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İHRACAT GENELGESİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILDI 
 
 

ÖZET 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 09.02.2021 ve 18.02.2021 tarihli yazıları ile İhracat 

Genelgesinde bazı değişiklikler yapıldı.   

 

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 09.02.2021 ve 18.02.2021 tarihli yazıları ile İhracat 

Genelgesinde aşağıdaki değişiklikler yapıldı.  

 

⎯ İhracatçı tarafından, DAB düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, diğer şartların 

yanında, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar 

kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi kaydıyla DAB düzenlenmesi 

mümkündür. 

 

⎯ “Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri” başlıklı 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

⎯ Genelgenin 29'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Vergi Dairesi Başkanlıkları 

veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince ihracat hesabının kapatılması için ilgililere 

ihbardan itibaren 10 iş günü içinde 90 gün süreli ihtarname gönderilir. İhracatçılarca 

bu ihtar süresi içinde ihracat hesabının kapatılması veya mücbir sebep halinin ya da 

haklı durumun ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne 

belgelenmesi gerekir. 
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Değişiklik uyarınca ihracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup 

talebinin bedel getirme süreleri içinde veya söz konusu Genelgenin 29 uncu maddesi 

uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde yapılması gerekir. 

 

Yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir. 

 

Düzenlemenin Önceki Hali Düzenlemenin Son Hali 

İhracat bedelinin tahsili ve kabulü 

MADDE 8- 

… 

(7) İhracatçının hesabına yurt dışından 

transfer edilen ihracat bedelinin İBKB 

düzenlenmeden başka bir hesaba transfer 

edilmesi veya efektif olarak alınması halinde; 

hesaba ilk transfer edilen bedelin yurt dışı 

kaynaklı olduğunun transferin geldiği 

bankanın; tutar, transfer tarafları ve ilgili 

açıklamalar ile SWIFT mesajını içeren yazılı 

beyanının ibrazı ve bedelin ihracat işlemi ile 

ilgili olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya 

proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka 

hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 

2018-32/48 sayılı Tebliğ’de yer alan süre ile 

ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit 

edilmesi, işlem ve kişilerle ilgili uluslararası 

yaptırımların dikkate alınması ve başka bir 

bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin 

bu kapsamda yazı verilmediğinin tevsiki 

kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli 

olarak kabulü mümkündür.  

 

İhracat bedelinin tahsili ve kabulü 

MADDE 8- 

… 

(7) İhracatçının hesabına yurt dışından 

transfer edilen ihracat bedelinin İBKB 

düzenlenmeden başka bir hesaba transfer 

edilmesi veya efektif olarak alınması halinde; 

hesaba ilk transfer edilen bedelin yurt dışı 

kaynaklı olduğunun transferin geldiği 

bankanın; tutar, transfer tarafları ve ilgili 

açıklamalar ile SWIFT mesajını içeren yazılı 

beyanının ibrazı ve bedelin ihracat işlemi ile 

ilgili olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya 

proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka 

hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi, 

2018-32/48 sayılı Tebliğ’de yer alan süre ile 

ilgili hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit 

edilmesi, işlem ve kişilerle ilgili uluslararası 

yaptırımların dikkate alınması ve başka bir 

bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin 

bu kapsamda yazı verilmediğinin tevsiki 

kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli 

olarak kabulü mümkündür. Diğer taraftan, 

ihracatçı tarafından, DAB düzenlenmesinin 

talep edilmesi halinde yukarıda belirtilen 

şartlar yanında ihracatçının hesabına yurt 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

25.03.2021/66-3 

Düzenlemenin Önceki Hali Düzenlemenin Son Hali 

içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar 

kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar 

transfer edilmesi kaydıyla DAB düzenlenmesi 

mümkündür. 

 

 

Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri  

MADDE 12 - 

... 

(4) İhracatçının hesabına transfer edilen 

ihracat bedelinin, bankadan efektif olarak 

alınması halinde bu efektifin başka bir banka 

tarafından ihracat bedeli olarak kabulü, bu 

efektiflerin yurt dışından geldiğine ilişkin aracı 

banka yazısının ibrazı veya kabul işlemini 

yapacak bankaca efektif konusu dövizlerin 

havale olarak geldiğinin ilgili bankadan 

teyidinin alınması kaydıyla yapılır. İhracatçının 

hesabına transfer edilen ihracat bedelinin, 

bankadan efektif olarak alınması halinde bu 

efektifin daha sonra aynı banka tarafından 

ihracat bedeli olarak kabulü, serbest tasarruf 

edilen dövizin yurt dışı kaynaklı olduğunun 

satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, 

GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi 

belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 sayılı 

Tebliğ’de yer alan süre ile ilgili hükümlere 

aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ve 

başka bir bankaya yurt dışından geldiğine 

ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki kaydıyla 

mümkündür. 

 

Efektif olarak getirilen ihracat bedelleri  

MADDE 12 - 

... 

(4) Mülga fıkra 
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Düzenlemenin Önceki Hali Düzenlemenin Son Hali 

İndirim ve mahsup işlemleri  

MADDE 21 - 

... 

 

(3) İhracat bedelinin mahsuben ödemede 

kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel 

getirme süreleri içinde yapılması gerekir. 

İndirim ve mahsup işlemleri  

MADDE 21 - 

... 

 

(3) İhracat bedelinin mahsuben ödemede 

kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel 

getirme süreleri içinde veya bu Genelgenin 

29'uncu maddesi uyarınca gönderilen 

ihtarname süresi içerisinde yapılması gerekir. 

 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 


