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İstanbul, 21.11.2022  

DUYURU 569 
   

Konu: İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ilişkin düzenlemedeki değişiklikler, GİB e-

beyanname duyurusu ve SGK e-tebligat duyurusu hk. 

 

1. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve İhracat Bedeli Kabul Belgesi 

Düzenlenmesi Zorunluluğuna İlişkin Genelgenin Güncel Hali 

  

TCMB İhracat Genelgesi (Bakınız:link) uyarınca fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere 

ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 

180 gün azami süre olup bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin 

yurda getirilmesi esastır. 

- İhracat bedeli dövizlerin (avans dahil) fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda 

getirilmesi ve İBKB düzenlenmesi halinde ihracat hesabı aracı banka nezdinde kapatılır. 

 

-Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;  

a) 15.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan 

bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,  

b) 15.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya 

eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan 

(sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 

90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline 

bakılmaksızın,  

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu 

maddesinde 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. 

 

-İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı 

düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem 

günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez 

Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından 

ihracatçıya Türk parası olarak ödenir. 

 

-Genelgede T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.11.2022 tarih ve 1648361 sayılı yazısı 

üzerine  yapılan değişiklik uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, 

GB’nin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk 

lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük 

beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz 
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-Genelgede T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.11.2022 tarih ve 1648361 sayılı yazısı 

üzerine  yapılan değişiklik uyarınca “İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan 

Ülkeler” aşağıda belirtilmiştir. 

 

1-     Afganistan   11- Gine  21-  Moldova  31-  Yemen   

2-     Angola  12- İran  22-  Nijerya    

3-     Belarus  13- Kamerun  23-  Senegal    

4-     Benin  14- Kenya  24-  Somali    

5-     Cibuti  15-  Kırgızistan  25-  Sudan    

6-     Etiyopya  16-  Kuzey 

Kore  

26-  Suriye    

7-     Fildişi 

Sahili  

17-  Küba  27-  Suudi 

Arabistan  

  

8-     Filistin  18-  Liberya  28-  Tacikistan    

9-     Gabon  19-  Lübnan  29-  Tanzanya    

10- Gana  20-  Mısır  30-  Venezuela    

 

 

-“İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan 

Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeler”in listesi Genelgenin güncel 

halinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

 

1-Azerbaycan 

 

5-Özbekistan 

2-Cezayir 6-Tunus 

3-Fas 7-Türkmenistan 

4-Kazakistan 8-Ukrayna 

 

 

-Genelge uyarınca suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize 

transferinin mümkün olmadığı Irak, Libya ve Moritanya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat 

bedelinin bankalarca kabulünün; 

a) İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya 

b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar 

aracılığıyla transferi yoluyla veya 

c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin 

satış faturası (veya proforma fatura) ile GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek kaydıyla NBF 

aranmaksızın efektif olarak 

d) Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin 

niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek 

kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkündür. 
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2. Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme Ve Nevi Değişikliği Nedeniyle 

Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannameleri Elektronik ortamda 

Verilebilecek 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan e-beyanname duyurusu uyarınca 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve 

Nevi Değişikliği nedenleriyle verilmesi gereken kıst dönem beyannamelerin elektronik ortamda e-

Beyanname sisteminden alınmasına yönelik program değişikliği yapılmıştır. 10.11.2022 tarihinden 

itibaren birleşme, devir, tasfiye dönemi, tam bölünme ve nevi değişikliği nedeniyle verilmesi 

gereken beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. 

 

Kıst Dönem Beyanname Veriliş 

Nedeni  

Beyannamenin 

Son Verilme 

Tarihi  

Beyannamenin 

Vade Tarihi  

Açıklama  

Birleşme  

Başlangıç 

Ay  

:  Ocak  07.12.2022  07.12.2022  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 inci 

maddesinde birleşmeye ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Bir veya daha fazla kurumun diğer bir kurumla birleşmesi 

durumunda birleşme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde 

birleşilen kurum tarafından beyanname verilmesi 

gerekmektedir.  

Bitiş Ayı  :  Kasım  

Bitiş Yılı  :  2022  

Tarihi  :  07.11.2022  

Devir  

Başlangıç 

Ay  

:  Ocak  23.11.2022  02.05.2023  

(30.04.2023 

tarihi  

Resmi tatile 

rastladığından)  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu 

maddesinde devir hükümlerine yer verilmiştir. Devre 

ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin, birleşmenin  

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 

otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi 

dairesine verilmesi gerekmektedir. Beyanname, münfesih 

kurum ile birleşilen kurum tarafından devir tarihi itibarıyla 

hazırlanacak ve müştereken imzalanacaktır.  

Bitiş Ayı  :  Ekim  

Bitiş Yılı  :  2022  

Tarihi  :  24.10.2022  

Tasfiye  

Dönemi   

Başlangıç 

Ay  

:  Kasım  02.05.2023  

(30.04.2023 

tarihi  

Resmi tatile 

rastladığından)  

02.05.2023  

(30.04.2023 

tarihi  

Resmi tatile 

rastladığından)  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci 

maddesinde tasfiye dönemine ilişkin hükümlere yer 

verilmiştir. Tasfiye dönemi beyannamesinin takip eden 

yılın 4 üncü ayının son gününe kadar tasfiye memuru 

tarafından verilmesi gerekmektedir.  

Bitiş Ayı  :  Aralık  

Bitiş Yılı  :  2022  

Giriş 

Tarihi  

:  01.11.2022  

Tam  

Bölünme  

Başlangıç 

Ay  

:  Ocak  06.01.2023  02.05.2023  

(30.04.2023 

tarihi  

Resmi tatile 

rastladığından)  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu 

maddesinde Tam Bölünme işlemine ilişkin hükümlere yer 

verilmiştir. Tam bölünmeye ilişkin kurumlar vergisi 

beyannamesinin, bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde 

ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde bölünen 

kurum ile bu kurumun varlıklarını devralan kurumlar 

tarafından bölünme tarihi itibarıyla hazırlanması ve 

müştereken imzalandıktan sonra bölünme suretiyle infisah 

eden (bölünen) kurumun bağlı olduğu vergi dairesine 

verilmesi gerekmektedir.  

Bitiş Ayı  :  Aralık  

Bitiş Yılı  :  2022  

Tarihi  :  07.12.2022  

Nevi  

Değişikliği   

Başlangıç 

Ay  

:  Ocak  16.12.2022  02.05.2023  

(30.04.2023 

tarihi  

Resmi tatile 

rastladığından)  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu 

maddesinde devir hükümlerine yer verilmiştir. Nevi 

değişikliğine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin, 

birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten 

itibaren otuz gün içinde nevi değiştiren kurum tarafından 

verilmesi gerekmektedir.  

Bitiş Ayı  :  Kasım  

Bitiş Yılı  :  2022  

Tarihi  :  16.11.2022  
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3. SGK e-Tebligat Duyurusu 

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu e-

Tebligat Uygulamasının Tüm İllerde Kullanıma Açılması” başlıklı Duyuruda aşağıdaki açıklamalar 

yapılmıştır. 

 

“Bilindiği üzere, 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sosyal 

Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik 1.10.2021 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte Kurumumuz 

Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi 

gereken evrak elektronik ortamda imzalanmakta ve muhatabın elektronik tebligat adresine 

iletilmektedir. 

 Bu kapsamda 9.2.2022 tarihinde Eskişehir İlinde, 4.4.2022 tarihi itibariyle Bursa, Konya 

ve Gaziantep illerinde, 1.9.2022 tarihi itibariyle de Ankara ilinde ve 7.10.2022 tarihi itibariyle 

Adana -Antalya -Aydın -Balıkesir -Denizli-Diyarbakır- Erzurum- Hatay -İstanbul-İzmir- 

Kahramanmaraş -Kayseri- Kocaeli -Malatya- Manisa -Mardin- Mersin -Muğla- Ordu - Sakarya -

Samsun- Şanlıurfa -Tekirdağ -Trabzon-Van illerinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak 

olanlara elektronik tebligat gönderilmeye başlanmıştır.  

Bu sefer, 1.11.2022 tarihinden itibaren tüm illerde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak 

olan muhataplara elektronik tebligat gönderilmeye başlanacak olup, e-Tebligat başvurusu 

yapmamış gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere 

göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.” 

 

Belirtilen   illerde SGK elektronik  tebligat  uygulamasına  başvurmuş  veya  başvuracak  

işverenlerin  elektronik  tebligat  adreslerini  sürekli kontrol etmeleri önem arz etmektedir.  

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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