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SUNUM PLANI

 Ana hatlarıyla 2018-32/48 sayılı Tebliğ

 2008 Öncesi Düzenlemeden Farkları

 Sıkça Sorulan Sorular
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ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

 Amaç: İhracat bedellerinin yurda getirilmesine 

ilişkin usul ve esasları düzenlemek

 Dayanak: TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar/Md.8

 Yürürlük: Yayımı tarihinde (4 Eylül 2018), 6 ay 

süresince
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ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

 İthalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve 

gecikmeksizin aracı bankaya transfer

 Bedellerin fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 

gün içerisinde yurda getirilmesi

 Bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması 

(Türk Lirasına çevrilmesi)
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ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

 Peşin döviz karşılığı ihracatın 24 ay içinde yapılması

 DİİB ve VRHİB kapsamındaki hizmet ve faaliyetlerde 

kullanım süresi belge süresi kadar (ek süre dahil)

 Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi 

içinde ihracatı yapılmayan peşin dövizler 

prefinansman hükümlerine tabi
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PPeşin Döviz



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

 Müteahhit firmalarca yapılacak ihracat (365 gün)

 Konsinye yoluyla yapılacak ihracat (180 gün)

 Uluslararası fuar, sergi ve haftalar (180 gün)

 Geçici ihraç (90 gün)

 Kredili veya kiralama yoluyla ihracat (90 gün)
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Özelliği Olan İhracat İçin Süreler



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

 Bedellerin süresi içinde yurda getirilmesi, bankalara

satışı ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından

ihracatçılar sorumlu

 Aracı bankalar hesapların kapatılmasını izlemekle

yükümlü
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İhracat İşlemlerinde Sorumluluk



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

Süresi içinde getirilen bedellerin; 

 ihracatçının ithalat bedelleri, 

 sermaye hareketlerine ilişkin ödemeleri, 

 görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri ve 

 transit ticaretinin alış bedeli 

ile süresi içinde bankalarca mahsubu mümkün (md. 7/3)
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İhracat Bedelinden İndirimler



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

Mahsup Örneği; 

GB’deki ihracat bedeli- 150.000 ABD doları;

Krediye ilişkin ödeme- 80.000 ABD doları;

 İthalata ilişkin ödeme- 20.000 ABD doları;

Yurda getirilecek bedel- 150.000 ABD doları

Mahsup olmasa satışı yapılacak bedel- 120.000 ABD doları 

(150*%80)

Satışı yapılacak bedel- 50.000 ABD doları (150.000-100.000)
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İhracat Bedelinden İndirimler



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

 Bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat 

hesaplarının aracı bankalarca kapatılması gerekli

 Süresi içinde kapatılmayan hesapların aracı bankalarca 5 

iş günü içinde Vergi Dairesi Bşk./Md.’ne ihbar edilmesi

 İhbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere hesapların 

kapatılması için 90 gün süreli ihtarname gönderilmesi
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Hesap Kapatma, İhbar ve Ek süre



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

 Bu süre içinde hesapların kapatılması veya mücbir 

sebep hallerinin ya da haklı durumun belgelenmesi 

zorunluluğu var.

 Mücbir sebep varsa; mücbir sebebin devamı 

müddetince altışar aylık dönemler itibarıyla Vergi 

Dairesi Bşk./Md.’nce ek süre verilmesi
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Hesap Kapatma, İhbar ve Ek süre



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

Mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumlar varsa; 

 6 aya kadar ek süre taleplerinin, haklı durumu      belirten 

yazılı beyana istinaden üçer aylık devreler halinde Vergi 

Dairesi Bşk./Md.’nce,

 6 aylık süreden sonraki taleplerin Bakanlıkça incelenip 

sonuçlandırılması
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Hesap Kapatma, İhbar ve Ek süre



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

Her bir GB itibarıyla;

 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 

mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın 

beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una 

kadar noksanlığı olan hesaplar bankalarca terkin 

edilerek kapatılır.

(Bankalar en fazla 1.000.000 ABD doları tutarındaki 

beyannamelerle ilgili işlem yapmaya yetkili)
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Terkin



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

Örnek;

 100.000 ABD doları tutarında gerçekleştirilen bir 

ihracatta,

 Bedellerin tümünün yurda getirilmesi esas, en fazla 

10.000 ABD doları (%10) tutarında noksanlık olabilir

 En az 80.000 ABD doları (%80) TR’deki bankaya 

satılmalı
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ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

Her bir GB itibarıyla;

 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 

mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak 

suretiyle beyanname veya formda yer alan 

bedelin %10’una kadar açık hesaplar Vergi 

Dairesi Bşk./Md.’nce terkin edilerek kapatılır.

(En fazla 2.000.000 ABD doları tutarındaki 

beyannamelerle ilgili işlem yapmaya yetkililer)
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Terkin



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

Örnek;

 1.500.000 ABD doları tutarında gerçekleştirilen bir 

ihracatta,

 Bedellerin tümünün yurda getirilmesi esas, en fazla 

150.000 ABD doları (%10) tutarında noksanlık 

olabilir. Yani en az 1.350.000 ABD doları yurda

getirilmeli. 

 En az 1.200.000 ABD doları (%80) TR’deki bankaya 

satılmalı

 Mücbir sebep hallerinin tevsik edilmesi gerek.

16



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

Her bir GB itibarıyla;

 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan 

açık hesaplara ilişkin terkin talepleri, mücbir sebep 

halleri ve haklı durumlar göz önünde bulundurulmak 

suretiyle Bakanlık tarafından incelenip sonuçlandırılır.
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Terkin



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

 Bakanlık bu Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli

göreceği her türlü tedbiri almaya, haklı durumları

değerlendirip sonuçlandırmaya, tereddütlü hususları

gidermeye, Tebliğde öngörülmeyen özel durumları inceleyip

sonuçlandırmaya, döviz getirme sürelerini uzatmaya, döviz

getirme zorunluluğunu kısmen veya tamamen kaldırmaya,

miktar ve süreleri belirlemeye/değiştirmeye yetkili
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Yetki



ANA HATLARIYLA 2018-32/48 SAYILI 

TEBLİĞ

 Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı

gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel

getirme süresinin Tebliğin yürürlükten kalktığı

tarihten sonra sona ermesi halinde bu Tebliğ
hükümleri uygulanmaya devam edilecek

 Tebliğin uygulanmasına yönelik detaylar Bakanlığımız

talimatı üzerine Merkez Bankasınca ilan edilecek
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2008 Öncesi Düzenlemeden Farkları

 Bedel getirme süreleriyle ilgili ülke 

farklılaştırılması yeni Tebliğ’de yok

 Eskiden 100.000 ABD doları olarak uygulanan 

terkin limiti uygulaması yeni Tebliğ’de yok

 Yeni Tebliğ’de bankalara satılması zorunlu olan 

tutar %80 olarak belirlendi
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SIKÇA SORULAN SORULAR

 Yürürlük tarihinden önce ihracı gerçekleştirilen ama 

ödemesi şimdi gelen bedeller de Tebliğ kapsamında mı?

Cevap: Hayır, değil. Fiili ihracı mezkur Tebliğ'in yürürlük 

tarihinden önce gerçekleşen; ancak ithalatçı tarafından 

ödemesi Tebliğ yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilerek 

yurda getirilen ihracat bedellerinin en az %80'inin bankaya 

satılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
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Yürürlük Tarihi ile İlgili Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 Tebliğ öncesinde beyannamesi tescil edilen, ancak fiili 

ihracatı Tebliğ yürürlük süresi içinde gerçekleştirilecek 

eşyaya ilişkin bedeller de kapsam dahilinde mi?

Cevap: Evet, dahil.
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Yürürlük Tarihi ile İlgili Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 Transit ticaret, özel fatura ile ihracat (bavul ticareti) 

ve ETGB (mikro ihracat) kapsamında yapılan ihracat 

da bu Tebliğ kapsamında mı?

 Hizmet ticareti de bu Tebliğ kapsamında mı?

Cevap: Hayır, dahil değil.
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Tebliğ’in Kapsamıyla İlgili Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 Serbest bölgelerden yapılan ihracatlar Tebliğ
kapsamında mıdır?

Cevap: Henüz netleşmedi, 3 seçenek var; Birincisi 

serbest bölgelere yapılan ihracatların Tebliğ’e dahil 

edilmesi, ikincisi yalnızca serbest bölgeden 3. ülkeye 

ihraç durumunda Tebliğ’e dahil edilmesi, üçüncüsü ise 

serbest bölgelerin kapsam dışı bırakılması.
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Tebliğ’in Kapsamıyla İlgili Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 İhracat bedelinin bankaya satılması Türk Lirasına 

dönüştürülmesi anlamına mı gelir?

Cevap: Evet.

 İhracat bedelinin bankaya satılması işleminin 

Tebliğ’deki sürelerin son günü gerçekleştirilmesi 

mümkün müdür? Yoksa bedel gelir gelmez mi 

bankaya satışının gerçekleştirilmesi gerekir?

Cevap: Evet, TL’ye çevirmek için vaktiniz var ama en 

geç 180 gün içinde satışı gerçekleştirilmeli.
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Bankaya Satışla İlgili Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 Peşin dövizleri DTH’de tutabilir miyiz? DAB’a

bağlamak gerekiyorsa hemen mi?

Cevap: Henüz netleşmedi ama genelge taslağında, 

peşin ödeme olarak ihracatçının hesabına transfer 

edilen ihracat bedellerinin en az %80’inin fiili ihraç 

tarihinden itibaren 180 gün içerisinde bir bankaya 

satılması ve ihracat bedellerini alan bankaca DAB 

düzenlenmesi öngörülüyor. 
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Bankaya Satışla İlgili Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 Söz konusu ihracat bedellerinin herhangi bir 

bankaya satılması mümkün müdür, yoksa sadece 

aracı bankaya mı satmamız gerekiyor? 

Cevap: Herhangi bir bankaya satış yapılabilmesi 

mümkündür. 
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Bankaya Satışla İlgili Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 Söz konusu Tebliğ’de en az %80’inin bir bankaya satılmasının

zorunlu olduğu ifade edilen bedel GB üzerinde yazılı olan

tutarı mı yoksa yurda getirilen tutarı mı ifade ediyor? Eğer

GB üzerindeki tutar ise, bu durum “Terkin” başlıklı 10 uncu

maddede yer alan %10’luk oran ile çelişmiyor mu?

Cevap: GB üzerinde yazılı olan tutar üzerinden hesaplanacak.

Bedellerin tümünün getirilmesi esas olmakla birlikte terkin için

en fazla %10 noksanlık öngörüldüğünden en az %90’ı gelecek,

noksanlığa bakılmaksızın GB üzerindeki tutarın en az %80’i

bankaya satılacak. Sunumda bir örneği verilmişti.
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Bankaya Satışla İlgili Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 İhracata yönelik ithalat yapılması durumunda bu 

bedellerin mahsubu mümkün mü?

Cevap: Evet, mümkün. Zaten sunumda bir örneğine 

yer verildi.

 Kredi ödemesi için kullanılacak ihracat bedelinin 

de TL’ye çevrilmesi zorunlu mu?

Cevap: Hayır, değil. Mahsup imkanı var.
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Mahsup ve İndirim ile İlgili Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 İhracat bedelleri yalnızca ithalatçı tarafından mı ödenebilir?

Cevap: Genelgede düzenlenecek, netleşmedi. İlişki bir şekilde 

belgelendiriliyorsa olabileceğini değerlendiriyoruz. 

 Bankacılık sistemi işlemeyen/güvenilir olmayan ülkelere 

yapılan ihracatlar kapsamında yapılacak ödemelerin başka 

ülkeler ve/veya aracılar üzerinden yurda getirilmesi 

mümkün müdür? 

Cevap: Buna imkan tanımak için üzerinde çalışıyoruz. Bu 

yöndeki taleplerinizi bize iletebilirsiniz.
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Gönderici Tarafa İlişkin Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 İhracat bedellerinin ödemeyi müteakip “doğrudan 
ve gecikmeksizin” ihracata aracılık eden bankaya 
transfer edilmesi ne anlama gelmektedir? Süresi 
içerisinde yurda getirilmiş olan bedeli aracı 
bankaya en geç ne zaman transfer edersem 
gecikmemiş olurum?

Cevap: Satış 180 gün içerisinde yapılmalı ama hesaba 
geçiş (aracı bankaya transfer) ödemeyi alır almaz 
yapılacak.
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Bedellerin Tahsiline İlişkin Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 100.000 ABD doları altındaki bedelleri yurda 

getirecek miyiz?

Cevap: Evet getirilecek. Eskisi gibi bir terkin limiti 
bulunmamakta, en fazla %10’a kadar noksanlık 
olabilir.
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Bedellerin Tahsiline İlişkin Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 İhracat bedelleri beyan edildiği döviz cinsi 

üzerinden mi getirilmelidir? Yani GB’de Avro 

belirtildiyse ancak ödeme ABD doları cinsinden 

gerçekleştirildiyse ne olacak?

Cevap: Buna da olanak sağlamak istiyoruz ancak sayın 

Bakanımız onaylarsa böyle bir imkan olacak.
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Bedellerin Tahsiline İlişkin Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 İhracat bedelleri “vadeli akreditif” ödeme şekline 

göre tahsil edilemez mi?

Cevap: Olanak sağlamak istiyoruz, bunun üzerinde 

çalışıyoruz ama sayın Bakanımız onaylarsa böyle bir 

imkan olacak. 
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Bedellerin Tahsiline İlişkin Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 Tebliğ’e aykırılık durumunda bunun yaptırımı ne olacak?

Cevap: Bedel yurda getirilmez veya hesaplar süresi içinde 

kapatılmazsa yurda getirmekle yükümlü olunan kıymetlerin 

rayiç bedelinin %5’i kadar, ancak Tebliğ’in diğer hükümlerine 

aykırı hallerde 1567 sayılı Kanun’un md. 3/1 hükmü 

çerçevesinde üçbin Türk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına 

kadar idari para cezası verilir. Yeniden değerleme oranı 

dikkate alındığında 6.000 TL civarı bir tutara denk geliyor.
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Yaptırıma İlişkin Olanlar



SIKÇA SORULAN SORULAR

 180 günden uzun vadeli ihracat yapamayacak 

mıyım?

Cevap: Buna olanak sağlamak istiyoruz, üzerinde 

çalışıyoruz ama sayın Bakanımız onaylarsa böyle bir 

imkan olacak. 
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Diğer / Muhtelif



TEŞEKKÜR EDERİZ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

Eylül 2018
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