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Tarih & Sayı: 06/01/2022_2 
 
Yasal Mevzuat   : İhracat Genelgesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İhracat 
Genelgesi’nin Ek-1’inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Yapılacak Döviz 
Satışına İlişkin Uygulama Talimatı 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, İhracat Genelgesine "İhracat bedellerinin Merkez Bankasına Satışı" başlıklı 
ek 1 inci madde eklenmiş ve buna ilişkin olarak TCMB tarafından "İhracat Genelgesinin Ek 1 İnci Maddesi 
Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı"  
yayımlanmış ve önemli düzenlemeler öngörülmüştür. 
 
İlgili talimat uyarınca bu kapsamda; 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ne veya DAB’a 
bağlanan ihracat bedellerinin %25'i İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ni veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır. 
Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden 
aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır. Anılan 
tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir. 
 
İlgili talimat kapsamında; banka nezdinde Merkez Bankası adına ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesapları 
açılacak ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17:00’ye kadar Merkez 
Bankasına bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacaktır. 
 
Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı 
yapılan tutarlara ait bilgiler bankalarca uygulama talimatı Ek-1’de yer alan bildirim formuna uygun olarak Merkez 
Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilecektir. 
 
Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın 
alınacaktır. Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları Merkez Bankasınca bankanın EFT merkezine masrafsız 
olarak gönderilecektir. Saat 17:30’a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın 
Merkez Bankası nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacaktır. 
   
Bu Uygulama Talimatı kapsamında bir gün valörlü olarak transfer edilecek döviz tutarlarına ilişkin bankanın kendi 
muhabirine göndereceği döviz transferlerinde; MT202’nin 21. Alanına “CIRCULAR”, 72. alanına “/BNF/…. (Firma 
Unvanı) EXPORT CIRCULAR ADD.ART.1 REF:……… IBAN:............... (söz konusu işlemler için Merkez Bankası 
nezdinde açılacak hesaba ilişkin IBAN bilgisi)” ve MT202’nin 58. alanına “TCMBTR2A” açıklamalarının yazılması 
gerekecektir. 
    
Banka tarafından yapılan döviz transferlerine ilişkin tüm masraflar, aylık olarak toplu bir şekilde banka tarafından 
gönderilen MT291 mesajına istinaden ödeme gününde saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz 
alış kuru üzerinden, takip eden ayın son iş gününe kadar Merkez Bankasınca Türk lirası olarak ödenecektir. 
 
Söz konusu talimata aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İhracat Genelgesi’nin Ek-1’inci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’na Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı 
 
 
 
*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


