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KAPSAM
• 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
• Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
• 04.09.2018 tarihli 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No:2018-32/48)
• 25.03.2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan İhracat

Genelgesi

2



• İşbu çalışma; TCMB tarafından yayımlanan 25.03.2019 tarihli İhracat Genelgesinde* meydana gelen
değişiklik hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

• 04.09.2018 Tarih ve 30525 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan ‘’Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’’ ile yapılan
düzenlemeye göre, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin
bedellerin, 6 ay süreyle geçerli olmak üzere, fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda
getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bankaya transfer edilmesi zorunlu tutulmuştu.

• 03.03.2019 tarih ve 30703 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan ‘’Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (ihracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’’ ile söz konusu
uygulamanın süresi 04.09.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

*Söz konusu Genelge için: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/İhracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484-mD87zH0
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• Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 25.03.2019 tarih ve 6675 sayılı yazı ile İhracat
Genelgesinde değişiklik yapılmıştır. Anılan bu değişiklik, İhracat Genelgesi’nin 22. maddesini kapsamakta
olup; 5.000 ABD doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin
tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır.

• 25.03.2019 tarihinde İhracat Genelgesi’nin 22. maddesinde meydana gelen değişiklik aşağıdaki gibidir:
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Değişiklik Öncesi 22. Madde Değişiklik Sonrası 22. Madde

İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler

Madde 22- (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet
etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet
etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat
işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

(2) CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun
ve sigorta bedeli ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal
ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen kira bedelleri
hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.

İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler

Madde 22- (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet
etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet
etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat ve
5.000,-ABD Doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki
ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

(2) CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun
ve sigorta bedeli ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal
ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen kira bedelleri
hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.



SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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