
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

DUYURU: 08.07.2019/48 
 

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER  
 

Bilindiği üzere, 04.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/48)” ile, ihracat bedellerinin fiili ihraç 
tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin TL’ye 
dönüştürülmesi amacıyla bir bankaya satılması zorunlu tutulmuş ve uygulanmaya yönelik Hazine 
ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esasların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
(TCMB) ilan edileceği belirtilmişti.  
 
Akabinde, 06.11.2018 tarihinde TCMB’nin resmi internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) 
yayımlanan “İhracat Genelgesi” ile, sözü edilen düzenlemeye ilişkin uygulama usul ve esasları 
açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız 13.11.2008 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer 
almıştı. 
 
Yukarıda belirtilen Genelge’de Hazine ve Maliye Bakanlığının muhtelif tarihlerdeki yazılarına 
istinaden bazı değişiklikler yapılmış olup, sözü edilen düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:  
 

I. İHRACAT BEDELİNİN MAHSUBU KAPSAMINA GRUP FİRMALARINCA AYNI FİRMADAN 
YAPILAN İTHALAT İŞLEMLERİ DE DAHİL EDİLMİŞTİR 

 
İhracat Genelgesi’nde tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi 
içinde kalınması kaydıyla, ilgili Gümrük Beyannamelerinin (GB) bankalara ibrazı durumunda, mal 
ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsup edilebileceği düzenlenmişti. Buna göre, ihracat ve 
ithalat işlemlerinin, ihraç bedellerinin yurda getirilmesi süresi içinde gerçekleşmesi durumunda, 
ihracat bedellerinin mahsup edilen kısmının yurda getirilme zorunluluğu ortadan kalkmış 
olmaktaydı. Ancak mahsup kaynaklı ihraç bedellerinin yurda getirilmemesi kolaylığı, ithalat ve 
ihracatın farklı firmalar (aynı grup firmaları olsalar dahi) tarafından yapıldığı işlemler için 
tanınmamıştı.  
 
Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 28.06.2019 tarihli yazısı ile, İhracat Genelgesi’nin 
"İndirim ve mahsup işlemleri" başlıklı 21. maddesinin 13. fıkrasında değişikliğe gidilerek, aynı 
GB’de kayıtlı imalatçı/tedarikçi firma ile ihracatçı firmanın grup firması olması durumunda; 
  

 Mal ihracatı ve ithalatı yapılan yurt dışında yerleşik kişinin aynı olması,  
 İhraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması,  



 
 

 

 

 İhracatçının yazılı onayının alınması  
 
şartlarının sağlanması kaydıyla, ihracat bedelinin imalatçı/tedarikçi firmanın yaptığı ithalata 
ilişkin bedellerin mahsuben ödenmesinde kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda 
mahsup edilen tutarların yurda getirilmesi zorunlu olmayacaktır. Ancak, mahsup sonrası kalan 
tutar için %80’lik kısmın bir bankaya satılması zorunluluğu uygulanacaktır. 
 

II. İHRACAT BEDELİNİN BAŞKA BİR HESABA TRANSFERİ SONRASI TEKRAR AYNI HESABA 
GÖNDERİLMESİ DURUMUNDA, SÖZ KONUSU BEDELİN İHRACAT BEDELİ OLARAK KABUL 
EDİLEREK ALIŞININ YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR  

 

İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin tahsili” başlıklı 8. maddesinin 8. fıkrasında Hazine ve 
Maliye Bakanlığının 25.06.2019 tarihli yazısına istinaden değişikliğe gidilerek, ihracatçının 
hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin bankalarca alışı yapılmaksızın başka bir 
hesaba transfer edilmesi ve ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu 
tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar gönderilmesi halinde, söz konusu bedelin ihracat 
bedeli olarak kabul edilerek bankalarca alışının yapılması için belirlenen mevcut şartlara, başka 
bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsik edilmesi şartı da 
eklenmiştir.  
 
Böylelikle, yurt dışından gelen ihracat bedellerinin %80’inin bankalara satılması zorunluluğunun 
yerine getirilmesi aşamasında, söz konusu bedellerin başka hesaplara transferi yoluyla kapsam 
dışı bırakılması anlamında muvazaalı işlem yapılmasının önüne geçilmesini temin etmeye yönelik 
uygulanan tedbirler artırılmıştır.   
 
Buna göre, ihracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin bankalarca alışı 
yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki 
başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk Lirasının tekrar transfer edilmesi 
halinde; 
 

 Hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı olduğunun 
satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti 
gibi belgelerle tevsik edilmesi,  

 İhracat bedelinin yurda getirilmesine ilişkin belirlenen süre ile ilgili hükümlere aykırılık 
oluşmadığının tespit edilmesi,  

 İşlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması ve  
 Başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki  

 
kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkün 
olacaktır.  
 
III. GENELGENİN VE GENELGEDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN YAYINLANMA YÖNTEMİ VE 

UYGULAYICILARCA TAKİBİ 
 
İşbu Duyurunun giriş bölümünde açıklandığı üzere, İhracat Genelgesi, Türk parası kıymetini 
koruma hakkında kararlar ve bu kararlara ilişkin tebliğler uyarınca tebliğ hükmünde olmasına 



 
 

 

 

karşın Resmi Gazete’de yayınlanmamakta olup TCMB’nin internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) 
yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmektedir. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
talebine istinaden Genelgede yapılan değişiklikler için de aynı yayınlama yöntemi 
uygulanmaktadır.  
 
İhracat Genelgesi’nin en güncel halinin TCMB’nin internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) 
yayınlanması suretiyle yapılan değişikliklerin ilan edilmesi, uygulayıcıların söz konusu 
değişiklikleri takip etmesini güçleştirmektedir. Yine de anılan Genelgede yapılan değişikliklerin 
uygulamaya yönelik önemli yenilikler getirdiği, mükellefler için ciddi boyutta önem arz ettiği ve 
bu nedenle düzenli olarak takip edilmesi gerektiği tabidir.   
 
Genelge’de yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayınlanması bu güçlüğü ortadan 
kaldıracağından, bu yönteme geçilmesi uygulayıcıların ortak temennisidir. Mevcut uygulama 
sistematiğinde yapılan değişikliklerin takibi için TCMB’nin internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) 
yayınlanan İhracat Genelgesi’ne ilişkin güncel metnin düzenli olarak kontrol edilmesini tavsiye 
etmekteyiz.  
 

     Saygılarımızla.   


