
 

  

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI  
İHRACAT GENELGESİ 

Duyuru No: 2018/102 
İstanbul 08.11.2018 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinde, Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Karar ile 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ uygulaması ile ilgili 
“İhracat Genelgesi” 06.11.2018 tarihinde yayımlanmıştır. 

İhracat Genelgesine göre; 

• 04.09.2018 tarihinden itibaren fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat 
bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 

• Fiili ihraç tarihinin eşyaya ilişkin ihracat beyannamesinin kapanma tarihidir. 
• İhracat bedellerinin en az %80’i bir bankaya satılır ve ihracat bedellerini alan bankaca 

DAB düzenlenir. 
• Tebliğ’in yayımı tarihinden önce (04.09.2018) fiili ihracatı gerçekleştirilen ihracat 

işlemlerine ilişkin bedeller 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamında yer 
almamaktadır. 

• İhracat bedelinin satış tarihi DAB’ın düzenlendiği tarihtir. 
• Serbest bölgelere yapılan ihracat işlemleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri 

kapsamındadır. 
• İran ve Suriye’ye yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğin 3 

üncü maddesinin birinci fıkrası (İhracat bedelinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi 
ve bedelin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu) uygulanmaz. 

Sözü edilen Genelgenin tam metni aşağıda yer almaktadır. 

Saygılarımızla. 

 
Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Member of JPA International 
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