30.12.2015
DUYURU 351
Konu: Yurtdışına yolcu beraberi yapılan para transferleri ve 4447 sayılı Kanunun geçici 10.
maddesinde yer alan işveren desteğinde süre uzatımı hakkında.
1.Yurtdışına Yolcu Beraberi Yapılan Para Transferlerine İlişkin Yapılan Düzenlemeler
Hatırlanacağı üzere DUYURU 339’da belirtilen 2015/7603 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
uyarınca Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da kimi değişiklikler yapılmıştı. Bu
değişikliklerde 25.000 TL'yi aşan Türk parasının veya 10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin yurt
dışına çıkarılmasının Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılacağı belirtilmişti.
Bu defa 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 32 Sayılı Karara İlişkin
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
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.
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.
Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası
çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirirler.
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.
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.
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
yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.
Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif çıkışlarına
ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirirler.
2. 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteğinin Uygulanma Süresi Uzatıldı
Hatırlanacağı üzere DUYURU 278’de belirtilen 25.02.2011 Tarih ve 27857 (1. mükerrer)
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna, yeni bir sigorta primi
işveren desteğinin yer aldığı geçici 10. madde eklenmişti.
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her
bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör
işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal
Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı

döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının
ortalamasına ilave olmaları ve maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı
Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları
üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Bu defa 28.12.2015 tarih ve 29576 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.12.2015 tarih ve
2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1. maddesiyle maddenin uygulanma süresi
31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Uygulayıcıların maddenin tamamı ile 07.06.2011 tarih ve 2011-45 sayılı Genelge’yi dikkatle
incelemeleri gerekmektedir.
Durum bilgilerinize sunulur.
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