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SİRKÜLER (2019’65) 

 

 

Konu: İhracat Bedellerinin Yırda Getirilmesi İle İlgili 06.11.2018 Tarihli TCMB İhracat Genelgesi. 

 

 

31.08.2019 tarihli 30874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve 

bankalara satılma mecburiyetine ilişkin düzenlemenin yapıldığı “Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ” (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’’de 

değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/55) yayımlanmış olup, bu tebliğde; 

 

04.09.2018 sayılı 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ” (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 

13’ncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan değişiklik sonrası bir yıl olan süre 18 ay olarak 

değiştirilmiş olup,  bu değişikliğe binaen, İhracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu 

bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması (Türk Lirasına Çevrilmesi) zorunluluğu olan bir yıl 

olan süre 18 aylık olarak değiştirildiği için, ihracat bedellerinin Türkiye getirilerek, %80’inin bankaya 

satılma zorunluluğu 04.03.2020 tarihine kadar uygulanmaya devam edilecektir. 

 

Konuyla ilgili olarak,  TCMB ihracat Genelgesi Bankanın sitesinde yer almakta olup, TPKK 

mevzuatında ihracata ait döviz bedellerinin yurda getirilmesiyle alakalı yapılan süre uzatımına binaen; 

ihracat bedellerinin  180 gün içinde Türkiye’ye getirilerek %80’nin bozdurulma şartlarına ilişkin ve de 

hangi ödeme araçlarının kabul edileceğiyle ilgili açıklamayı ihtiva eden İhracat Genelgesine aşağıdaki 

linkten ulaşılabilir.   

 

İhracat Genelgesinin; İhracat bedelinin getirilmesi başlıklı 8’nci maddesinin 12’nci fıkrası aşağıda 

olup, 

 

12- ) İran ve Suriye’ye yapılan ihracat bedelleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğin 

3’ncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz. (2018-32/48 sayılı Tebliğin İhracat bedellerinin 

yurda getirilmesi başlıklı, 3/1’nci maddesi aşağıda olup, İran ve Suriye’ye yapılan ihracat satışlarına 

ait, ihracat bedellerinin efektif dövizle getirilebileceği yönünde düzenleme olup, bu ülkeler yapılan 

ihracat satışlarına ait bedellerinin banka vasıtasıyla getirilme mecburiyetleri bulunmamaktadır.  

 

“İhracat bedellerinin yurda getirilmesi:  

 

MADDE 3 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine 

ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden 

bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 

180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.” 
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Aynı Genelgenin; 

 

Bedellerinin diğer yöntemlerle tahsili başlıklı 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıda olup,  

Kıbrıs’a yapılan ihracat satışlarına ait bedellerin Kıbrıs’taki bankadan alınan kredi kartıyla 

yapılabileceği yönünde, Hazine ve Maliye Bakanlığının 23.09.2019 tarihli 370300 sayılı yazısı ile bu 

düzenleme yapılmış olup bahse konu fıkra aşağıdadır. 

 

“4-İhracat bedelinin kredi kartıyla tahsil edildiği işlemlerde, kredi kartının yurt dışından verilmiş 

olduğunun tespiti şarttır. Bu işlemlerde, fiş (slip) bedelinin ihracatçıya ödendiği tarih itibarıyla talebe 

göre her bir fiş için ayrı ayrı ya da fiş bedellerinin tamamı için tek bir DAB düzenlenebilir. Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracata ilişkin bedellerin, ithalatçıya ait ve Türkiye'deki 

bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şubelerinden alınan kredi kartları ile tahsil edilmesi 

mümkündür.”  

 

TCMB 06.11.2018 Sayılı İhracat Genelgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-

88098334b484/İhracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-

e90670f7-fc2e 

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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