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Sayın üyemiz, 

 

Bilindiği üzere, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4’üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer 

alan “Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı 

Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.” hükmü ile 22’nci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura 

ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de 

ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem 

formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000.-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını 

geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere 

yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü 

uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 30 ülkeye tam istisna, 9 ülkeye ise 

bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlanmaktadır.  

 

Konuya ilişkin olarak, T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen Türkiye 

İhracatçılar Meclisinden alınan 23/05/2022 tarih 100-1283 sayılı yazıda; 

 

İhracatçı firmalarımız veya ihracatçı birlikleri tarafından ihracat bedellerinin yurda 

getirilmesi yükümlülüğüne ilişkin olarak sorun yaşanan ülkeler konusunda münferit taleplerin 

iletildiği belirtilmekte olup, bu çerçevede, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda 

sorun yaşanan ülkeler, sorunların içeriği ve muafiyet talebine ilişkin gerekçeler hakkında, 

ülkeler bazında ayrıntılı bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. 

 

Bu bağlamda, TİM’e iletilmek üzere, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi 

konusunda yaşanan sorunlar ile bu husustaki talep ve görüşlerinizin en geç 25 Mayıs 2022 

Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Genel Sekreterliğimize gönderilmesi gerektiği hususunu 

bilgilerinize sunarız.  

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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