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Bilindiği 1567 sayılı Türk Parsamın Kıymetini Kvnuııa Hakkımla Kanun, Türk 
Patası Kıymetim Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilfcili mevzuat kapsamında verilen 
yetkiyle, ülkemizi yerleşik kişiletin yurtdı^ıadaki yaîınmiarma ilişkin veriler, dünyadaki 
örnekleri gibi “katıhmı zorunlu” olan “Yurtdışı Doğrudan Yatının Anketi7’ afaçıÛğıyla, 
Ekonomi Bakanlığı laruümkıa d^ricamcklodir.

Rakanlt^tmt/ tarafından ilk defa ‘2016’da yaptlan sozkmnısu çalışma, ki y»î da 
vdy.ekoııoıniüov.tr adresinde yer alan web talanh sistem üzerinden gcrçddeştiriîecektir.

Bu ^«ryüvede, üİkumizdc yerleşik ya(ırıraci gurçck/ttel kişilerin vurUhşmdaki 
dftfrnîdan ve dolaylı tam vatifimhrma ilfckin lîakanlıgtmtfca talep «dilen bilgilen'* 11 Mayıs 
2617 l*er$eml» gönü mesai saati bitimine kadar yukarıda yer ak» web sayfası üzerindeki 
sisteme girmulcrt gerekmekledir. Culıçma süresince sistem sürekli kalacaktır.

2Ö16 yılı anket çalınması bilgileri veri gUvettligttıttt saptanması amacıyla sistemden 
kaldmİRuş olup, unkiîl çalışmamı^ dahi» önce katılım sağlayan Cima, tem» ile ilerinin 2017 ydU 
anket çalınmanı»/, için tekrar kullanıcı Kaydı oluşlarmalan gcrckmcktüdır.

İşbu çalışmaya katılım l% 7 «ayılı Türk Parası Kıymetini Konana üakkmda Kantta, 
i’ürk Parası Ktymeüm Koruma Hakkında XI Sayth Karar ve ilgili mevzuat lıDkömleme 
uyu İtimi açışındım zonmfulukafz etmektedir.

Bügitvri ve gereği risa olunur.
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