılı Kararın 4 üncü maddes�n�n (g) bend�
uygulaması kapsamında Türk�ye’de yerleş�k olarak değerlend�r�l�r. Ancak, sözleşmen�n
yurt dışında �fa ed�lmes� durumunda bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(24) Bu madde uyarınca akded�lecek sözleşmelerde �st�sna kapsamına alınan, ancak
32 sayılı Kararın Geç�c� 8 �nc� maddes�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce akded�lm�ş
bulunan sözleşmeler de anılan geç�c� madde hükmünden �st�snadır.



(25) 32 sayılı Kararın Geç�c� 8 �nc� maddes�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce
akded�lm�ş bulunan, taşıt k�ralama ve yolcu taşıma amaçlı t�car� taşıt satış sözleşmeler�
anılan geç�c� madde hükmünden �st�snadır.

(26) 32 sayılı Kararın Geç�c� 8 �nc� maddes�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce
akded�lm�ş bulunan, menkul ve gayr�menkullere �l�şk�n f�nansal k�ralama sözleşmeler�
anılan geç�c� madde hükmünden �st�snadır.

(27) Bu madde uyarınca sözleşme bedel� ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer
ödeme yükümlülükler� döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştırılması
mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller�n 32 sayılı Kararın Geç�c� 8 �nc� maddes�
kapsamında Türk parası olarak taraflarca yen�den bel�rlenmes� zorunludur.

(28) Bu madde uyarınca sözleşme bedel� ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer
ödeme yükümlülükler� döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştırılması
mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller 32 sayılı Kararın Geç�c� 8 �nc� maddes�
kapsamında Türk parası olarak taraflarca yen�den bel�rlen�rken mutabakata varılamazsa;
akded�len sözleşmelerde döv�z veya döv�ze endeksl� olarak bel�rlenen bedeller, söz konusu
bedeller�n 2/1/2018 tar�h�nde bel�rlenen gösterge n�tel�ğ�ndek� Türk�ye Cumhur�yet Merkez
Bankası efekt�f satış kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası c�ns�nden karşılığının
2/1/2018 tar�h�nden bedeller�n yen�den bel�rlend�ğ� tar�he kadar Türk�ye İstat�st�k
Kurumunun her ay �ç�n bel�rled�ğ� tüket�c� f�yat endeks� (TÜFE) aylık değ�ş�m oranları esas
alınarak artırılması suret�yle bel�rlen�r.

32 sayılı Kararın Geç�c� 8 �nc� maddes�n�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce akded�len
konut ve çatılı �ş yer� k�ra sözleşmeler�nde döv�z veya döv�ze endeksl� olarak bel�rlenen
bedeller bu fıkranın �lk paragrafına göre �k� yıllık süre �ç�n Türk parası olarak bel�rlen�r.
Ancak, Türk parası olarak bel�rlemen�n yapıldığı k�ra yılının sonundan �t�baren b�r yıl
geçerl� olmak üzere; anılan paragraf uyarınca Türk parası olarak bel�rlenen k�ra bedel�,
taraflarca bel�rlen�rken mutabakata varılamazsa, bel�rleme tar�h�nden bel�rlemen�n yapıldığı
k�ra yılının sonuna kadar Türk�ye İstat�st�k Kurumunun her ay �ç�n bel�rled�ğ� tüket�c� f�yat
endeks� (TÜFE) aylık değ�ş�m oranları esas alınarak artırılması yoluyla bel�rlen�r. B�r
sonrak� k�ra yılı Türk parası c�ns�nden k�ra bedel� �se, taraflarca bel�rlen�rken mutabakata
varılamazsa, öncek� k�ra yılında geçerl� olan k�ra bedel�n�n Türk�ye İstat�st�k Kurumunun
bel�rled�ğ� tüket�c� f�yat endeks� (TÜFE) aylık değ�ş�m oranları esas alınarak artırılması
yoluyla bel�rlen�r ve bel�rlenen Türk parası c�ns�nden k�ra bedel� bu fıkrada bel�rt�len �k�
yıllık süren�n sonuna kadar geçerl� olur.

Bu madde uyarınca sözleşme bedel� ve bu sözleşmelerden kaynaklanan d�ğer ödeme
yükümlülükler� döv�z c�ns�nden veya döv�ze endeksl� olarak kararlaştırılması mümkün
olmayan sözleşmelerde tahs�l� yapılmış veya gec�km�ş alacaklar �le gayr�menkul k�ra
sözleşmeler� kapsamında ver�len depoz�tolar ve sözleşmeler�n �fası kapsamında dolaşıma
g�rm�ş kıymetl� evraklar �ç�n bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Yurt dışından menkul kıymet ve d�ğer sermaye p�yasası araçlarının alım satımı
MADDE 9 – (1) Döv�z transferler�n�n bankalardan yapılması kaydıyla yurt dışındak�

mal� p�yasalarda �şlem gören menkul kıymetler�n, d�ğer sermaye p�yasası araçlarının, vadel�
�şlem ve ops�yon sözleşmeler� dah�l her türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye P�yasası
Kurulu tarafından yetk�lend�r�lm�ş yurt �ç�nde veya yurt dışında bulunan aracı kuruluşlar
aracılığıyla yapılır.



(2) (Ek:RG-25/1/2018-30312) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n, kaldıraçlı �şlemler ve
kaldıraçlı �şlemlerle aynı hükümlere tab� olduğu bel�rlenen türev araçları yalnızca Sermaye
P�yasası Kurulu tarafından yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları
serbestt�r.

Yurt dışına sermaye �hracı
MADDE 10 – (Değ�ş�k:RG-30/12/2015-29578)
(1) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler, yurt dışında ş�rket kurmak, mevcut ş�rketlere ortak

olmak veya şube açmak �ç�n yaptıkları �lk nakd� ve/veya ayn� sermaye �hracını müteak�p üç
ay �çer�s�nde (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528) T�caret Bakanlığı �nternet adres�nde yer
alan yurt dışına sermaye �hracına �l�şk�n b�lg� formunu açıklamalar doğrultusunda
doldurarak (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına ve (Değ�ş�k
�bare:RG-7/9/2018-30528) T�caret Bakanlığına gönder�rler. 

(2) Sermaye �hracı gerçekleşt�ren Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler, her takv�m yılını
müteak�p üç ay �çer�s�nde (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528) T�caret Bakanlığının
�nternet adres�nde yer alan b�lg� formunu, formda �sten�len b�lg�ler� ve yapılan transferler�
açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528) T�caret
Bakanlığına gönder�rler.

(3) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler, tasf�ye ed�len veya devred�len yurt dışındak� ş�rket,
ortaklık ve şubeler�n�n durumu hakkında, tasf�ye sürec�n�n sona ermes�n� veya
devred�lmes�n� müteak�p en geç üç ay �çer�s�nde (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528)
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına ve (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528) T�caret Bakanlığına
b�lg� ver�rler.

Kred�ler
MADDE 11 – (1) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler, yurt dışından sağladıkları kred�ler�

bankalar aracılığı �le kullanırlar. Ancak;
a) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n yurt dışındak� �şler�yle �lg�l� olarak yurt dışından

sağladıkları kred�ler,
b) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lerce �hracat kred� kurumlarından veya �hracat kred�s�

garant� kuruluşlarının garant�s� kapsamında yurt dışından sağlanan  ve doğrudan yurt
dışındak� �hracatçı f�rmaya ödenen kred�ler,

c) İhracat kred� veya garant� kuruluşu olmamakla b�rl�kte, nak�t kred� yer�ne malın
peş�n alımı ve vadel� f�nansman desteğ� sağlayan  yurt dışındak� kalkınma bankalarından
sadece mal �thal�ne yönel�k sağlanan kred�ler,

ç) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lerce yurt dışından gem� satın alınması amacıyla yapılacak
�thalat kapsamında sağlanan kred�ler,

�ç�n bu şart aranmaz.
(2) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lerce yurt dışından tem�n ed�len kred�ler�n kullanımı �ç�n

borçlunun, kred�n�n vades�, fa�z oranı ve benzer� b�lg�ler� �çeren kred� sözleşmes� �le b�rl�kte
kullanıma aracılık eden bankaya başvurması gerekl�d�r.

(3) Türk�ye Cumhur�yet� adına (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528) Haz�ne ve
Mal�ye Bakanlığınca borçlu veya garantör sıfatıyla yurt dışından sağlanan kred�ler�n yurt
�ç� veya yurt dışında kullanımına �l�şk�n esas ve usuller (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-
30528) Bakanlığıkça bel�rlen�r.

(4) Döv�z kred�ler�n�n alınma ve ver�lmes�nde lehte ve aleyhte doğacak kur farkları
�lg�l�lere a�tt�r.



(5) (Mülga:RG-11/7/2009-27285) (Yen�den Düzenleme:RG-25/1/2018-30312)(1)
32 sayılı Kararın 17 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası �le 17/A maddes�n�n dördüncü fıkrası
uyarınca Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lerce yurt �ç� ve yurt dışından tem�n ed�len döv�z
kred�ler�nde;

a) Kullanım tar�h�nde, kred�y� kullananın kred� bak�yes�n�n 15 m�lyon ABD Dolarının
altında olması durumunda, kullanılmak �stenen kred� tutarı �le mevcut kred� bak�yes�
toplamı son üç mal� yılın döv�z gel�rler� toplamını aşamaz.

b) Kred� bak�yes� 15 m�lyon ABD Dolarının altında olan Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler�n
döv�z kred�s� kullanım talepler� sırasında son üç mal� yıla �l�şk�n döv�z gel�rler�n� mal�
müşav�rler tarafından onaylanmış belgelerle tevs�k etmeler� zorunludur.

c) Kred� bak�yes�n�n son üç mal� yılın döv�z gel�rler� toplamını aştığının sonradan
tesp�t ed�lmes� durumunda yurt �ç�nde bankalardan (serbest bölge şubeler� dâh�l), f�nansal
k�ralama ş�rketler�nden, aktör�ng ş�rketler�nden ve f�nansman ş�rketler�nden kullanılan
kred�ler�n aşıma neden olan kısmı ger� çağırılır veya Türk L�rası kred�ye dönüştürülür.

Ç) Kred� bak�yes�n�n son üç mal� yılın döv�z gel�rler� toplamını aştığının sonradan
tesp�t ed�lmes� durumunda bankaların, f�nansal k�ralama ş�rketler�n�n, aktör�ng ş�rketler�n�n
ve f�nansman ş�rketler�n�n yurt dışındak� şubeler� (bankaların off-shore şubeler� dâh�l,
serbest bölge şubeler� har�ç) tarafından kullandırılan kred�ler�n aşıma neden olan kısmı ger�
çağırılır veya Türk L�rası kred�ye dönüştürülür.

(6) (Mülga:RG-11/7/2009-27285)
(7) (Mülga:RG-11/7/2009-27285)

(8) (Değ�ş�k:RG-25/1/2018-30312)(1) Bankalar �le Türk�ye’de yerleş�k f�nansal
k�ralama ş�rketler�, aktör�ng ş�rketler� ve f�nansman ş�rketler� b�rb�rler�ne, �lg�l� mevzuat
hükümler� saklı kalmak kaydıyla kend� teamüller� çerçeves�nde doğrudan veya uluslararası
send�kasyona katılım yoluyla, vade sınırı bulunmaksızın döv�z kred�s� açab�l�rler.

(9) (Mülga:RG-25/1/2018-30312) (1)
(10) Bankalar, Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lere, kred� kartlarını yurt dışındak� harcamaları

�ç�n $50.000.-lık l�m�t �çer�s�nde rotat�f kullandırab�l�rler. Ancak hesap bak�yeler�nde
$50.000.- lık l�m�t üzer�nde oluşacak depasmanın 30 gün �çer�s�nde kapatılması gerek�r.

(11) (Değ�ş�k:RG-26/9/2012-28423) Bankalar ve aktör�ng ş�rketler� tarafından
�hracat ve trans�t t�caret �şlemler�ne �l�şk�n doğmuş veya doğacak alacakların devralınması
suret�yle �hracatçılara ve trans�t t�caret tac�rler�ne döv�z üzer�nden fon kullandırılab�l�r.

(12) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lerce yurt dışında pay sah�b� olduğu ortaklıklara, yurt
dışındak� ana ş�rkete ve grup ş�rketler�ne döv�z veya Türk L�rası kred� açılab�l�r.

(13) Bankalarca yurt dışında yerleş�k k�ş�lere açılacak döv�z ve Türk L�rası kred�ler
Türk�ye’dek� mevduat hesaplarına yatırılmak suret�yle de kullanılab�l�r.

(14) Özelleşt�rme �haleler�ne katılan Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler veya yurtdışında
yerleş�k k�ş�ler �le Türk ve yabancı f�rmaların katılımı �le oluşturulan ortak g�r�ş�m
gruplarına, �hale bedel�n�n f�nansmanı amacıyla bankalarca döv�z kred�s� açılab�l�r.

(15) (Ek:RG-11/7/2009-27285) (Mülga:RG-25/1/2018-30312)(1)

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından tem�n ed�len kred�ler�n b�ld�r�m�
MADDE 12 – (1) (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528) Haz�ne ve Mal�ye

Bakanlığı’nın ger� ödeme garant�s� olmadan dış kred� anlaşması yapan;



a)  5018 sayılı Kanunun (II) sayılı cetvel�nde bulunan Özel Bütçe Kapsamındak�
İdareler,

b) Kamu �kt�sad� teşebbüsler� ve bağlı kurumları,
c) Özel hukuk hükümler�ne tâb� olmakla beraber sermayes�n�n  yüzde ell�s�nden

fazlası kamuya a�t olan kuruluşlar,
ç) Fonlar,
d) Kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları,
e) Büyükşeh�r beled�yeler�, beled�yeler ve bunlara bağlı kuruluşlar �le sa�r yerel

yönet�m kuruluşlarının,
yurt dışından sağladıkları ve �thalatta vadel� ödeme şek�ller� dışındak� b�r yıldan (365

gün) uzun vadel� kred� anlaşmaları  �le bu kurum ve kuruluşların yap-�şlet-devret, yap-�şlet
�le �şletme hakkı devr� ve benzer� f�nansman modeller� çerçeves�nde Haz�ne yatırım
garant�s� kapsamında gerçekleşt�r�lmes� öngörülen projeler �ç�n sağlanan ve �thalatta vadel�
ödeme şek�ller� dışındak� b�r yıldan (365 gün) uzun vadel� kred� anlaşmalarını bu Tebl�ğ’�n
ek� Ek:2’de  yer alan Kred� B�lg� Formu ve Ek:3’de yer alan  Kred� İzleme Formu �le
b�rl�kte, Dış F�nansman Numarası (DFN) alınmasını tem�nen, anlaşma tar�h�nden �t�baren
30 gün �ç�nde  (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Dış
Ekonom�k İl�şk�ler Genel Müdürlüğü’nden alınan ön �z�n �le b�rl�kte,  (Değ�ş�k �bare:RG-
7/9/2018-30528) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Kamu F�nansmanı Genel Müdürlüğü’ne
göndermeler� zorunludur. Sözkonusu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kred�lere
�l�şk�n kullanımlar, ana para ger� ödemeler�, fa�z ve d�ğer ödeme b�lg�ler�, geçm�ş tüm
b�lg�ler� de �çerecek şek�lde, Ek:3’de yer alan  Kred� İzleme Formu �le b�rl�kte gerçekleşme
tar�h�nden �t�baren 10 gün �ç�nde bankalar �le kred� borçlusu tarafından (Değ�ş�k �bare:RG-
7/9/2018-30528) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Kamu F�nansmanı Genel Müdürlüğü’ne
gönder�l�r.

(2) Kurum ve kuruluşların, Haz�ne ger� ödeme garant�s� altında, gerçekleşt�r�lmes�
öngörülen projeler tahtında yurtdışından sağladıkları  �thalatta vadel� ödeme şek�ller�
dışındak�  b�r yıldan (365 gün) uzun vadel� kred�lere �l�şk�n olarak �mzalanan anlaşmalar 
çerçeves�nde  borçlu kurum ve kuruluşlarca gerçekleşt�r�len kullanımlar, anapara ger�
ödemeler�, fa�z ve d�ğer ödemeler�, geçm�ş tüm b�lg�ler� de �çerecek şek�lde bu Tebl�ğ’�n
ek�nde (Ek:3) yer alan Kred� İzleme Formu �le �şlem tar�h�nden  �t�baren 10 gün �ç�nde
bankalar �le kred� borçlusu kurum ve kuruluşlar tarafından (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-
30528) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Kamu F�nansmanı Genel Müdürlüğü’ne gönder�lmes�
zorunludur.

(3) Kurum ve kuruluşların (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528) Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığı’nın kısm� garant�s� altında sağladıkları kred�ler �ç�n de gerçekleşt�r�len
kullanımlar, anapara ger� ödemeler�, fa�z ve d�ğer ödemeler�, geçm�ş tüm b�lg�ler� de
�çerecek şek�lde bu Tebl�ğ’�n ek�nde (Ek:3) yer alan  Kred� İzleme Formu �le �şlem
tar�h�nden  �t�baren 10 gün �ç�nde bankalar �le kred� borçlusu kurum ve kuruluşlar
tarafından  Haz�ne garant�l� ve garant�s�z kısımları �ç�n ayrı ayrı hazırlanarak (Değ�ş�k
�bare:RG-7/9/2018-30528) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Kamu F�nansmanı Genel
Müdürlüğü’ne gönder�l�r.

K�ş�sel sermaye hareketler�
MADDE 13 – (1) K�ş�sel borçlar, armağan, hed�ye, bağış, çey�z, gel�n veya güvey�n

karşı tarafa verd�ğ� para, m�ras, veraset veya  kalan mal, göçmen   �şç�ler�n  kend� 



ülkes�ndek� borçlarının tasf�yes�ne yönel�k ödemeler ve göçmenler�n varlıkları k�ş�sel
sermaye hareketler� kapsamında değerlend�r�l�r.

Yurt dışı müteahh�tl�k h�zmetler�
MADDE 14 – (1) (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı

yurt dışı müteahh�tl�k h�zmetler�n�n ülke yararına gel�şt�r�lmes� ve desteklenmes� amacıyla
�lg�l� kamu ve özel kuruluşlardan b�lg� toplanması �le bunlar arasındak� b�lg� paylaşımı ve
koord�nasyona katkıda bulunmak �ç�n gerekl� tedb�rler� almaya yetk�l�d�r.

Süreler
MADDE 15 – (1) Türk Parası Kıymet�n� Koruma Hakkındak� 32 sayılı Karar �le söz

konusu Karara ek olarak yayımlanacak kararlarda ve bunlara �l�şk�n tebl�ğlerde bel�rt�len
hak doğurucu ve hak düşürücü ve uyulmaması aykırılık oluşturan süreler�n
hesaplanmasında �şlem�n yapıldığı gün hesaba katılmaz. Ancak, hesaplanacak süreler�n son
günü resm� tat�le rastlarsa, süreler �zleyen �lk �ş günü çalışma saat� sonunda b�ter.

(2) Süreler gün olarak �fade ed�lm�ş bulunduğu takd�rde �lk gün (�şlem�n yapıldığı
gün) hesaba katılmaz. Günler ertes� günden hesaplanmaya başlanır ve süre son günün
çalışma saat� sonunda b�ter.

(3) Süreler ay olarak göster�ld�ğ� takd�rde süren�n b�t�m�, �zleyen ayların �şlem
tar�h�ne tekabül eden tar�htek� günün mesa� saat� sonudur. O ayda �şlem tar�h�ne tekabül
eden b�r gün bulunmuyor �se süren�n b�t�m� ayın son günüdür.

(4) Süreler yıl olarak bel�rlend�ğ� takd�rde �se süren�n b�t�m�, �zleyen yılların �şlem�n
yapıldığı ay ve tar�he tekabül eden ay ve tar�htek� günün çalışma saat� sonudur.

Usul ve müşterek hükümler
MADDE 16 – (1) Türk parası kıymet�n� koruma hakkında kararlar ve bu kararlara

�l�şk�n tebl�ğler uyarınca Merkez Bankasınca çıkarılan genelgeler tebl�ğ hükmünded�r.
(2) Bu Tebl�ğde öngörülenler dışında kalan haller (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-

30528) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca �ncelen�p sonuçlandırılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 17 – (1) 9/2/2007 tar�h ve 26429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007-

32/33 sayılı Tebl�ğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Lehe hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan tebl�ğler hükümler�ne göre

başlamış olup henüz sonuçlanmamış �şlemler, �lg�l� tebl�ğ hükümler�ne tab�d�r. Ancak
aks�ne b�r hüküm olmadıkça bu Tebl�ğ’�n �lg�l�ler leh�ne olan hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� (Değ�ş�k �bare:RG-7/9/2018-30528)

Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
(1) Bu değ�ş�kl�k 2/5/2018 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
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