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Sayın üyemiz, 

   

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) 

alınan 30/01/2023 tarih 28-289 sayılı yazıda, 

 

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin 

Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği T.C. Merkez Bankası İhracat 

Genelgesi'nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat 

bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 180 gün 

azami süre olup bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda 

getirilmesi esastır.” hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin azami bir 

süre belirlendiği, aynı maddenin 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 de söz konusu süre kapsamında istisna tanınan ülkelerin listelendiği 

ve söz konusu listede sayılan ülkelere yapılan ihracata ilişkin bedellerin tasarrufunun serbest 

bırakıldığı ifade edilmektedir.  

 

Aynı yazıda devamla, ihracatçı firmalar tarafından ulaştırılan çeşitli dilekçelerde, 

Pakistan’a gerçekleştirilen ihracatlarda çeşitli sıkıntılar yaşandığı, anılan ülkenin Merkez 

Bankası döviz rezervlerindeki yetersizliklere bağlı olarak Pakistanlı müşterilerin dövize 

ulaşamadıkları için ödemelerini yapamadıkları ve bu durumun söz konusu ihracat bedellerinin 

belirtilen süre içerisinde yurda getirilmesinde sorun oluşturduğu dile getirilmekte olup, 

Pakistan’a gerçekleştirilen ihracata ilişkin mevcut siyasi ve ekonomik durum kapsamında 

ihracat bedellerinin belirtilen süre içerisinde yurda getirilmesinde yaşanan sorunlarla ilgili 

detaylı bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.  

 

Bu bağlamda, TİM’e iletilmek üzere, Pakistan’dan gelen ihracat bedellerinde 

yaşanan sorunların ilişik bulunan sorun bildirim formunda bildirilmek suretiyle en geç 1 

Şubat 2023 Çarşamba günü mesai saati bitimne kadar Genel Sekreterliğimize 

gönderilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa) 
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EK: FORM 
 

(Pakistan pazarında karşılaşılan sorunlar) 
 
 

Firmanın Unvanı 
 

Firmanın İletişim Bilgileri 

Adres 
 

Telefon Numarası 
 

Faks Numarası 
 

E-Posta Adresi 
 

Firmanın İlgili Personelinin İletişim Bilgileri 

Adı Soyadı 
 

Telefon Numarası 
 

E-Posta Adresi 
 

Yaşanan Sorunlara İlişkin Ayrıntılı Bilgiler ve Çözüm Önerileri 
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