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BÜLTEN ÖZETİ   : Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23.09.2019 tarihinde "İhracat 

Genelgesinde" yapmış olduğu değişikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 

yapılan ihracata ilişkin bedellerin, ithalatçıya ait ve Türkiye'deki bankaların 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şubelerinden alınan kredi kartları ile tahsil 

edilmesini mümkün hale getirmiştir. 
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KKTC’YA YAPILAN İHRACAT BEDELLERİ KREDİ KARTI İLE TAHSİL 

EDİLEBİLECEK 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23.09.2019 tarihinde "İhracat Genelgesinde" yapmış olduğu 

değişikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracata ilişkin bedellerin, ithalatçıya ait 

ve Türkiye'deki bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şubelerinden alınan kredi 

kartları ile tahsil edilmesini mümkün hale getirmiştir. 

 

İhracat Genelgesi 13. maddesi 4. bentte yapılan değişiklik kırmızı ile gösterilen gibidir; 

 

 (4) İhracat bedelinin kredi kartıyla tahsil edildiği işlemlerde, kredi kartının yurt dışından 

verilmiş olduğunun tespiti şarttır. Bu işlemlerde, fiş (slip) bedelinin ihracatçıya ödendiği tarih 

itibarıyla talebe göre her bir fiş için ayrı ayrı ya da fiş bedellerinin tamamı için tek bir DAB 

düzenlenebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracata ilişkin bedellerin, 

ithalatçıya ait ve Türkiye'deki bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 

şubelerinden alınan kredi kartları ile tahsil edilmesi mümkündür. 

 

 

Önemli Not:  

Bültenlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından 

ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu bülten, tavsiye veya hizmet 

sunma amacı taşımamaktadır. İşlenen konular hakkında, profesyonel destek alınması gerekebilir. Bültenler ve 

içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan 

kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.  "Angiad" ve bu 

hizmeti sağlayan “Duman&Global”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalde dahil olmak üzere) sözleşmesel bir 

dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı 

sorumlu tutulamaz. 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

 


