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DUYURU 460 

 
 

Konu: İhracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerde değişiklikler ve 

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin izlemesi gereken uygulama videosu hk. 

 
1. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenlemelerde İhracatçı Lehine 

Önemli Değişiklikler Yapıldı 

 

31.12.2019 Tarih ve 30995 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 

2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56) ile yapılan değişikliklerden önemli 

görülenler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Değişiklik Öncesi Düzenleme Değişiklik Sonrası Düzenleme Açıklama 

(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 getirilme süresi 

fiili ihraç tarihinden itibaren 180 

günü geçemez. Söz konusu 

bedellerin en az %80’inin bir 

bankaya satılması zorunludur. 

 

 (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 

getirilme süresi fiili ihraç tarihinden 

itibaren 180 günü geçemez. 

Bedellerin en az %80’inin 

bir bankaya satılması 

zorunluluğu Tebliğden 

çıkarılmıştır. 

(3) İhracat bedellerinin beyan 

edilen Türk parası veya döviz 

üzerinden yurda getirilmesi esas 

olup, Türk parası üzerinden 

yapılan ihracat karşılığında döviz 

getirilmesi mümkündür. 

(3) İhracat bedellerinin beyan edilen 

Türk parası 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.” 

 

 

Beyan edilen ihracat 

karşılığında farklı bir döviz 

cinsinin getirilmesi mümkün 

kılınmıştır. 

 (5) 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. 

 

 

 

İhracat işlemlerine ait 

sözleşmelerdeki vadenin, 

yurda getirme süresini 

etkileyebileceğine ilişkin 

düzenleme yapılmıştır. 

mailto:info@erisymm.com
mailto:info@erisymm.com
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/


2 
ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 

Halaskargazi Cad. No:113 Kat: 8 Osmanbey Şişli İstanbul 
info@erisymm.com  www.erisymm.com 

 

(1) Her bir gümrük 

beyannamesi itibarıyla; 

a) 100.000 ABD doları 

veya eşitini aşmamak üzere, 

mücbir sebeplerin varlığı dikkate 

alınmaksızın beyanname veya 

formda yer alan bedelin %10’una 

kadar noksanlığı olan (sigorta 

bedellerinden kaynaklanan 

noksanlıklar dahil) ihracat 

hesapları doğrudan bankalarca 

ödeme şekline bakılmaksızın, 

b) 200.000 ABD doları 

veya eşitini aşmamak üzere, bu 

Tebliğin 9 uncu maddesinde 

belirtilen mücbir sebep 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. 

 

(1) Her bir gümrük 

beyannamesi itibarıyla; 

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 uncu 

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.” 

 

İhracatçı lehine terkin 

işlemlerinde düzenleme 

yapılmıştır. Özellikle her bir 

gümrük beyannamesi 

itibarıyla 30.000 ABD 

dolarına kadar noksanlığı 

olan ihracat hesaplarının 

doğrudan bankalarca ödeme 

şekline ve toplam 

beyanname tutarına olan 

oranına bakılmaksızın, 

terkin edilmek suretiyle 

kapatılması bir çok 

ihracatçıyı rahatlatacaktır. 

 

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan ihracat 

hesapları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanacaktır. 

 

Tebliğin tamamı için tıklayınız. 

 

2. e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 

TL ‘yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenlenmesi Konusunda Uygulama Videosu 

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Medya Portalından yayımlanan “e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil 

Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL ‘yi Aşan Faturaların GİB Portalından 

Düzenlenmesi” konulu videonun ilgili mükelleflerce izlenmesini tavsiye ederiz. 

 

Video için tıklayınız. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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