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KAPSAM

• 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,
• Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ,
• Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 2020-32/57 Sayılı Tebliğ,
• 2182 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.
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1. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2182 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile Neler Değişti?

1.1. Bazı İbareler Değiştirildi

• 2182 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden; Türk Parasını Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2020-32/57)
yayımlanmıştır. Buna göre; 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’in 6/(2). maddesinde belirtilen ‘’…ekspertiz raporu
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce veya bu Genel Müdürlükçe yeterlilikleri onaylanan
özel ayar evleri ile eksperlerce düzenlenir.‘’ ifadesi 2020- 32/57 Sayılı Tebliğ esas alınarak; ‘’ekspertiz’’
ibaresi ‘’ayar’’ şeklinde ve ‘’özel ayar evleri ile eksperlerce’’ ibaresi ‘’özel ayar evlerince’’ şeklinde
değiştirilmiştir (2020-32/57 Sayılı Tebliğ, madde 1).
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1.2. KıymetliMaden ve Taşlara İlişkin Kapsam Genişletildi

1.2.1. Yabancılar Tarafından Yurda Altın Getirilmesi Düzenlendi

• 89/14391 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı Karar’ın ‘’Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar‘’ başlıklı 7. maddesine 2182 Sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile; ‘’(ç) En fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda
getirilmesi Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde mümkündür.’’ bendi eklenmiştir.

• 2182 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan yabancılar tarafından yurda altın getirilmesine ilişkin
değişiklikler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020-32/57 Sayılı Tebliğ ile
detaylandırılmıştır. Buna göre; söz konusu Tebliğ’in 1/(4). maddesinde belirtilen; ‘’Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde yaşı 18 yaşını doldurmuş olan
yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan
standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbesttir.‘’ ibaresi eklenmiştir.
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• Anılan Tebliğ’in 1/(4). maddesinin uygulanması kapsamında Tebliğ’in diğer maddelerinde birtakım
açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre;

➢ ‘’Yurda getirilen standart işlenmemiş altın, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu
ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.’’ ibaresi eklenmiştir (2020-32/57 Sayılı Tebliğ, madde 1/(5)).

➢ ‘’Yurda getirilecek altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan
rafineriler tarafından üretilmiş olması ve rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması
zorunludur. Yetkili gümrük idaresince ilgili altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan
Rafineriler Listesinde yer alan bir rafineriye ait olup olmadığının kontrolü Borsa İstanbul A.Ş.
tarafından yayımlanan rehber esas alınarak yapılır.’’ (2020-32/57 Sayılı Tebliğ, madde 1/(6)).

➢ ‘’Yolcu beraberi yapılan standart işlenmemiş altın girişlerinde beyanda bulunulmaması veya yanlış ya
da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu altının yurda girişine izin verilmez ve
altın gümrük idaresince muhafaza altına alınır. Bu durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, yetkili gümrük idaresince 20/02/1930 tarihli ve 1567
Sayılı Türk Parasını Koruma Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca işlem yapılabilmesini teminen
Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunur.’’ (2020-32/57 Sayılı Tebliğ, madde 1/(7)).
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➢ ‘’5 kilogram ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının yurda getirilerek beyan edilmek
istenmesi halinde, yurda getirilen altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu
beraberi eşya ambarına alınır. 5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş
altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulur.’’ (2020-32/57 Sayılı Tebliğ, madde 1/(8)).

➢ ‘’Standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili gümrük idaresi İstanbul Havalimanı
Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğüdür.’’ (2020-32/57 Sayılı Tebliğ, madde 1/(9)).

➢ ‘’Yetkili gümrük idaresi, yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altına ilişkin bilgileri
aylık dönemler halinde her ayın onuncu günü bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına
bildirir.’’ (2020-32/57 Sayılı Tebliğ, madde 1/(10)).
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1.2.2. Dahilde İşleme Rejimi Kararı Kapsamında Gerçekleştirilen KıymetliMaden İthalatları

• 89/14391 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı Karar’ın ‘’Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar‘’ başlıklı 7/(a). maddesinin ikinci paragrafında yer
alan; ‘’Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi
mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden
aracı kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal
ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim
etmek zorundadır.‘’ ibaresi 2182 Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilerek; “Dahilde İşleme Rejimi Kararı
kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali
yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli
Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Kıymetli Madenler Borsası
üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü
içinde Borsaya teslim etmek zorundadır. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında
gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli
madenlerin Borsaya teslim şartı bulunmayıp, üç iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu
tarafından Borsaya yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur.’’ ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.‘’ (2182
Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı).
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2182 Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Konu Madde Eski Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) Yeni Tebliğ (Tebliğ No: 2020-32/57)

İbareler 
değiştirilmiştir.

6. madde
• ‘’ekspertiz’’
• ‘’özel ayar evleri ile eksperlerce’’

• ‘’ayar’’
• ‘’özel ayar evleri’’

Yabancılar 
tarafından yurda 
altın getirilmesi 

konusunda (ç) bendi 
eklenmiştir.

7. madde -

• ‘’En fazla 5 kilogram ağırlığında standart
işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda
getirilmesi Bakanlıkça belirlenecek esaslar
dahilindemümkündür.’’

7/(a). maddesinin 
ikinci paragrafı 
değiştirilmiştir.

7. madde

• ‘’Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali
yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki
hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler
Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları
tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası
üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve
standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş
günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır. ‘’

• “Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında
gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart
işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca,
Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki
hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler
Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları
tarafından yapılır. Kıymetli Madenler Borsası üyesi
aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart
dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü
içinde Borsaya teslim etmek zorundadır. Ancak,
Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında
gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal
edilen standart ve standart dışı işlenmemiş
kıymetli madenlerin Borsaya teslim şartı
bulunmayıp, üç iş günü içinde kıymetli maden aracı
kuruluşu tarafından Borsaya yazılı olarak bilgi
verilmesi zorunludur.’’



2.Müeyyideler

• 2182 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan söz konusu değişiklikler, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından yayımlanan 2020-32/57 Sayılı Tebliğ’in 1/(7). maddesi kapsamında yurda altın girişinde
beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde, 1567
Sayılı Türk Parasını Koruma Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca işlem yapılabilecektir. Buna göre;
‘’Cumhurbaşkanının 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. 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.
İdarî 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 iki buçuğundan fazla olamaz…’’ şeklinde müeyyide uygulanmaktadır (1567 Sayılı Kanun,
madde 3).
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SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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