


İÇERİK



-Kambiyo Mevzuatı uygulamalarının

dünü bugünü

-Kambiyo Mevzuatının kapsamı

-Yapılan son değişiklikler

İÇERİK -1-



Mevzuatında geçen tanımlar…

“Türkiye’de Yerleşik Kişi” 

ve

“Dışarıda Yerleşik Kişi” 

İÇERİK -2-



Yurt dışına çıkan ve yurt dışından

gelen yolcular

ile

ihracatçı ve diğer dövizle mal veya hizmet alım
satımı yapanların

Kambiyo Mevzuatı açısından

dikkat etmesi gereken hususlar…

İÇERİK -3-



İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde

süre ve tutar?

İhracat bedeli dövizlerin bankalara satılması…

İhracat bedellerinin terkin edilebilme koşulları, 
mücbir sebep  ve haklı durum …

İÇERİK -4-



Türkiye içerisinde

mal ve hizmet alım-satımlarında

döviz ve TL ile

ödeme yapılması,

sözleşme yapılması

şartları

İÇERİK -5-



Kambiyo Mevzuatına

aykırı işlem yapılmasının

yaptırımı?

İhracat bedellerinin

Kambiyo Mevzuatına uygun olarak

yurda getirilememesi halinde

ihracatçıların karşılaşacakları sorunlar?

İÇERİK -6-



İhracat bedellerinin 

yurda getirilmesi/getirilmemesi 

halinde 

ihracatçıların

muhatap olacağı

otorite/kurumlar ?

İÇERİK -7-



Kambiyo Mevzuatına ilişkin

Genel Değerlendirme

ve

Soru-Cevaplar

İÇERİK son -8-



KAMBİYO



DÖVİZ



BİR EKONOMİDE 
EN ÖNEMLİ 

EKONOMİK GÖSTERGE 
HANGİSİDİR?

-Enflasyon
-Büyüme
-İşsizlik

-Kişi Başına Milli Gelir
-İhracat

…



SORU 1

OTOMOBİL 
İTHALATI -İHRACATI 

ALTIN 
İTHALATI-İHRACATI

HANGİ MEVUZATLA İLGİLENMENİZ GEREKİR?



SORU 2

TÜRKİYE’DEN YURT DIŞINA ÇIKARKEN 
YOLCU BERABERİ 

DÖVİZ
TL

KIYMETLİ EŞYA
TUTARI?



SORU 3

TÜRKİYE’DEN YOLCU BERABERİNDE 
GÖTÜRDÜĞÜNÜZ DÖVİZLERLE

GİTTİĞİNİZ ÜLKEYE GİRİŞTE 

SORUN YAŞANABİLİR Mİ?



İHRACAT YAPTINIZ.

TÜRKİYE’YE   DÖVİZ GETİRMEK 
ZORUNDA MISINIZ?

İHRACAT BEDELİ DÖVİZİNİZİ BANKAYA SATMAK/ TL’YE 
ÇEVİRMEK ZORUNDA MISINIZ?

SORU 4



SORU 5…

BİR İŞYERİ KİRALIYORSUNUZ. 

ALTINLA, 
DÖVİZLE-DÖVİZE  ENDEKSLİ 

veya 
BİR MAMULE ENDEKSLİ OLARAK 

ÖDEME -SÖZLEŞME YAPABİLİR Mİ?



KAMBİYO 

Dövizle yapılan işlem



DÖVİZ ? 



Yabancı para
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Kambiyo: bir işlem

Döviz     : yabancı para



Kambiyo 

Kontrol 

Sistemi
Kambiyo Kontrolü / Kambiyo Denetimi



Kambiyo Kontrolünün çıkış nedeni? 



Günümüzde dövizler kime aittir?



TARİHSEL GELİŞİM

1929 Ekonomik Bunalımı

24 EKİM 1929 

KARA PERŞEMBE



TÜRKİYE

1929  Büyük Ekonomik Buhran 

• Osmanlı Borcunun Ödenmeye Başlandığı ilk yıl

• Tarımsal Ürünlerdeki Fiyat Düşüklüğü…



Türkiye’de Kambiyo Mevzuatının Geçmişi 



KAMBİYO MEVZUATI



TÜRK KAMBİYO MEVZUATI 

• Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında

• 1567 Sayılı Kanun 

• 32 Sayılı Karar 

• Tebliğler

• Merkez Bankası Genelgeleri



Kambiyo, nakit, tahvil, hisse senedi 
alım ve satımının 

ve 
kıymetli madenler ve kıymetli taşlardan 

mamul veya bunları içeren 
her nevi eşya ve kıymetlerin 

ve 
ticari senetlerle ödemeyi sağlayan 

her türlü vasıta ve belgelerin 

memleketten çıkarılmasının 
veya 

memlekete getirilmesinin 

düzenlenmesine ve 
sınırlama konmasına ve 

Türk parasının kıymetinin korunması hakkında kararlar alınmasına 
Cumhurbaşkanı (mülga Bakanlar Kurulu) yetkilidir.

1567 sayılı KANUN 

1’İNCİ MADDESİ



32 

sayılı 

KARAR



Türk parasının kıymetini korumak amacıyla,

• Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine,

• Döviz ve dövizi temsil eden belgelere  ilişkin tüm işlemler ile dövizlerin 
tasarruf ve idaresine,

• Türk parası ve Türk parasını temsil eden belgelerin ithal ve ihracına,

• Kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemlere, 

• İhracata, ithalata, özelliği olan ihracat ve ithalata, görünmeyen işlemlere, 
sermaye hareketlerine ilişkin 

kambiyo işlemlerine ait 
düzenleyici, sınırlayıcı esaslar belirleniyor. 



11 Ağustos 1989 tarihli R.G.’de yayımlanan ve 
12 Ağustos 1989 tarihinden itibaren geçerli 

32 sayılı Kararla

• Sermaye hareketleri serbestleşti 

• Türkiye’ye dış kaynak girişinin önü açıldı

• TL konvertibiliteye geçti



Dış Ticaret Sermaye 
Hareketleri

Görünmeyen
İşlemler

32 sayılı 
KARAR

-Türk Parası

-Döviz 

-Kıymetli Madenler



KAMBİYO MEVZUATINDA 

KULLANILAN 

BAZI KAVRAMLAR 

TANIMLAR



• Döviz

• Efektif

• Türkiye’de yerleşik kişiler 

• Dışarıda yerleşik kişiler 

• Yolcu

TANIMLAR



Döviz:

Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan  

her nev'i hesap, belge ve vasıtalar 

TANIMLAR
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Efektif:

Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paraları

TANIMLAR



Yolcu:
Geçerli pasaport 

veya 

pasaport yerini tutan belgeler taşıyan 

ve 

Türkiye'ye girmek veya Türkiye'den çıkmak üzere 

Ticaret Bakanlığı tarafından 

tespit edilen giriş ve çıkış kapılarına gelen kişilerdir.

TANIMLAR
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YOLCU BERABERİ

Yolcuların,

ülkeden çıkarken ve girerken;

• Türk lirası 

• yabancı para ve 

• kıymetli eşya

çıkarma ve getirme limitleri 



YOLCU BERABERİ DÖVİZ

Yolcular;

• 10.000 avro veya eşiti aşmayan efektifi beraberlerinde
yurt dışına çıkarabilir

• 10.000 avro veya eşiti aşan efektifi beraberlerinde yurt
dışına Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek
esaslar çerçevesinde çıkarabilirler.(*)

(*)(14.04.2015 tarihli düzenleme,

11.06.2015 tarihli R.G.’de yayımlanmıştır.)



YOLCU BERABERİ AŞAN DÖVİZ

Yolcu beraberi yapılan 

10.000 avro veya eşitini aşan dövizle çıkışlarda 

gümrük idarelerine 

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 

Nakit Beyan Formu (NBF) ile 

beyanda bulunulur. 

(30.12.2015  tarihli Tebliğ)

*



YOLCU BERABERİ TL

• Yolcular, beraberlerinde 25.000 TL’yi yurt dışına 
çıkarabilirler. 

• Bu tutarı aşan Türk parasının yurt dışına 
çıkarılmasında Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek esaslar uygulanır.

(14.04.2015 tarihli düzenleme, 

11.06.2015 tarihli R.G.’de yayımlanmıştır.)



YOLCU BERABERİ AŞAN DÖVİZ / TL

Yolcu beraberi yapılan 10.000 avro veya eşitini aşan döviz ve
25.000 TL çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış
ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde;

Söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır
ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığına bildirilir.

Ayrıca gümrük idarelerince Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca
işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına
bildirimde bulunulur. (30.12.2015 tarihli TEBLİĞ)



YOLCU BERABERİ ZİYNET EŞYASI

Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri

15.000.- ABD dolarını aşmayan ve ticari amaç

taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli

madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları

yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler.



YOLCU BERABERİ ZİYNET EŞYASI

Daha fazla değerdeki 

ziynet eşyalarının 

yurt dışına çıkarılması, 

girişte beyan edilmiş olmasına 

veya 

Türkiye'de satın alındığını tevsik etme 

şartına bağlıdır.



Türkiye'de yerleşik kişiler:

Yurt dışında 

işçi, 

serbest meslek ve 

müstakil iş sahibi 

Türk vatandaşları dahil 

Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan 

gerçek ve tüzel kişiler

TANIMLAR



Dışarıda yerleşik kişiler:

Türkiye'de yerleşik sayılmayan 

gerçek ve tüzel kişiler

TANIMLAR



32 SAYILI KARARIN 4/G MADDESİ:

Türkiye'de yerleşik kişilerin, 
kendi aralarındaki

menkul ve gayrimenkul alım satım, 
taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve

gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser
sözleşmelerinde

sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan
diğer ödeme yükümlülükleri,

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırılamaz.

(Bakanlıkça belirlenen haller saklıdır.)



32 SAYILI KARAR, GEÇİCİ MADDE-8

13.09.2018 tarihinden itibaren
otuz gün içinde, 

daha önce akdedilmiş
yürürlükteki sözleşmelerdeki

döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, 
Türk parası olarak

taraflarca yeniden belirlenir.

(Bakanlıkça belirlenen haller saklıdır.)



DIŞ TİCARET



İHRACAT BEDELLERİ

TPKK 32 sayılı Kararın 8’inci  Maddesi;

İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ihtiyaç duyması halinde

ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme

yapmaya yetkilidir.

Bakanlık tarafından, bu yetki ilk olarak 4 Eylül 2018

tarihinde kullanılmıştır. ( 2018-32/48 no.lu Tebliğ)



04.09.2018 ve 2018-32/48 
TEBLİĞ

Önce 6 ay, sonra  1 yıl  ve  18 aylık süre içinde;

• İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE 
YURDA GETİRİLMESİ

• % 80’İNİN BANKAYA SATILMASI



31.12.2019 ve 2019-32/56 
TEBLİĞ

Yeni bir düzenleme yapılana kadar

• İHRACAT BEDELLERİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE 
YURDA GETİRİLMESİ

• % 80’İNİN BANKAYA SATILMASI



YENİ DÜZENLEME -TEBLİĞ-

• 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.



İhracat bedellerinin

ödemeyi müteakip

“doğrudan ve gecikmeksizin” 

ihracata aracılık eden bankaya

transfer edilmesi

ne anlama gelmektedir? 



TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA
32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 

İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA
TEBLİĞLER

4 EYLÜL 2018
(2018-32/48) – 6 AY

3 MART 2019
(2019-32/53) – 1 YIL 

31 AĞUSTOS 2019
(2019-32/55) -18 AY

31 ARALIK 2019
(2019-32/56)- SÜRESİZ



TCMB 

16 OCAK 2020 İHRACAT GENELGESİ 



• BAKANLIK TEBLİĞLERİ- TCMB GENELGELERİ
• GENEL KURAL-180 gün

• İSTİSNALAR
• İHRACATCININ SÖZLEŞMESİNİ ESAS ALIP 90 GÜN SÜRE 

TANINMASI
• İRAN, SURİYE VE LÜBNAN’A YAPILAN İHRACAT TA DÖVİZ 

GETİRME ZORUNLULUĞU YOK
• İHRACAT BEDELLERİNİN BANKACILIK SİSTEMİYLE 

DOĞRUDAN ÜLKEMİZE TRANSFERİNİN MÜMKÜN 
OLMADIĞI AFGANİSTAN, IRAK ve LİBYA’YA YAPILAN İHRACAT



YURDA GETİRME SÜRELERİ

• GENEL KURAL Fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün

• Müteahhit firmalarca yapılacak ihracat
HANGİ TARİHTEN İTİBAREN? (365 gün)

• Konsinye yoluyla yapılacak ihracat
KESİN SATIŞI MÜTEAKİP                   (180 gün)

• Uluslararası fuar, sergi ve haftalar
…BİTİMİNİ MÜTEAKİP                       (180 gün)



İHRACAT SÖZLEŞMELERİNDE 
VADE VARSA

• 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.

• Fiili İhracat+ sözleşmedeki vade + 90 gün
• Fiili İhracat + (180 gün + varsa sözleşmedeki ilave süre ) +  90 gün



PEŞİN DÖVİZ

Peşin döviz karşılığı ihracatın

24 ay içinde

yapılması…



İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİL 
ŞEKİLLERİ

• İhracat bedellerinin, beyan edilen Türk parası 
veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas,

• Ancak ihracat bedelinin beyan edilenden farklı 
bir döviz üzerinden getirilmesi mümkün. 



İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİL 
ŞEKİLLERİ

• Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında 
yurda döviz getirilmesi mümkün.

• Döviz alışının ihracat bedeli olarak yapılmasının 
talep edildiği hallerde genel olarak bankalarca 
dövizin, yurt dışı kaynaklı olması şartı aranıyor. 

• İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak 
yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine 
beyan edilmesi zorunlu. 



İHRACATTA 
HANGİ BEDEL GETİRİLECEK?

Gümrük Beyannamesi’nin (GB)

22 hanesinde kayıtlı bedel esas alınarak

bedellerin yurda getirilmesi ve 

İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) 

düzenlenmesi

zorunlu.

(Gerektiğinde GB 46’ncı hanesi dikkate alınır)





İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ 
NELERDİR?

Satış sözleşmesinde belirlenen kurallar ve 
uluslararası ticari uygulamalar çerçevesinde,
İhracatçıların yazılı beyanına istinaden 

– Akreditifli Ödeme, 
– Vesaik Mukabili Ödeme, 
– Mal Mukabili Ödeme, 
– Kabul Kredili Akreditifli Ödeme, 
– Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme, 
– Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme, 
– BPO (Banka Ödeme Yükümlülüğü) ve 
– Peşin Ödeme 

şekillerine göre 
İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİLİ gerçekleştirilir. 



Bankalarca, 

ihracat bedelleriyle ilgili olarak GB örneği 
sunulabileceği gibi

firma beyanı ile

gümrük beyannamesine ilişkin bilgilerin 

İBKB’ye yazılması mümkün. 



İHRACAT BEDELİNİN TAHSİLİ -1-

İhracat bedeli; 
• Bankalar aracılığıyla havale şeklinde, 
• İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket 

ettiğini beyan eden Türkiye’de veya dışarıda 
yerleşik üçüncü kişilerce, gümrük idarelerine 
beyan edilerek  alınan onaylı NBF ile efektif 
olarak,

• İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket 
ettiğini beyan eden Türkiye’de veya dışarıda 
yerleşik üçüncü kişilerce çek olarak, 

• Kredi kartı ile,



İHRACAT BEDELİNİN TAHSİLİ-2-

• Ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla,

• İhracat bedellerinin bankacılık sistemiyle 
doğrudan ülkemize transferinin mümkün 
olmadığı Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan 
ihracatta NBF aranmadan efektif olarak,

tahsil edilebilir.



• İhracat bedeli Türkiye’deki bankalarca yurt 
dışındaki bankalar ile gerçek veya tüzel kişilere 
açılan kredilerden karşılanabilir. 



İHRACATCININ SERBEST KULLANIMINA 
BIRAKILAN DÖVİZLER

• Hizmet ihracatı, 
• Transit ticaret, 
• Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan 

satış (Bavul Ticareti),
• Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak 

yapılan satış, 
• Mikro ihracat ve 
• Serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 

5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını 
geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde

bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir. 



Bankalarca 

İhracat bedelleri yurda getirildiğinde,

yurda getirildiğine dair 

İHRACAT BEDELİ KABUL BELGESİ  

(İBKB) 

düzenlenir.



İHRACAT BEDELİ KABUL BELGESİ



İHRACAT HESABININ KAPATILMASI

Genel olarak;

ihracat bedeli dövizlerin (avans dahil) 

fiili ihraç tarihinden itibaren 

180 gün içinde yurda getirilerek, 

İBKB düzenlenmesi halinde 

ihracat hesabı 

aracı banka nezdinde kapatılır.



TCMB Genelgesi

• İhracat bedeli kabulünün, yurda getirme süresi 
dışında ancak 5 iş günlük ihbar süresi içinde 
yapılması halinde ihracat hesabı, ilgili Vergi 
Dairesi Başkanlığına/ Müdürlüğüne ihbar 
edilmeksizin kapatılır.

• İhracat bedeli kabulünün ihbardan sonra yapıldığı 
işlemlerde ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin 
talepler doğrudan ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına 
/Müdürlüğüne yapılır. 



YENİ-ÖNEMLİ

• Uluslararası yaptırımlar çerçevesinde
bankaların kabul etmediği ihracat bedellerine
ilişkin İBKB düzenlememesi sebebiyle açık
kalan ihracat hesapları ihtarname süresi içinde
söz konusu hususun yer aldığı banka yazısının
ibrazı üzerine ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca/
Müdürlüğünce kapatılır. (Genelge Md:23/4)



İhracat Hesaplarının Kapatılmasında 
ARACI BANKA

• Peşin Ödeme…
PEŞİN BEDEL KABÜLÜNÜ YAPAN BANKA;

• Diğer ödeme şekillerinde
GB’nin 28’inci maddesinde beyan edilen ARACI BANKA

veya
İhracatçı tarafından ihracat hesabının kapatılması

işlemlerini gerçekleştirmek üzere GB’nin bir örneği ibraz
edilerek ANLAŞMA SAĞLANAN ARACI BANKA

nezdinde KAPATILIR.



İhracat bedeli, 

aracı bankadan farklı bir bankaya gönderilmiş ise;

ihracat bedelini kabul eden banka,  

düzenlendiği İBKB ile

ibraz edilmesi halinde GB’nin bir örneğini 
ihracat hesabını kapatacak olan bankaya gönderir. 



İHRACAT HESABININ KAPATILMASINDA 
İBRAZI ZORUNLU BELGELER

• GB örneği/GB bilgileri 

• İlgili İBKB’ler

• Satış faturası ile 

• İndirim ve mahsup konusu belgeler.



İHRACAT İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK

İhracat bedelinin tahsilinden 

ve 

ihracat hesabının yurda getirme süresi içinde 

(ek süreler dâhil) 

kapatılmasından 

ihracatçılar

sorumludur.



Aracı bankalar;

hesapların kapatılmasını

izlemekle yükümlüdür.



HESAP KAPATMA, İHBAR VE EK SÜRE

• Bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat
hesaplarının aracı bankalarca kapatılması gereklidir. 

• Süresi içinde kapatılmayan hesapların aracı bankalarca 5 iş
günü içinde Vergi Dairesi Başkanlığına(*) ihbar edilmesi
gerekir.

• İhbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere hesapların
kapatılması için 90 gün süreli ihtarname gönderilir.

(*)veya Vergi Dairesi Müdürülüğüne



• Bu süre içinde hesapların kapatılması veya
mücbir sebep hallerinin ya da haklı durumun
belgelenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

• Mücbir sebep varsa; mücbir sebebin devamı
müddetince altışar aylık dönemler itibarıyla
Vergi Dairesi Başkanlığınca ek süre verilir.



MÜCBİR SEBEP HALLERİ DIŞINDA 
KALAN HAKLI DURUMLAR VARSA

• 6 aya kadar ek süre taleplerinin, haklı durumu
belirten yazılı beyana istinaden üçer aylık
devreler halinde Vergi Dairesi Başkanlığınca,

• 6 aylık süreden sonraki taleplerin Bakanlıkça
incelenip sonuçlandırılması gerekmektedir.



MÜCBİR SEBEP HALLERİ

-İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan
etmesi veya faaliyetlerini daimi olarak tatil etmesi, firma hakkında
iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin
ölümü,

- Grev, lokavt ve avarya hali,

- İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve
işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların
kapatılmasının imkansız hale gelmesi,

- Tabii afet, harp ve abluka hali,

- Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi, 

- İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması.



HAKLI DURUMLAR

Mücbir sebep halleri dışında kalan, 

ancak bedel getirme süreleri içerisinde

ihracat bedelinin yurda getirilmesine engel olan
ve resmi kayıtlarla tevsik edilebilen durumlar…

Vergi Dairesi Başkanlıkları/ Müdürlüklerince
değerlendirilebilir.



İHRACAT HESAPLARININ KAPATILMASI

• BANKALAR

• VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/VERGİ DAİRESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

• HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI-FİNANASAL 
PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 



• BANKALAR

• İHRACAT BEDELLERİ KABUL BELGESİ /

DÖVİZ ALIM BELGESİ

• İHRACAT BEDELİNİ GETİRME SÜRESİ İÇİNDE

• +5 İŞ GÜNÜ 

İHRACAT HESAPLARININ KAPATILMASI



• VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

• 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İLGİLİLERE

• 90 GÜNLÜK İHBARNAME

İHRACAT HESAPLARININ KAPATILMASI



• VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

• MÜCBİR SEBEP HALİNDE 

6 AY X 4 = 24 AY EK SÜRE

• HAKLI DURUM

3 AY X 2 = 6 AY

İHRACAT HESAPLARININ KAPATILMASI



• HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

FİNANASAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL   

MÜDÜRLÜĞÜ

• İNCELEYİP SONUÇLANDIRMA

İHRACAT HESAPLARININ KAPATILMASI



İHRACAT HESAPLARININ KAPATILMASI

BANKA VERGİ DAİRESİ

MÜCBİR SEBEP

HAKLI DURUM

6 AY

180 GÜN 90 GÜN

3 AY

HM
B

10 5

6 AY 6 AY 6 AY

3 AY



TERKİN

• HER BİR GB BAZINDA

30.000   ABD DOLARI       BANKALAR

• HER BİR GB’NİN %10’U

30.000 - 100.000 ABD DOLARI                         BANKALAR

– GB bazında 300.000 DOLARI AŞAN İHRACATIN  %10’U OLAN 
30.000 DOLARDAN FAZLA TUTARDAKİ AÇIĞIN TERKİN TALEBİ

– GB bazında 1.000.000 DOLARA KADARKİ  İHRACATIN %10’U  
OLAN 100.000 DOLARA KADARKİ AÇIĞIN TERKİN TALEBİ



TERKİN

• MÜCBİR SEBEP/HAKLI DURUM

200.000 ABD DOLARA KADAR VERGİ DAİRESİ BAŞK.

– GB bazında 2.000.000 DOLARA KADAR İHRACATIN % 10’U 
OLAN 200.000  DOLARA KADARKİ AÇIĞIN TERKİN TALEBİ

• MÜCBİR SEBEP/HAKLI DURUM

200.000 ABD DOLARI AŞAN                     HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

– GB bazında 2.000.000 DOLARI AŞAN İHRACATIN % 10’U OLAN 
200.000  DOLARDAN FAZLA TUTARDAKİ AÇIĞIN TERKİN TALEBİ



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ
YETKİSİ -1-

Bakanlık; 

• Tebliğlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla
gerekli göreceği her türlü önlemi almaya,

• Haklı durumları değerlendirip
sonuçlandırmaya,

• Tereddütlü hususları gidermeye, 



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ
YETKİSİ -2-

Bakanlık; 

• Tebliğlerde öngörülmeyen özel durumları inceleyip
sonuçlandırmaya,

• Döviz getirme sürelerini uzatmaya,
• Döviz getirme zorunluluğunu kısmen ve

yatamamen kaldırmaya,
• Miktar ve süreleri belirlemeye/değiştirmeye

yetkilidir.



SORU?

31 ARALIK 2019 TARİHİNDEN ÖNCE 

İHRACAT YAPANLAR,

İHRACAT BEDELİ DÖVİZLERİNİ

YURDA DÖVİZ OLARAK GETİRME 

ve BANKAYA SATMA ZORUNDA MIDIR?



2019-32/56 SAYILI TEBLİĞİN 
GEÇİCİ MADDESİ

31.12.2019 TARİHİNDE 

AÇIK BULUNAN İHRACAT HESAPLARI İÇİN, 

BU TEBLİĞİN İHRACATÇI LEHİNE OLAN 
HÜKÜMLERİ UYGULANIR.



Başka bir anlatımla…

• Fiili ihracı 31.12.2019 tarihinden önce
gerçekleşen ancak ithalatçı tarafından
ödemesi bu tarihten sonra gerçekleştirilerek
yurda getirilen ihracat bedellerinin

en az %80'inin bankaya satılması zorunluluğu

bulunmamaktadır. Uygulamadan kaldırılmıştır.

• Ancak yeni düzenlemeyle de ihracat 
bedellerinin yurda getirilme zorunluluğu 
devam etmektedir.



YAPTIRIM

1567 SAYILI KANUNUN 

3’NCÜ MADDESİNDE  

DÜZENLENMİŞTİR.



YAPTIRIM

MEVZUATA  GÖRE 

• KANUN, 

• KARAR, 

• GENELGELERE AYKIRILIK BU KAPSAMDA

DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. 



• TPKKH 32 sayılı Karar, Md.1 
Karar ve Karar'ın uygulanması amacıyla Bakanlıkça
yayımlanacak tebliğlere muhalefet 1567 sayılı
Kanun'la ek ve tadillerine muhalefet sayılır.

• 2008-32/34 sayılı Tebliğ, Md.16
Türk parası kıymetini koruma hakkında kararlar ve
bu kararlara ilişkin tebliğler uyarınca
Merkez Bankasınca çıkarılan genelgeler
tebliğ hükmündedir.



MEVZUATA UYULMAMASI DURUMUNDA 
NASIL BİR YAPTIRIM UYGULANACAKTIR? 

• 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasında tayin edilen süreler içinde
ihracat bedellerini yurda getirmeyenler; 1567
sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca, yurda getirmekle
yükümlü olunan ihracat bedellerinin rayiç
bedelinin % 5’i kadar idarî para cezasıyla
cezalandırılırlar.



• İdarî para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye
kadar söz konusu bedelleri yurda getirenlere,
anılan Kanun’un birinci fıkra hükmüne göre
3000 TL’den 25000 TL’ye kadar idarî para
cezası (yeniden değerleme oranları dikkate
alındığında 2020 yılı için 9.563 TL - 79.778 TL)
idarî para cezası verilir. Ancak verilecek idarî
para cezası yurda getirilmesi gereken paranın
%2,5’inden fazla olamaz.



• Diğer taraftan, ithalat, ihracat ve diğer
kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk Parası
kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde
bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü
oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç
bedeli kadar idarî para cezasıyla
cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında
kalması halinde verilecek ceza yarı oranında
indirilir.



• Öte yandan, söz konusu ihracat bedelinin
getirilmesi sonrasında yapılan işlemlerde usule
ilişkin hataların yapılması veya anılan Genelge’nin
herhangi bir hükmüne aykırılık olması
durumunda; 1567 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrası kapsamında 3.000-
25.000 TL tutarında (yeniden değerleme oranları
dikkate alındığında 2020 yılı için 9.563 TL - 79.778
TL) idari para cezası uygulanacaktır. Tekerrür
durumunda ise bu cezalar iki katı olarak
uygulanmaktadır.



YETKİLİ ORGANLAR

• BANKALAR

• VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

• TCMB

• HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

(FİNANASAL PİYASALAR ve KAMBİYO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ)



DENETİM ORGANLARI

VERGİ MÜFETTİŞLERİ

HAZİNE KONTROLÖRLERİ



TEŞEKKÜR EDERİM.

R. Bülent DEMİRBAĞ
demirbagbulent@gmail.com


