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Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 4 Eylül 2018 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihinden itibaren 6 ay süre geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile kabul edilen değişikliklerin ve yeni düzenlemelerin bazıları şöyledir: 
 
  

1) Türkiye’de bulunan şirketlerin gerçekleştirecekleri ihracat işlemlerinde, ithalatçı tarafından 
ödenecek bedellerin doğrudan ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi gerektiği;  
 

2) İhracat bedellerinin, fiili ihracat tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve 
bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması gerektiği; 

  
3) İhracat bedellerinin beyan edilen döviz veya Türk Parası üzerinden yurda getirilmesi esastır. 

Ancak Türk Parası olarak yapılan ihracat bedellerinin döviz olarak da getirilmesinin 
mümkün olduğu; 

 
4) Peşin döviz karşılığında yapılan ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunlu olduğu; 

 
5) Süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen veya tamamı tek seferde iade edilmeyen peşin 

dövizler prefinansman hükümlerine tabi olacağı;  
 

6) Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracat işlemlerinde, bedelinin 365 gün içinde 
yurda getirilerek bir bankaya satılmasının zorunlu olduğu;  
 

7) Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi 
ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri 
fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya 
satılmasının zorunlu olduğu; 
 

8) Yurt dışına geçici ihracı yapılan malların (i) verilen süre veya (ii)ek süre içinde yurda 
getirilmemesi veya (iii)bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden 
veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılmasının 
zorunlu olduğu; 
 

9) İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilmesi, bankalara satılması ve ihracat 
hesabının süresinde kapatılması hususlarından ihracatçıların sorumlu olduğu;  
 

10) Tebliğ’de bankaların sorumlulukları, ihracat bedelinde indirimler, mücbir sebep halleri, 
hesap kapama, ihbar, ek süre ve terkin hususları düzenlenmiştir.  
 

 
Tebliğ metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180904-2.htm linkinden 
ulaşabilirsiniz. 
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