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           İZMİR  
      03.09.2018  
Sayı   : YMM.03.2018-63 
Konu: İhracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili süreler şartlar getirilmiştir. 
 

 
 

 
Muhasebe Müdürlüğüne, 

   
 04.09.2018 tarihli Resmi Gazetede “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)” Yayınlanmıştır. 
 
 Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 6 ay süreyle geçerli olacağı yürürlük 
maddesinde belirtilmiştir. 
 
 Tebliğ ekte yer almakta olup, düzenlemede önemli hususlar aşağıdaki gibidir. 
 
 1- İhracat bedellerinin fiili ihracat tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi 
zorunludur. 
 2- Getirilen ihracat bedellerinin en az %80’nin bir bankaya satılması zorunludur. 
 3- İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük 
idarelerine beyan edilmesi zorunludur. 
 4- Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur.(DİİB 
kapsamında peşin döviz alımlarında süre belgedeki süre kadardır.) 
 5- Yurtdışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda 
getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. 
 6- Konsinye ve fuar için gönderilen malların kesin satışından itibaren bedellerinin 180 gün 
içerisinde yurda getirilmesi gerekmektedir. 
 7- Her bir gümrük beyannamesi itibariyle;  

 100.000 ABD Doları veya eşitini aşmamak üzere beyannamedeki bedelin % 10 una kadar 
noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca, 

 200.000 ABD Doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebep halleri göz önünde tutularak 
beyannamedeki bedelin % 10 una kadar açık hesaplar Vergi İdaresince, terkin edilmek 
suretiyle kapatılacaktır.  

 Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan 
açık hesaplara ilişkin terkin talepleri mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde 
bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacaktır. 
 
Tebliğin 9. Maddesinde mücbir sebepler sayılmış olup, tevsiki de aynı madde de belirtilmiştir. 
 

 Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 6 ay (04.03.2019’a kadar) geçerli olmakla beraber bu süre 
içerisinde yapılan ihracat bedellerinin tebliğ yürürlükten kalsa bile bu  tebliğ hükümlerinin 
uygulanması gerekir. 
  

Saygılarımızla. 
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