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TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI 
KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
 

ÖZET : 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 1567 sayılı 

Kanuna İstinaden Çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 2006-32/32) sayılı Tebliğde 

değişiklikler yapılmıştır.  Değişiklikler yetkili müesseselerin, 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde birleşme ve 

devralma durumlarında belli koşullarda Hazine Müsteşarlığının 

ön izni aranmaksızın yeni şube açabileceklerine ilişkindir. 

 

 

11.8.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89/14391 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı eki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Kararda Türk parasının kıymetini korumak amacıyla,  

 

– Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine,  

– Döviz ve dövizi temsil eden belgelere (menkul değerler ve diğer sermaye 

piyasası araçları dâhil) 

ilişkin tüm işlemler ile dövizlerin tasarruf ve idaresine, Türk parası ve Türk parasını 

temsil eden belgelerin (menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçları dahil) 

ithal ve ihracına, kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemlere, ihracata, 

ithalata, özelliği olan ihracat ve ithalata, görünmeyen işlemlere, sermaye 

hareketlerine ilişkin kambiyo işlemlerine ait düzenleyici, sınırlayıcı esaslar tayin ve 

tespit edilmiştir. Ancak Kararda çeşitli kanunlar ve uluslararası anlaşmalarda yer 

alan özel hükümler saklı olduğu ayrıca belirtilmiştir. 

 

32 sayılı Karar,  zaman içinde meydana gelen ekonomik olaylar dikkate alınarak 

çeşitli tarihlerde çıkan Kararnamelerle değiştirilmiştir.  

 

Kararın uygulanmasına yönelik olarak da çıkarılan TÜRK PARASI KIYMETİNİ 

KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’ler ile düzenlemeler 

yapılmaktadır.  

 

Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığınca çıkarılarak 06.05.2014 tarihli ve 28989 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 

SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014-32/42)  ile 26/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma 
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Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in bazı 

maddelerinde değişiklik yapılmıştır.   

 

Yapılan değişiklikler, 3 Mayıs 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, yapılan 

değişiklikler,   maddelerin önceki halleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıda 

verilmiştir.  

 

 

Maddenin Önceki Hali 2014-32/42 SAYILI 

TEBLİĞ İLE YAPILAN 

DÜZENLEME 

Maddenin 

Düzenlemeden Sonraki 

Hali 

 

Tanımlar 

                MADDE 2 – (1) 

Bu Tebliğde geçen; 

                a) Müsteşarlık: 

Hazine Müsteşarlığını, 

                b) Merkez 

Bankası: Türkiye 

Cumhuriyet Merkez 

Bankasını, 

                c) Yetkili 

Müesseseler: Bakanlıkça 

tespit edilen usul ve 

esaslar çerçevesinde 

dövize ilişkin işlemler 

yapmasına izin verilen ve 

kıymetli maden, taş ve 

eşyalara ilişkin işlemler 

de yapabilen anonim 

şirketleri, 

                ç) Şube: 

Münhasıran yetkili 

müesseseye bağlı olarak 

çalışan, idaresi yönetim 

kurulu kararı ile atanan 

yönetici vasıtasıyla 

yürütülen kuruluşu, 

                d) Yetkili 

Müessese İzin Belgesi: 

Faaliyette bulunmasına 

izin verilen yetkili 

müesseselerin 

 

MADDE 1 – 

22/9/2006 tarihli ve 

26297 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan 

Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 

Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2006-

32/32)’in 2 nci 

maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendi 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“e) Şube İzin 

Belgesi: Yetkili 

müesseselerin 

Müsteşarlıkça faaliyette 

bulunmasına izin verilen 

şubeleri için düzenlenen 

ıslak imzalı ve soğuk 

damgalı belgeyi,” 

 

 

Tanımlar 

                MADDE 2 – (1) 

Bu Tebliğde geçen; 

                a) Müsteşarlık: 

Hazine Müsteşarlığını, 

                b) Merkez 

Bankası: Türkiye 

Cumhuriyet Merkez 

Bankasını, 

                c) Yetkili 

Müesseseler: Bakanlıkça 

tespit edilen usul ve 

esaslar çerçevesinde 

dövize ilişkin işlemler 

yapmasına izin verilen ve 

kıymetli maden, taş ve 

eşyalara ilişkin işlemler de 

yapabilen anonim 

şirketleri, 

                ç) Şube: 

Münhasıran yetkili 

müesseseye bağlı olarak 

çalışan, idaresi yönetim 

kurulu kararı ile atanan 

yönetici vasıtasıyla 

yürütülen kuruluşu, 

                d) Yetkili 

Müessese İzin Belgesi: 

Faaliyette bulunmasına 

izin verilen yetkili 

müesseselerin merkezleri 
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merkezleri adına 

düzenlenen ıslak imzalı 

ve soğuk damgalı 

belgeyi, 

                e) Şube İzin 

Belgesi: Yetkili 

müesseselerin 

Müsteşarlıkça açılmasına 

izin verilen şubeleri için 

bulundukları mahallin 

adı belirtilmek suretiyle 

düzenlenen ıslak imzalı 

ve soğuk damgalı 

belgeyi, 

                ifade eder. 

 

adına düzenlenen ıslak 

imzalı ve soğuk damgalı 

belgeyi, 

                e) Şube İzin 

Belgesi: Yetkili 

müesseselerin 

Müsteşarlıkça faaliyette 

bulunmasına izin verilen 

şubeleri için düzenlenen 

ıslak imzalı ve soğuk 

damgalı belgeyi, 

                ifade eder. 

 

 

Şube açma  

MADDE 9 – (1) Yetkili 

müesseselerin 

merkezlerine ilaveten 

şube açmaları 

Müsteşarlığın ön iznine 

tabidir. Şube açmak 

üzere yapılacak 

başvurulara yönetim 

kurulu kararı ile birlikte 

şube açılması nedenlerini 

belirtir bir raporun 

eklenmesi zorunludur. 

Yapılacak değerlendirme 

neticesinde durumları 

uygun bulunan yetkili 

müesseselere şube açma 

ön izni verilir.  

 

(2) Şube açma iznini 

müteakip 90 gün 

içerisinde;  

 

a) (Değişik:RG-

26/9/2012-28423) Her 

bir şube için 5 inci 

 

MADDE 2 – Aynı 

Tebliğin 9 uncu 

maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“(6) Yetkili 

müesseselerin 13/1/2011 

tarihli ve 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu 

çerçevesinde birleşmeleri 

halinde, devralma yoluyla 

birleşmede devrolunan 

şirketin merkez ve 

şubeleri toplamlarına 

kadar; yeni kuruluş 

şeklinde birleşme 

işleminde ise birleşen 

şirketlerin merkez ve 

şube toplamlarına kadar 

Müsteşarlığın ön izni 

aranmaksızın yeni şube 

açılabilir. Ancak, yetkili 

müessese birleşmelerinin 

ticaret siciline tescilinden 

itibaren 15 işgünü 

içerisinde; devralma 

yoluyla birleşmede 

 

Şube açma  

MADDE 9 – (1) Yetkili 

müesseselerin 

merkezlerine ilaveten 

şube açmaları 

Müsteşarlığın ön iznine 

tabidir. Şube açmak üzere 

yapılacak başvurulara 

yönetim kurulu kararı ile 

birlikte şube açılması 

nedenlerini belirtir bir 

raporun eklenmesi 

zorunludur. Yapılacak 

değerlendirme 

neticesinde durumları 

uygun bulunan yetkili 

müesseselere şube açma 

ön izni verilir.  

 

(2) Şube açma iznini 

müteakip 90 gün 

içerisinde;  

 

a) (Değişik:RG-

26/9/2012-28423) Her bir 

şube için 5 inci maddede 
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maddede belirtilen 

ödenmiş sermayeye 500 

bin Türk Lirası ilave 

edildiğine ilişkin Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi’nin 

bir nüshası ve artırılan 

sermayenin tamamının 

ödendiğini gösterir 

bankadan alınacak 

belgenin,  

 

b) (Mülga:RG-

26/9/2012-28423)  

 

c) (Mülga:RG-

26/9/2012-28423)  

 

ç) (Değişik:RG-

26/9/2012-28423) 

Şubenin tescil edildiği 

Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nin bir 

nüshasının,  

 

d) 492 sayılı Harçlar 

Kanunu uyarınca 

ödenmesi gereken harcın 

ödendiğini tevsik eden 

belgenin,  

 

tevdii halinde, faaliyete 

geçmesi uygun görülen 

şubelere Müsteşarlıkça 

"Şube İzin Belgesi" 

verilir.  

 

(3) "Şube İzin Belgesi" 

verilmesinden önce 

faaliyete geçen şubenin 

ön izni Müsteşarlıkça 

iptal edilir ve şirket 

hakkında yasal 

kovuşturmaya geçilir.  

devralan şirketin, yeni 

kuruluş şeklinde birleşme 

işleminde yeni kurulacak 

şirketin, bu fıkra 

kapsamında açacağı yeni 

şubelerinin faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için 

Müsteşarlığa yazılı 

başvuruda bulunması 

zorunludur. Bu fıkra 

kapsamında açılacak yeni 

şubeler için; 

a) Devrolunan 

şirketlerin adına 

düzenlenmiş yetkili 

müessese izin 

belgelerinin, 

b) Devrolunan 

şirketlerin şubeleri için 

düzenlenmiş şube izin 

belgelerinin, 

c) Birleşme 

işleminin ticaret siciline 

tescil edildiğine ilişkin 

belgenin, 

tevdii halinde, 

Müsteşarlıkça şube izin 

belgesi verilir. Bu fıkra 

kapsamında; yetkili 

müessese birleşmelerinin 

ticaret siciline tescilinden 

itibaren 15 işgünü 

içerisinde şube izin 

belgesi alınması için 

Müsteşarlığa yazılı 

başvuruda 

bulunulmaması veya 

süresi içerisinde başvuru 

yapılması ancak yukarıda 

belirtilen yükümlülüklerin 

yetkili müessese 

birleşmelerinin ticaret 

siciline tescilinden 

belirtilen ödenmiş 

sermayeye 500 bin Türk 

Lirası ilave edildiğine 

ilişkin Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nin bir nüshası 

ve artırılan sermayenin 

tamamının ödendiğini 

gösterir bankadan 

alınacak belgenin,  

 

b) (Mülga:RG-26/9/2012-

28423)  

 

c) (Mülga:RG-26/9/2012-

28423)  

 

ç) (Değişik:RG-26/9/2012-

28423) Şubenin tescil 

edildiği Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi’nin bir 

nüshasının,  

 

d) 492 sayılı Harçlar 

Kanunu uyarınca 

ödenmesi gereken harcın 

ödendiğini tevsik eden 

belgenin,  

 

tevdii halinde, faaliyete 

geçmesi uygun görülen 

şubelere Müsteşarlıkça 

"Şube İzin Belgesi" verilir.  

 

(3) "Şube İzin Belgesi" 

verilmesinden önce 

faaliyete geçen şubenin 

ön izni Müsteşarlıkça iptal 

edilir ve şirket hakkında 

yasal kovuşturmaya 

geçilir.  

 

(4) (Değişik:RG-

26/9/2012-28423) Şube 
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(4) (Değişik:RG-

26/9/2012-28423) Şube 

izin belgesinin veriliş 

tarihinden itibaren 90 

gün içerisinde faaliyete 

geçilmemesi veya 

faaliyete aralıksız 120 

gün veya daha fazla 

süreyle ara verilmesi 

halinde, faaliyet izni ve 

"Şube İzin Belgesi" iptal 

edilir. İzin belgesi iptal 

edilen şube yetkili 

müessese olarak 

faaliyette bulunamaz. 

  

(5) (Ek:RG-28/8/2008-

26981) Bulundukları 

ülkede döviz alım satım 

işleri ile iştigal eden 

yurtdışında yerleşik 

kişilerin Türkiye'de şube 

açmalarında bu madde 

hükümleri kıyasen 

uygulanır. Açılan ilk şube 

veya şubelerden birisi 

şirketin Türkiye merkezi 

kabul edilir. 

itibaren 30 işgünü 

içerisinde yerine 

getirilememesi hallerinde 

devrolunan şirketlerin 

adına düzenlenmiş yetkili 

müessese izin belgeleri ve 

devrolunan şirketlerin 

şubeleri için düzenlenmiş 

şube izin belgeleri başka 

bir işleme gerek 

olmaksızın iptal edilir. İzin 

belgesi iptal edilen şube 

yetkili müessese olarak 

faaliyette bulunamaz.” 

izin belgesinin veriliş 

tarihinden itibaren 90 gün 

içerisinde faaliyete 

geçilmemesi veya 

faaliyete aralıksız 120 gün 

veya daha fazla süreyle 

ara verilmesi halinde, 

faaliyet izni ve "Şube İzin 

Belgesi" iptal edilir. İzin 

belgesi iptal edilen şube 

yetkili müessese olarak 

faaliyette bulunamaz. 

  

(5)(Ek:RG-28/8/2008-

26981) Bulundukları 

ülkede döviz alım satım 

işleri ile iştigal eden 

yurtdışında yerleşik 

kişilerin Türkiye'de şube 

açmalarında bu madde 

hükümleri kıyasen 

uygulanır. Açılan ilk şube 

veya şubelerden birisi 

şirketin Türkiye merkezi 

kabul edilir. 

(6) Yetkili müesseselerin 

13/1/2011 tarihli ve 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu 

çerçevesinde birleşmeleri 

halinde, devralma 

yoluyla birleşmede 

devrolunan şirketin 

merkez ve şubeleri 

toplamlarına kadar; yeni 

kuruluş şeklinde birleşme 

işleminde ise birleşen 

şirketlerin merkez ve 

şube toplamlarına kadar 

Müsteşarlığın ön izni 

aranmaksızın yeni şube 

açılabilir. Ancak, yetkili 

müessese birleşmelerinin 

ticaret siciline tescilinden 
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itibaren 15 işgünü 

içerisinde; devralma 

yoluyla birleşmede 

devralan şirketin, yeni 

kuruluş şeklinde birleşme 

işleminde yeni kurulacak 

şirketin, bu fıkra 

kapsamında açacağı yeni 

şubelerinin faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için 

Müsteşarlığa yazılı 

başvuruda bulunması 

zorunludur. Bu fıkra 

kapsamında açılacak yeni 

şubeler için; 

a) Devrolunan 

şirketlerin adına 

düzenlenmiş yetkili 

müessese izin 

belgelerinin, 

b) Devrolunan 

şirketlerin şubeleri için 

düzenlenmiş şube izin 

belgelerinin, 

c) Birleşme 

işleminin ticaret siciline 

tescil edildiğine ilişkin 

belgenin, 

tevdii halinde, 

Müsteşarlıkça şube izin 

belgesi verilir. Bu fıkra 

kapsamında; yetkili 

müessese birleşmelerinin 

ticaret siciline tescilinden 

itibaren 15 işgünü 

içerisinde şube izin 

belgesi alınması için 

Müsteşarlığa yazılı 

başvuruda 

bulunulmaması veya 

süresi içerisinde başvuru 

yapılması ancak yukarıda 

belirtilen yükümlülüklerin 
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yetkili müessese 

birleşmelerinin ticaret 

siciline tescilinden 

itibaren 30 işgünü 

içerisinde yerine 

getirilememesi hallerinde 

devrolunan şirketlerin 

adına düzenlenmiş yetkili 

müessese izin belgeleri ve 

devrolunan şirketlerin 

şubeleri için düzenlenmiş 

şube izin belgeleri başka 

bir işleme gerek 

olmaksızın iptal edilir. İzin 

belgesi iptal edilen şube 

yetkili müessese olarak 

faaliyette bulunamaz. 

  

MADDE 4 – Bu Tebliğ 

yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

MADDE 5 –Bu Tebliğ 

hükümlerini Hazine 

Müsteşarlığının bağlı 

olduğu Bakan yürütür. 

 

 

 

32 sayılı Karara İlişkin (TEBLİĞ NO: 2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014-32/42) aşağıda verilmiştir. 

 

Saygılarımızla… 
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03 Mayıs 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 

 

TEBLİĞ 

 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2014-32/42) 

 

MADDE 1 – 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in 2 

nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“e) Şube İzin Belgesi: Yetkili müesseselerin Müsteşarlıkça faaliyette bulunmasına izin 

verilen şubeleri için düzenlenen ıslak imzalı ve soğuk damgalı belgeyi,” 

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“(6) Yetkili müesseselerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

çerçevesinde birleşmeleri halinde, devralma yoluyla birleşmede devrolunan şirketin merkez 

ve şubeleri toplamlarına kadar; yeni kuruluş şeklinde birleşme işleminde ise birleşen 

şirketlerin merkez ve şube toplamlarına kadar Müsteşarlığın ön izni aranmaksızın yeni şube 

açılabilir. Ancak, yetkili müessese birleşmelerinin ticaret siciline tescilinden itibaren 15 

işgünü içerisinde; devralma yoluyla birleşmede devralan şirketin, yeni kuruluş şeklinde 

birleşme işleminde yeni kurulacak şirketin, bu fıkra kapsamında açacağı yeni şubelerinin 

faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Müsteşarlığa yazılı başvuruda bulunması zorunludur. Bu 

fıkra kapsamında açılacak yeni şubeler için; 

 

a) Devrolunan şirketlerin adına düzenlenmiş yetkili müessese izin belgelerinin, 

b) Devrolunan şirketlerin şubeleri için düzenlenmiş şube izin belgelerinin, 

c) Birleşme işleminin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin belgenin, 

 

tevdii halinde, Müsteşarlıkça şube izin belgesi verilir. Bu fıkra kapsamında; yetkili 

müessese birleşmelerinin ticaret siciline tescilinden itibaren 15 işgünü içerisinde şube izin 

belgesi alınması için Müsteşarlığa yazılı başvuruda bulunulmaması veya süresi içerisinde 

başvuru yapılması ancak yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yetkili müessese 

birleşmelerinin ticaret siciline tescilinden itibaren 30 işgünü içerisinde yerine 

getirilememesi hallerinde devrolunan şirketlerin adına düzenlenmiş yetkili müessese izin 

belgeleri ve devrolunan şirketlerin şubeleri için düzenlenmiş şube izin belgeleri başka bir 
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işleme gerek olmaksızın iptal edilir. İzin belgesi iptal edilen şube yetkili müessese olarak 

faaliyette bulunamaz.” 

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan 

yürütür. 

 


