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018-32/48 sayılı Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler tarafın-
dan gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin esas 
olarak, yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 
180 günü geçemeyeceği ve bu bedellerin en az yüzde 80’inin 
bir bankaya satılmasının zorunlu olduğu hükmü yer almak-
taydı. 31 Aralık 2019 tarihli 5. mükerrer Resmî Gazete’de 
yayımlanan 2019-32/56 sayılı Tebliğ ile yapılan değişiklikler, 
esas itibarı ile ihracatçının lehine olup, ana hatları ile aşağıda 
yer almaktadır.

1. İhracat bedellerinin en az yüzde 80’inin bankaya satıl-
ma zorunluluğu kaldırılmıştır. Buna göre bedellerin yurda 
getirilmesine ilişkin zorunlulukta (fiili ihraç tarihinden itibaren 
en geç 180 gün içinde) bir değişiklik olmamakla birlikte Yeni 
Tebliğ ile sadece bu bedelleri bankaya satılma zorunluluğu 
kaldırılmış olmaktadır. Bu değişiklik kapsamında, Tebliğ’in 
“Özelliği Olan İhracat” bölümünde yer alan bankaya satılmaya 
ilişkin ibareler de Tebliğ metninden çıkarılmıştır. 2018-32/48 
sayılı Tebliğ’in “Özelliği Olan İhracat” başlıklı 5. maddesine, 
ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili 
ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi 
durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde 
yurda getirilmesinin zorunlu olduğuna dair düzenleme eklen-
miştir. Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme 
süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca 
kapatılmaktadır. Yeni düzeleme ile bankalarca, söz konu-
su bedellerin yurda getirildiğine dair “İhracat Bedeli Kabul 
Belgesi” isimli formun doldurulması gerektiğine ilişkin hüküm 
eklenmiştir. Ancak, ihracat bedellerinin takip edileceği bilgi 
sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana 
kadar, İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz 
Alım Belgesinin kullanılması mümkün bulunmaktadır.

2. 2018-32/48 sayılı Tebliğ’de Türk parası üzerinden yapılan 
ihracat karşılığında döviz getirilmesinin mümkün olduğu 
belirtilmekteydi. Yeni Tebliğ’le bu hüküm “Ancak, döviz üze-
rinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir 
döviz cinsinin veya Türk parası üzerinden yapılacağı beyan 
edilen ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür” şek-

linde değiştirilmiş ve Türk parası veya ihracatta beyan edilen 
döviz üzerinden yapılan ihracat karşılığının, farklı bir döviz 
cinsinden getirilmesine imkan tanınmaktadır.

3. Mücbir sebep halleriyle ilgili maddeye “Haklı durum” hali 
eklenmiştir. Buna göre haklı durum; mücbir sebep halleri 
dışında kalan, ancak bedel getirme süreleri içerisinde ihracat 
bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla 
tevsik edilebilen durumlar olarak tanımlanmıştır. Bu haller 
Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince 
haklı durum olarak değerlendirilebilecektir.

4. 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 10. maddesinde, her bir gümrük 
beyannamesi itibarıyla bankalar veya vergi daireleri (başkan-
lık/müdürlük) tarafından hesapların terkin edilmek suretiyle 
kapatılmasına ilişkin hükümler yer almaktaydı. Söz konusu 
madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; a) 30.000 ABD doları-
na kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan banka-
larca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan ora-
nına bakılmaksızın, b) 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla 
birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname 
veya formda yer alan bedelin yüzde 10’una kadar noksanlığı 
olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) 
ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakıl-
maksızın, 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 yüzde 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi 
Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,
terkin edilmek suretiyle kapatılır.”

5. 2018-32/56 sayılı Tebliğ’in 10’uncu Maddesiyle, 2018-
32/48 numaralı Tebliğin 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 13’üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında; “Bu Tebliğ hükümleri yürürlük 
tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir” hükmü yer 
almaktaydı. Bu düzenleme ile geçici süreyle (en son 18 ay 
olarak) uygulanacağına ilişkin hüküm de kaldırılmış olup, 
Tebliğ uygulaması sürekli hale getirilmiştir.

6. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla açık bulunan ihracat hesap-
ları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulana-
caktır. 2019-32/56 sayılı Tebliğ yayım tarihi olan, 31 Aralık 
2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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Mehmet ERKAN
ERK Denetim ve  YMM 
Hizmetleri Yönetici Ortak,  
Yeminli Mali Müşavir
ERK Auditing and Sworn-in 
Certified Public Accountant 
Services

UZMAN GÖRÜŞÜ / Expert Opinion

78__ Mart / March 2020



ya
yı

n 
or

ga
nı

Changes on transferring the amounts  
originating from exports in the country!

The Communiqué No. 2018-32/48 included the statements 
that the periods of transferring the amounts related to the 
export transactions carried out by persons settled in Turkey 
virtually in the country could not exceed 180 days from the 
actual date of export, and that it was compulsory to sell at 
least 80 percent of such amounts to a bank. Amendments 
made with the Communiqué No. 2019-32/56 published 
in the 5th duplicated Official Gazette dated December 
31, 2019 are virtually in favour of exporters, and it is as 
follows in general terms.

1. The compulsion of selling at least 80 percent of the 
export amounts to banks is abolished. According to this, 
there is no change on the compulsion in transferring the 
amounts in the country (within 180 days at the latest 
from the actual date of export), and only the compulsion 
in selling such amounts to banks is abolished with the 
New Communiqué. Within the scope of this amendment, 
the statements related to selling to banks, included in 
the “Specific Export” part of the Communiqué, are also 
removed from the text of the Communiqué. The regulation 
that it is compulsory to bring the amounts in the country 
within 90 days from the expiration date in the case that a 
maturity period longer than 180 days is anticipated from 
the date of actual export for the collection of the amounts 
in contracts related to export transactions is added to 
the 5th article of the Communiqué No. 2018-32/48, 
entitled as “Specific Export”. In commodity exports with 
commercial purposes, the accounts related to exports, the 
amounts of which are brought in the country within due 
period, must be settled by negotiating banks. With the 
new regulation, the statement concerning the requirement 
of filling the form named “Export Amount Acceptance Cer-
tificate” on such amounts being brought in the country by 
negotiating banks is added. However, until the information 
system through which the export amounts will be followed 
up will be implemented by the Ministry of Treasury and 
Finance, it will be possible for banks to use Exchange 
Purchase Certificate instead of Export Amount Acceptance 
Certificate.

2. In Communiqué No. 2018-32/48, it was stated that it 
is possible to bring in foreign currency in return of exports 
made with Turkish lira. In the New Communiqué, this state-
ment was amended as “However, it is possible to bring in 
a different currency in return of the exports declared to be 
made in a foreign currency, or foreign currency in return of 
the exports declared to be made in a foreign currency.”, it is 
allowed to bring the equivalents of exports made in Turkish 

lira or in the currency stated in the export documents in a 
different currency.

3. The state of “Legitimate case” is added to the article 
regarding force majeure. According to this, a legitimate 
case is defined as the cases other than force majeure, but 
that prevent the export amount from being brought in the 
country within the due period and that can be authenticat-
ed with official records. These cases can be considered as 
legitimate cases by the Directorates of Tax Administration 
or Tax Offices.

4. In Article 10 of the Communiqué No. 2018-32/48, there 
were statements concerning settlement of accounts by 
being cancelled by banks or tax offices (presidency/direc-
torate) per each customs declaration form. The mentioned 
article is amended as follows.
“Per each customs declaration form; a) The export accounts 
with a deficiency up to 30,000 USD shall be settled directly 
by banks regardless from the mode of payment and total 
declaration form amount, b) The export accounts with a 
deficiency not more than 30,000 USD but not exceeding 
or equal to 100,000 USD and up to the 10 percent of the 
amount stated in the declaration or form (including the 
deficiencies originating from insurance amounts) shall 
be settled directly by banks regardless from the mode of 
payment, c) The export accounts with a deficiency not ex-
ceeding or equal to 200,000 USD, but up to the 10 percent 
of the amount stated in the declaration or form considering 
the cases of force majeure and legitimate cases shall be 
settled by the relevant Directorates of Tax Administration 
or Tax Offices.”

5. The second sub-articles of Article 10 of the Communiqué 
No. 2018-32/56 and Article 13 of the Communiqué No. 
2018-32/48 are abolished. In the second sub-articles of 
Article 13 of the Communiqué No. 2018-32/48, the state-
ment of “The provisions of this Communiqué are valid for 
6 months from the date of effectivity” was included. With 
this regulation, also the statement of application for a 
temporary time (finally as 18 months) is abolished, and the 
application of Communiqué is made permanent.

6. As of December 31, 2019, the statements of the 
Communiqué in favour of exporters shall be applied for un-
settled export accounts. The Communiqué No. 2019-32/56 
became effective on December 31, 2019, which is the date 
of publication.
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