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SİRKÜLER (2019’105) 

 

 

Konu: İhracat Bedellerinin 180 Günde Yurda Getirilmesi, Gelen Dövizin Bozdurma Şartının 

Kaldırılması.     

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) 

(Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-23/56) 

yayımlanmış olup, bu tebliğ ile Tebliğ No: 2018-32/48’in 3’ncü maddesinde yapılan değişikliğe göre,  

 

“1) Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, 

ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer 

edilir veya getirilir.  Bedellerin yurda getirilmesi süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü 

geçemez.  

 

2) İhracat bedellerinin beyan edilen Türk Lirası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır. Ancak 

döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk Parası 

üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.” 

    

Aynı tebliğin 2’nci maddesiyle, 2018-32/48 sayılı tebliğin 5’nci maddesinde yapılan değişikliğe göre; 

ihracat bedellerinin 180 günde yurda getirilme şartı devam etmekte olup, gelen dövizin bankaya 

satışının yapılması uygulaması tebliğin yayımı tarihi olan 31.12.2019 tarihinden itibaren 

kaldırılmıştır. 

 

Bu tebliğle 208-32/48 sayılı Tebliğe eklenen Geçici Madde 1 aşağıda olup; 

 

Bu maddeye göre, bu tebliğin yürürlük tarihi olan 31.12.2019 itibariyle açık bulunan ihracat hesapları 

için, tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla tebliğin yayımı tarihinde 

kadar açık bulunan ihracat bedellerinin yurda 180 gün içinde getirilmesine devam edilecek, bu tarihten 

sonra gelen ihracat bedellerinin bozdurulması söz konusu olmayıp, ihracatçının ihtiyari kararına göre 

bozdurma işlemi yapılabilir. 

 

İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana 

kadar 8’nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” yerine bankalarca 

“Döviz Alım Belgesinin” kullanılması mümkün olduğuna ilişkin acıkama yapılmıştır. 

 

2018-32/48 sayılı tebliğin 13’ncü maddesi  

2018-32/48 sayılı Tebliğin, 5’nci maddesine eklenen 5 fıkraya göre; 

 

“İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden 

fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda 

getirilmesi zorunludur.” 
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2018-32/48 sayılı Tebliğin, 8’nci maddesine eklenen 2’nci fıkraya göre; 

 

“2) Bankalarca söz konusu bedellerin getirildiğine dair Tebliğin ekinde yer alan “EK-1 İhracat Bedeli 

Kabul Belgesi” düzenlemeleri gerekmektedir. 

 

“7) Mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi 

Müdürlüğünce verilen 24 aylık ek sürenin sonunda mücbir sebebin devamının belgelenmesi halinde 

açık ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin talepler Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından incelenip 

sonuçlandırılır.” 

 

Bu tebliği 7’nci maddesiyle, 208-32/48 sayılı tebliğin 10’ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

“1) Her bir gümrük beyannamesi itibariyle; 

 

“a) 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline 

ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın, 

 

b) 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, 

beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden 

kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın, 

 

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 9’ncu maddede belirtilen mücbir sebep ve haklı 

durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una 

kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, 

 

terkin edilmek suretiyle kapatılır. 

 

(3) Birinci fıkra kapsamında bankalarca yapılabilecek terkin işlemleri 8’nci maddenin dördüncü 

fıkrasında belirtilen 90 günlük ihtarname süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi 

Dairesi Müdürlüklerince gerçekleştirilir.” 

 

2018-32/48 sayılı tebliğin yürürlükle ilgili 13’ncü maddesi kaldırılmıştır. 

 

(Resmi Gazete: 31.12.2019 tarihli 30995 mükerrer 5 sayılı) 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M5-3.htm 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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