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mümkündür. İhracat bedellerinden mahsuba izin verilen hallerde, 
ihracat bedelleri süresi içinde yurda getirilmiş sayılır. Mahsuba 
tabi tutulan kısım için mahsup tarihinde geçerli döviz alış kuru 
üzerinden döviz alım ve satım belgeleri düzenlenir.

MÜCBİR SEBEPLER
Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi 

içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılır. 
Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 
beş iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde 
yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi 
Müdürlüğüne ihbar edilir. İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya 
Vergi Dairesi Müdürlüğünce, ihbarı müteakip 10 iş günü içinde 
ilgililere hesapların kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname 
gönderilir. Bu sürede hesapların kapatılması veya belirtilen mücbir 
sebep hallerinin ya da haklı durumun belgelenmesi gereklidir.

Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı 
müddetince altışar aylık dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi 
Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek süre 
verilir. Mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların 
varlığı halinde, hesapların kapatılmasına ilişkin altı aya kadar 
olan ek süre talepleri, firmaların haklı durumu belirten yazılı 
beyanına istinaden üçer aylık devreler halinde ilgili Vergi Dairesi 
Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, altı aylık 
süreden sonraki ek süre talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından incelenip sonuçlandırılır. Ayrıca, her bir gümrük 
beyannamesi itibarıyla…

a) 100.000 ABD Doları veya eşitini 
aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı 
dikkate alınmaksızın beyanname veya 
formda yer alan bedelin yüzde 10’una kadar 
noksanlığı olan (sigorta bedellerinden 
kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat 
hesapları doğrudan bankalarca ödeme 
şekline bakılmaksızın,

b) 200.000 ABD Doları veya eşitini 
aşmamak üzere, bu Tebliğin dokuzuncu 
maddesinde belirtilen mücbir sebep 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.

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD Doları 
veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin 
talepleri bu Tebliğin dokuzuncu maddesinde belirtilen mücbir 
sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

BAZI ELEŞTİRİLER VE TEPKİLER VAR
2008 öncesi, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi belli 

koşullarda zorunlu idi, uyulmaması halinde yüzde 5 oranında 
kambiyo cezası kesiliyordu. Daha sonra, serbest piyasa ekonomisi 
çerçevesinde ihracatçı firmalar nezdinde Hazine Müsteşarlığından 
yurtdışında yatırım yapmak gibi bazı haklı talepler söz konusu 
oldu. Bunun üzerine 2008 tarihinden itibaren yapılan bir 
düzenlemeyle, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu 
kaldırılarak, tasarrufu serbest bırakılmıştı. Uzun yıllardır devam 
eden bu uygulama da, aşağıdaki bazı sorunlara yol açmıştı:

a) İhracat bedelleri yurda hiç getirilmediği veya kısmen 

getirildiği halde, satışın tamamı ihracat sayıldı ve döviz gelirleri 
olarak birçok işlemde veri olarak kullanıldı.

b) Yurtiçinde yerine yurtdışında yatırımlara ağırlık verildi.
c) İhracat bedelleri kısmen banka aracılığı ile getirildi, kısmen 

hiç getirilmedi veya yasal olmayan yollardan getirilerek alacak 
hesapları kapatıldı.

d) Getirilemeyen veya kapatılamayan ihracat bedelleri 
üzerinden uzun yıllar değerleme sonucu kur farklarından dolayı 
ciddi vergi yükleri yaşandı.

e) İhracat bedelleri bir şekliyle tahsil edilmiş olduğu, fiilen 
alacak kalmadığı halde, kambiyo mevzuatına göre kapatılmadığı 
için hesaplarda alacak kaydı fiktif olarak devam etti. Bu da, mali 
tabloların doğruluğunu tartışır hale getirdi.

DAHA GENİŞ BİR DÜZENLEME GEREKLİ
Bize göre, eski uygulamanın yukarıdaki sakıncalarını uzatmak 

mümkün. Dolayısıyla, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi veya 
kapatılmasındaki serbestlik doğru bir uygulama değildi. Ancak, 
şimdi getirilen geçici (altı aylık) düzenleme de çok yeterli bir 
düzenleme olamayacak gibi görülüyor. Düzenleme, çok kısa 
olarak sadece, “ihracat bedellerinin en geç 180 gün içerisinde 
yurda getirilmesi ve en az yüzde 80’inin bankalara satılmasını 
zorunlu kılıyor. Oysa, konunun bazı istisnaları da dikkate 
alınarak daha geniş düzenlemeye ihtiyaç bulunuyordu. Yani, yeni 
düzenlemenin de eleştirilecek bazı noktaları bulunuyor. Şöyle ki…

a) Altı ay gibi bir süre ile sınırlı tutulması yerine, yaşanan 
finansal kriz tamamen ortadan kalkıncaya 
kadar, izlenecek vergi ve para politikaları 
paralelinde şimdilik kalıcı bir düzenleme 
olması gerekir.

b) İhracat bedelinin altı ay içerisinde 
yurda getirilmesi doğru bir uygulama ancak, 
en az yüzde 80’inin bankalara satılması, 
yani TL ye çevrilmesinin zorunlu kılınması 
bazı sıkıntılara yol açabilir. Belli koşullarda 
dövizin TL ye çevrilmesi zorunluluğuna 
istisna getirilmeliydi. İhracatçı, bazı zorunlu 
hallerde iç piyasadaki tedarikçilerine döviz 
cinsinden borçlanmış olabilir veya dövizli 

kredisini kapatabilir. Bu durumda, önce gelen dövizini TL ye 
çevirecek, daha sonra dövizli borcunu ödemek için tekrar döviz 
satın alacak gibi bir yorum çıkarılabilir.

c) Bilindiği gibi önceki uygulamada konu ile ilgili kambiyo 
mevzuatına uyulmaması halinde yüzde 5 ceza uygulanmaktaydı. 
Bu defa, altı aylık süre ile sınırlı olmak üzere getirilen bu 
düzenlemeye uyulmaması halinde uygulanacak cezai müeyyidenin 
ne olduğu tebliğde açık bir şekilde yer almadığından bu husus da 
tartışmalı.

d) Belirlenen altı aylık süreye ilişkin, ihracat bedellerinin 
getirilmemesi veya bozdurulmaması halinde, ilgili dönemler 
için ihracattan doğan KDV iadelerinde sorun olup/olmayacağı 
tartışmalıdır.   

Sonuç olarak, yeni düzenleme, altı aylığına getirilen geçici 
bir uygulama olsa da, ihracatçılardan fazla tepki alan uygulama 
ile ihracatçıların ve uygulayıcıların herhangi bir sorunla 
karşılaşmamaları için düzenlemeyi doğru okumaları ve takip 
etmeleri gerekiyor. Söz konusu tebliği müteakip beklenen Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği ile TCMB’nin genelgesinin de 
önem taşıyacağı bilinmeli.
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