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SİRKÜLER NO :  2002/21 

 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 

 
 İhracat Hesaplarının ve Dahilde İşleme Belgelerinin Kapatılmasında Dikkat Edilecek 
Hususlar Hakkında  
 
 İhracat hesaplarının ve Dahilde İşleme Belgelerinin kapatılması konusunda aşağıdaki 
hususların gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 
 
 1- İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek bankalar ve özel finans 
kurumlarına satılmasından ve ihracat hesabının süresinden kapatılmasından ihracatçılar 
sorumludur.(32 Sayılı Karar, Md.21) 
 
 2- Ticari amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin özel haller ve mücbir sebeplerden 
kaynaklanan gecikmeler hariç, fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde ihracatçılar 
tarafından yurda getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına, Türk parası olması halinde 
tevsiki, döviz ise satılması zorunludur. Ancak, söz konusu ihracat dövizlerinin en az %80’inin fiili 
ihraç tarihinden itibaren 90 gün içerisinde getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satılması 
halinde bakiye %30’una tekabül eden kısmı üzerinde ihracatçı serbestçe tasarruf edebilir.(32 Sayılı 
Karar, Md:8) 
 
 Yurda getirilmesi zorunlu ihracat bedeli dövizlerin öngörülen sürelerden sonra yurda 
getirilmesi halinde, ek süreler içinde olsa dahi, sürenin sonuncu gününde geçerli kur ile dövizin 
satıldığı günün kur’u arasında meydana gelen olumlu fark, ilgililere ödenmeyip Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonu’na aktarılır.  
 
 3- T.C.Merkez Bankası 21.12.2001 gün ve 2001/YB-98 numaralı genelge ile daha önce her bir 
gümrük beyannamesi itibariyle 50.000 ABD Doları veya eşitine kadar bedel alışları ile Irak, İran, 
Suriye ve dağılan Sovyetler Birliği yerine kurulan devletlere yapılan ihracatlarda ihracat bedelinin 
efektif olarak yurda getirilmesi halinde, bankaların ilgililerden gümrük idarelerince düzenlenen döviz 
beyan tutanağı aranmaksızın ilgililerin beyanı doğrultusunda döviz alım belgesi düzenlemesine ilişkin 
8.3.1996 tarih ve 96/YB-10 sayılı genelgeyi 1.1.2002 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırmıştır. 
Buna göre; 
 
 a) İhracat bedelinin ve transit ticarette satış bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak 
yurda getirilmesi halinde ülke farklılaştırılması ve miktar istisnası gözetilmeksizin 1 Ocak 2002 
tarihinden itibaren döviz beyan tutanağı aranılması, 
 
 b) Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlara ilişkin ihracat bedellerinin 
bankalarca bozdurulması ve Döviz Alım Belgesine bağlanması hususunda eski uygulamanın devam 
etmesi yani döviz beyan tutanağının aranılmaması gerekmektedir. 
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 4- Serbest bölgelere veya gümrüksüz antrepolara yapılacak ihracatta mal bedelinin fiili 
ihracını müteakip 180 gün içinde yurda getirilecek bir bankaya veya özel finans kurumuna satılması 
zorunludur. (32 Sayılı Karara İlişkin 91/32-5 sayılı Tebliğin 18.Maddesi) 
 
 5- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı 
gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin gümrük vergileri iki kat para cezası ile birlikte alınır. Ayrıca, yurt 
içinden KDV Kanunu hükümlerine göre KDV istisnasından yararlanılarak temin edilen mallara ait 
ödenmeyen KDV cezalı olarak satıcının vergi dairesine ödenir.  
 
 6- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında alınan malın serbest bölgeye ihracı da ihracat 
olarak kabul edilir. İhraç bedellerinin yurda getirilmesinde yukarda belirtilen kambiyo mevzuatı 
hükümleri uygulanır.  
 
 7- Dahilde İşleme İzin Belgeleri belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde Dahilde 
İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat: 2000/4)(Ek:5) belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte belge ihraç 
taahhüdünü kapatmak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaat edilir.  
 
 Diğer Hususlar  
 
 Kambiyo mevzuatı ile ilgili olarak aşağıdaki hususların bilinmesinde yarar görülmektedir.  
 
 - Yolcuların beraberinde en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk Parasını yurtdışına 
çıkarmaları serbesttir. (32 Sayılı Karar Md:3/a-ii) 
 
 - Türkiye’de yerleşik kişilerin, dışarda yerleşik kişilerden, Türkiye’de yapacakları işlemler 
nedeniyle döviz kabul etmeleri serbesttir. (32 Sayılı Karar Md:4/c) 
 
 - Türkiye’de yerleşik kişiler ile dışarda yerleşik kişilerin, bankalar ve özel finans kurumları 
vasıtasıyla yurtdışına döviz transfer ettirmeleri serbesttir.  
 
 - Bankalar ve özel finans kurumları, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki 
yurtdışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşit dövizi aşan transfere (döviz tevdiat hesaplarında yapılan 
transferler dahil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek 
mercilere bildirirler.  
 
 - Yolcular 5.000 ABD Doları veya eşitine kadar efektifi beraberlerinde yurtdışına 
çıkarabilirler.  
 
 - 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. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurtdışına 
çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye’de satın alındığını tevsik etme şartına 
bağlıdır. (32 Sayılı Karar, Md:7/c) 
  
 Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.  
 
 Saygılarımızla.  
 
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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