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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığından:
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA)

(TEBLİĞ NO: 2018-32/48)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, �hracat bedeller�n�n yurda get�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları

düzenlemekt�r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 11/8/1989 tar�hl� ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası

Kıymet�n� Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 8 �nc� maddes�ne �st�naden hazırlanmıştır.
İhracat bedeller�n�n yurda get�r�lmes�
MADDE 3 – (1) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�ler tarafından gerçekleşt�r�len �hracat �şlemler�ne �l�şk�n bedeller,

�thalatçının ödemes�n� müteak�p doğrudan ve gec�kmeks�z�n �hracata aracılık eden bankaya transfer ed�l�r veya
get�r�l�r. Bedeller�n yurda get�r�lme süres� f��l� �hraç tar�h�nden �t�baren 180 günü geçemez. Söz konusu bedeller�n en
az %80’�n�n b�r bankaya satılması zorunludur.

(2) İhracat �şlemler�ne �l�şk�n bedeller aşağıdak� ödeme şek�ller�nden b�r�ne göre yurda get�r�leb�l�r.
a) Akred�t�fl� Ödeme,
b) Vesa�k Mukab�l� Ödeme,
c) Mal Mukab�l� Ödeme,
d) Kabul Kred�l� Akred�t�fl� Ödeme,
e) Kabul Kred�l� Vesa�k Mukab�l� Ödeme,
f) Kabul Kred�l� Mal Mukab�l� Ödeme,
g) Peş�n Ödeme.
(3) İhracat bedeller�n�n beyan ed�len Türk parası veya döv�z üzer�nden yurda get�r�lmes� esas olup, Türk parası

üzer�nden yapılan �hracat karşılığında döv�z get�r�lmes� mümkündür.
(4) İhracat bedel�n�n yolcu beraber�nde efekt�f olarak yurda get�r�lmes� hal�nde gümrük �dareler�ne beyan

ed�lmes� zorunludur.
Peş�n döv�z
MADDE 4 – (1) Peş�n döv�z karşılığında �hracatın 24 ay �ç�nde gerçekleşt�r�lmes� zorunludur. Dâh�lde İşleme

İz�n Belges� ve Verg�, Res�m ve Harç İst�sna Belges� kapsamında �hracat, �hracat sayılan satış ve tesl�mler �le döv�z
kazandırıcı h�zmet ve faal�yetlerle �lg�l� olarak sağlanan peş�n döv�zler�n kullanım süres� belge süres� (ek süreler dah�l)
kadardır.

(2) Tamamı tek seferde �ade ed�lmeyen veya süres� �ç�nde �hracatı gerçekleşt�r�lemeyen peş�n döv�zler
pref�nansman hükümler�ne tab� olur. Pref�nansman hükümler�ne tab� hale gelen peş�n döv�zler�n, �hracat taahhüt
süreler�n�n �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde uzatılması hal�nde, alıcının muvafakat etmes� kaydıyla kullanım
süreler� de ver�len ek süre kadar uzatılmış sayılır.

Özell�ğ� olan �hracat
MADDE 5 – (1) Yurt dışına müteahh�t f�rmalarca yapılacak �hracatın bedel�n�n 365 gün �ç�nde yurda

get�r�lerek b�r bankaya satılması zorunludur.
(2) Kons�nye yoluyla yapılacak �hracatta bedeller�n kes�n satışı müteak�p; uluslararası fuar, serg� ve haftalara

bedell� olarak satılmak üzere gönder�len malların bedeller�n�n �se gönder�ld�kler� fuar, serg� veya haftanın b�t�m�n�
müteak�p 180 gün �ç�nde yurda get�r�lerek b�r bankaya satılması zorunludur.

(3) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre yurt dışına geç�c� �hracı yapılan malların ver�len süre veya ek süre �ç�nde
yurda get�r�lmemes� veya bu süreler �çer�s�nde satılması hal�nde satış bedel�n�n süre b�t�m�nden veya kes�n satış
tar�h�nden �t�baren 90 gün �ç�nde yurda get�r�lerek b�r bankaya satılması zorunludur.

(4) Yürürlüktek� İhracat Rej�m� ve F�nansal K�ralama (leas�ng) Mevzuatı çerçeves�nde kred�l� veya k�ralama
yoluyla yapılan �hracatta, �hracat bedel�n�n kred�l� satış veya k�ralama sözleşmes�nde bel�rlenen vade tar�hler�n�
�zleyen 90 gün �ç�nde yurda get�r�lerek bankalara satılması zorunludur.

İhracat �şlemler�nde sorumluluk
MADDE 6 – (1) İhraç ed�len malların bedel�n�n süres�nde yurda get�r�lerek, bankalara satılmasından ve

�hracat hesabının süres�nde kapatılmasından �hracatçılar sorumludur.
(2) Alacak hakkının satın alınması suret�yle t�car� r�sk�n bankalar veya faktor�ng ş�rketler�nce üstlen�lmes�

durumunda, �hracat bedel�n�n yurda get�r�lmes� �le �lg�l� sorumluları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı
yetk�l�d�r.

(3) İhracata aracılık eden bankalar �hracat bedeller�n�n yurda get�r�lmes�n� ve satışının yapılmasını �zlemekle
yükümlüdür.

İhracat bedel�nden �nd�r�mler
MADDE 7 – (1) İhracatla �lg�l� navlun, s�gorta pr�m�, kom�syon, ard�ye, depolama, antrepo, gümrük resm�,

harç ve faktor�ng masrafları �le uluslararası para p�yasalarında geçerl� fa�z oranlarını geçmemek üzere �skonto g�derler�
g�b� masraflar �ç�n yapılacak �nd�r�mler �le kons�nyasyon yoluyla �hraç ed�len mallarla �lg�l� nak�l, muhafaza, bakım
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ve fümügasyon, rafa (man�plasyon), satış ve benzer� masrafların �hracat bedel�nden mahsubu veya görünmeyen
�şlemlere �l�şk�n hükümler çerçeves�nde döv�z transfer� talepler� bankalarca �ncelen�p sonuçlandırılır.

(2) T�car� teamüller�n gereğ� olarak satış akd�nde veya akred�t�flerde ayrıca varış yer�nde tartı ve anal�z
yapılması şartı bulunuyorsa, tartı ve anal�z sonucunda tesp�t ed�len vez�n noksanlığı veya kal�te farkı �le ekspert�z ve
tahk�m ücretler� ve rafa (man�plasyon) masraflarının (har�çtek� gözetme ş�rketler� ücretler� dah�l) mal bedel�nden
mahsubu veya görünmeyen �şlemlere �l�şk�n hükümler çerçeves�nde döv�z transfer� talepler� bankalarca �ncelen�p
sonuçlandırılır.

(3) Bedel get�rme süreler� �ç�nde yurda get�r�len �hracat bedeller�; �hracatçının �thalat bedeller�, sermaye
hareketler�ne �l�şk�n ödemeler�, görünmeyen �şlemlere �l�şk�n g�derler� ve trans�t t�caret�n�n alış bedel� �le söz konusu
süreler �ç�nde bankalarca mahsup ed�leb�l�r.

(4) Dış t�caret mevzuatı hükümler� çerçeves�nde gerçekleşt�r�len mal �hraç ve �thal�nde, tarafların aynı k�ş�ler
olması ve �hraç bedeller�n�n yurda get�r�lme süres� �ç�nde kalınması kaydıyla, mal �hraç ve �thal bedeller�n�n
bankalarca mahsubu mümkündür.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkrada bel�rt�len haller dışında kalan talepler Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından
�ncelen�p sonuçlandırılır. İhracat bedeller�nden mahsuba �z�n ver�len hallerde, �hracat bedeller� süres� �ç�nde yurda
get�r�lm�ş sayılır. Mahsuba tab� tutulan kısım �ç�n mahsup tar�h�nde geçerl� döv�z alış kuru üzer�nden döv�z alım ve
satım belgeler� düzenlen�r.

Hesap kapatma, �hbar ve ek süre
MADDE 8 – (1) T�car� amaçla mal �hracında, bedeller� yurda get�r�lme süres� �ç�nde gelen �hracat �le �lg�l�

hesaplar aracı bankalarca kapatılır.
(2) Süres� �ç�nde kapatılmayan �hracat hesapları aracı bankalarca 5 �ş günü �ç�nde muamelen�n safhalarını

bel�rtecek şek�lde yazılı olarak �lg�l� Verg� Da�res� Başkanlığına veya Verg� Da�res� Müdürlüğüne �hbar ed�l�r.
(3) İlg�l� Verg� Da�res� Başkanlığınca veya Verg� Da�res� Müdürlüğünce, �hbarı müteak�p 10 �ş günü �ç�nde

�lg�l�lere hesapların kapatılmasını tem�nen 90 gün sürel� �htarname gönder�l�r. Bu süre �ç�nde hesapların kapatılması
veya 9 uncu maddede bel�rt�len mücb�r sebep haller�n�n ya da haklı durumun belgelenmes� gerekl�d�r.

(4) Mücb�r sebepler�n varlığı hal�nde, mücb�r sebeb�n devamı müddet�nce altışar aylık dönemler �t�barıyla
�lg�l� Verg� Da�res� Başkanlığınca veya Verg� Da�res� Müdürlüğünce ek süre ver�l�r.

(5) Mücb�r sebep haller� dışında kalan haklı durumların varlığı hal�nde, hesapların kapatılmasına �l�şk�n altı
aya kadar olan ek süre talepler�, f�rmaların haklı durumu bel�rten yazılı beyanına �st�naden üçer aylık devreler hal�nde
�lg�l� Verg� Da�res� Başkanlığınca veya Verg� Da�res� Müdürlüğünce, altı aylık süreden sonrak� ek süre talepler� Haz�ne
ve Mal�ye Bakanlığı tarafından �ncelen�p sonuçlandırılır.

Mücb�r sebep haller�
MADDE 9 – (1) Mücb�r sebep kabul ed�leb�lecek haller;
a) İthalatçı veya �hracatçı f�rmanın �nf�sahı, �flası, konkordato �lan etmes� veya faal�yetler�n� da�m� olarak tat�l

etmes�, f�rma hakkında �flasın ertelenmes� kararı ver�lmes�, şahıs f�rmalarında f�rma sah�b�n�n ölümü,
b) Grev, lokavt ve avarya hal�,
c) İhracatçı veya �thalatçı memleket resm� makamlarının karar ve �şlemler� ya da muhab�r bankaların

muameleler� dolayısıyla hesapların kapatılmasının �mkânsız hale gelmes�,
ç) Tab�� afet, harp ve abluka hal�,
d) Malların kaybı, hasara uğraması veya �mha ed�lmes�,
e) İht�laf neden�yle dava açılması veya tahk�me başvurulması,
Mücb�r sebep haller�n�n tevs�k�;
(a) ve (e) hal�n�n yetk�l� merc�lerden, (b) ve (ç) hal�n�n, �thalatçının bulunduğu memleket�n resm�

makamlarından veya mahall� odaca tasd�k ed�lm�ş olmak kaydıyla alıcı veya �thalatçı f�rmadan (harp ve abluka hal�
har�ç), (c) hal�n�n resm� makamlarımızdan, �thalatçının bulunduğu memleket�n resm� makamlarından veya muhab�r
bankalardan, (d) hal�n�n �se s�gorta ş�rketler�nden, uluslararası gözet�m ş�rketler�nden veya �lg�l� ülke resm�
makamlarından alınmış belgelerle tevs�k ed�lmes� şarttır.

(2) Mücb�r sebep haller� �le �lg�l� olarak yurtdışından tem�n ed�lecek belgeler�n dış tems�lc�l�kler�m�zce veya
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçeves�nde hazırlanan Yabancı Resm� Belgeler�n Tasd�k Mecbur�yet�n�n
Kaldırılması Sözleşmes� hükümler�ne göre onaylanmış olması gerek�r.

Terk�n
MADDE 10 – (1) Her b�r gümrük beyannames� �t�barıyla;
a) 100.000 ABD doları veya eş�t�n� aşmamak üzere, mücb�r sebepler�n varlığı d�kkate alınmaksızın beyanname

veya formda yer alan bedel�n %10’una kadar noksanlığı olan (s�gorta bedeller�nden kaynaklanan noksanlıklar dah�l)
�hracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekl�ne bakılmaksızın,

b) 200.000 ABD doları veya eş�t�n� aşmamak üzere, bu Tebl�ğ�n 9 uncu maddes�nde bel�rt�len mücb�r sebep
haller� göz önünde bulundurulmak suret�yle beyanname veya formda yer alan bedel�n % 10’una kadar açık hesaplar
�lg�l� Verg� Da�res� Başkanlığınca veya Verg� Da�res� Müdürlüğünce,

terk�n ed�lmek suret�yle kapatılır.
(2) Her b�r gümrük beyannames� �t�barıyla, 200.000 ABD doları veya eş�t�n� aşan noksanlığı olan açık

hesaplara �l�şk�n terk�n talepler� bu Tebl�ğ�n 9 uncu maddes�nde bel�rt�len mücb�r sebepler �le haklı durumlar göz
önünde bulundurulmak suret�yle Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı tarafından �ncelen�p sonuçlandırılır.

Yetk�
MADDE 11 – (1) Bakanlık bu Tebl�ğ�n tatb�katını tem�n etmek amacıyla gerekl� göreceğ� her türlü tedb�r�

almaya, haklı durumları değerlend�r�p sonuçlandırmaya, tereddütlü hususları g�dermeye, Tebl�ğde öngörülen haller
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dışında kalan özel durumları �nceley�p sonuçlandırmaya, döv�z get�rme süreler�n� uzatmaya, döv�z get�rme
zorunluluğunu kısmen veya tamamen kaldırmaya, bu Tebl�ğde öngörülen m�ktarlar �le süreler� bel�rlemeye ve
değ�şt�rmeye yetk�l�d�r.

Usul ve müşterek hükümler
MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ�n uygulanmasına yönel�k Bakanlıkça bel�rlenecek usul ve esaslar Merkez

Bankasınca �lan ed�l�r.
(2) Türk�ye’de yerleş�k k�ş�lerce bu Tebl�ğ�n yürürlükte bulunduğu süre �ç�nde f��l� �hracı gerçekleşt�r�len

�hracat �şlemler�ne �l�şk�n bedel get�rme süres�n�n bu Tebl�ğ�n yürürlükten kalktığı tar�hten sonra sona ermes� hal�nde
bu Tebl�ğ hükümler� uygulanmaya devam ed�l�r.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
(2) Bu Tebl�ğ hükümler� yürürlük tar�h�nden �t�baren 6 ay süres�nce geçerl�d�r.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 


