TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA
32 SAYILI KARARA İLİŞKİN GELİŞMELER

AMAÇLANAN
28.Ağustos.2020 Cuma Tarihli 31227 Sayılı Resmi Gazete’de
Yayımlanan Tebliğle birlikte süreci kronolojik olarak inceleyip
uygulama üzerinden bilgi verip meslek mensupları ve tarafların
dikkatine sunmaktır.

İsmail Hakkı Güneş
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Amacımız hem temel kavramları kısa ve anlaşılabilir
kılmaktır.Böylece 32 sayılı kararın özellikli durum ve
kavramlarını son düzenlemeler ışığında bütünsel
olarak ele almak ve mesleki kamuoyuna bakış açısı
oluşturarak anlaşılabilir kısa önerilerde bulunmaktır.
Bir başka ifade ile amacımız 32 sayılı kararı bütünüyle
incelemek değil;son düzenlemeler ışığında ihracat,
ihracat bedelleri üzerinden incelemektir.
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DÜZENLEMELERİN KRONOLOJİK GELİŞİMİ
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın yürürlüğe konulması
Devlet Bakanlığı'nın 7/8/1989 tarihli ve 55251 sayılı yazısı üzerine,
1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/8/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Türk parasi kiymetini koruma hakkinda 32 sayılı Karar Sayısı:
89/14391 " Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karar“ ın yürürlüğe konulması 11.Ağustos.1989 tarih ve 20249
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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ESASLI DEĞİŞİKLİK

32 sayılı kararın 8. Maddesinde yapılmış olup, ihraç
edilen malların bedelinin ihracatçılar tarafından yurda
getirilerek Türk Parasına çevrilmesi ve Döviz Alım
Belgesine bağlanması zorunluluğu kaldırılmıştır.
8 Şubat 2008 tarihinden itibaren ihracat bedellerinin
tasarrufu serbest bırakılmıştır.
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➢İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme
şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.
➢a) Akreditifli Ödeme,
➢b) Vesaik Mukabili Ödeme,
➢c) Mal Mukabili Ödeme,
➢d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
➢e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
➢f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,
➢g) Peşin Ödeme.
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04.Eylül.2018 Tarih ve 30525 Sayılı
Resmi Gazete ‘de yayımlandı.
03.Nisan.32019 Tarih ve 30703 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandı.
31.Aralık.2019 Tarih ve 30995 Sayılı
Resmi Gazete (Mükerrer 5) yayımlandı.
16.Ocak.2020 TCMB İhracat Genelgesi
yayımlandı.
28.Ağustos.2020 Tarih Ve 31227 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandı.

04.Eylül.2018 Tarih ve 30525 Sayılı Resmi
Gazete ‘de yayımlandı.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi -MADDE 3 – (1) Türkiye’de yerleşik
kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller,
ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık
eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi
fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en
az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.
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03.Nisan.2019 Tarih ve 30703 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandı.
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32
SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ
HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ NO: 2019-32/53)
Resmi Gazete’de yayımlanarak ihracat
bedellerinin yurda getirilmeme süresini düzenleyen yayınlanmış
“6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.
Buna göre, 04.09.2018 tarihinden itibaren toplamda 18 ay
süresince uygulanacak düzenleme 04.03.2020 tarihine kadar
devam edecektir
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31.Aralık.2019 Tarih ve 30995 Sayılı
Resmi Gazete (Mükerrer 5) yayımlandı.

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen
ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini
müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık
eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda
getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü
geçemez.”
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16.Ocak.2020 TCMB İhracat Genelgesi
yayımlandı.

İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için
fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade
öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden
itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.”
( BİZE GÖRE EK 90 GÜN SÜRE OLUŞMUŞTUR )
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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 % 10’una kadar açık
hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya
Vergi Dairesi Müdürlüğünce, terkin edilmek
suretiyle kapatılır.”
“(3) Birinci fıkra kapsamında bankalarca
yapılabilecek terkin işlemleri 8 inci maddenin
dördüncü fıkrasında belirtilen 90 günlük
ihtarname süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesi
Başkanlıkları veya Vergi Dairesi
Müdürlüklerince gerçekleştirilir.”
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İHRACAT KABUL BELGESİ
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihte açık bulunan ihracat hesapları için,
bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri
uygulanır.
(2) İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi
Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya
alınana kadar 8 inci maddenin ikinci fıkrasında
yer alan “ İhracat Bedeli Kabul Belgesi “ yerine
bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması
mümkündür.”
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“(1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; ( DİKKAT önceki düzenlemelerde
100.000 $ olan tutar düşürülmüştür.)
a) 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan
bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına
bakılmaksızın,
b) 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya
eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar
noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat
hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın
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28.Ağustos.2020 Tarih Ve 31227 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlandı.

İle e 04/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
(İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 201832/48)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ)
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Kaldırılan metin
“ğ) Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO).” ‘dür
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Banka ödeme yükümlülüğü’nün kaldırılması çok farklı algılanmış
artık döviz alım belgesi / ihracat kabul belgesi gibi formların alınması
/ tevsiki gibi de algılanmış pazarda oluşan bilgi krirliliği konun çok
farklı şekilde kabul edilmesi yada algılanması sonucunu
doğurmuştur.
Banka Ödeme Yükümlüğü Nedir (BPO) (Bank Payment Obligation) ?
Bir bankanın alıcı müşterisi için satıcının bankasına karşı girdiği geri
dönülmez bir yükümlülüktür.Yükümlülüğün şartları kağıt belgeleri
değil işlem verileridir.
Kısaca riski azaltan bir araç olap ödeme güvencesidir. Satıcı için bir
çeşit finansman aracıdır / güvencesidir.
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İlgili Tebliğ / TCMB Genelgesi İçeriğinde
Ülkeler 3 gruba ayrılmıştır. İhracat bedellerinin yurda
getirilme parametreleri buna göre uygulanacaktır.
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Bir çok değişikliğine yukarıda yer verdiğimiz ihracat
bedellerinin yurda getirilmesindeki düzenlemenin ilk çıkış
halinde Merkez Bankası Genelgesinin tablolaştırılmış
halidir.
Bilgilendirme Not:1
Tabloda belirtilen süreler ilk çıkış hali olup yazımızın
önceki bölümlerinde değişiklik içeren düzenlemelerde
süreler belirtilmiş olup istenirse sonradan düzenlenen
süreler şeklinde ek sütün olarak açılarak değişiklik
ve/veya yeni süre şeklinde belirtilebilir.Aynı tablo terkin
edilecek $ tutarları içinde yapılabilir.
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GİB (VERGİ DAİRESİ MÜD/BŞK)
İhbarda bulunurlar.

5 İş günü içinde bildirimde bulunulur

10 İş günü içinde 90 gün süreli
ihbarname gönderilir açıklama istenir.

İhracat bedelinin ne kadarının yurda getirildiği ve ne kadarının
DAB ’a bağlandığı ayrıntılı olarak yazılır.
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(3) 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.
(4) Bu Genelgenin 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki

işlemlerden 90 günlük ihtar süresi sonunda kapatılmayanlar için
Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince
Cumhuriyet Savcılıklarına 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen bildirimde
bulunulur ve Bakanlığa ihbara ilişkin bilgi verilir.
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…………….. Vergi Dairesi Başkanlığına/Vergi Dairesi Müdürlüğüne
REFERANS
:
İHRACATÇIYA AİT BİLGİLER
Unvanı
:
Adresi
:
Ticaret Sicil No.
:
Vergi Kimlik No.
:
ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Ödeme Şekli
:
Teslim Şekli
:
Gelen Toplam Döviz Tutarı
:
Bu bölümde yer alan tutar ile GB’de yer alan tutarın farklı döviz cinsinden olması halinde çapraz kur
kullanılarak hesaplama yapılması gerekmektedir.
DAB Tarih ve No
:
GB’YE AİT BİLGİLER
:
Tarih ve Numara
:
İlgili Gümrük Müdürlüğü
:
Tutarı
:
Fiili İhraç Tarihi
:
TAHSİL SÜRESİ SONU
:
AÇIKLAMA
Bu bölümde ilgili ihracat bedelinin ne kadarının yurda getirildiği ve ne kadarının DAB’a bağlandığı ayrıntılı
olarak yazılmalıdır.
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Çalışmamızda ayrıntılı açıkladığımız üzere Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 Sayılı Kararla ilgili ilk düzenlemelerden sonra esaslı
değişliklik 2008 tarihinde ihracat bedellerinin Döviz Alım Belgesine
bağlanılması zorunluluğu’nun kaldırılmasıdır.
İhracatın desteklenmesi yurda döviz girişinin artırılmasına yönelik pek
çok düzenleme yapılmıştır.
Son yıllarda konjoktürel gelişmeler sonucu özellikle 2018 yılından
itibaren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda
değişiklikler ard arda olmuştur.
Çalışmamız elbetteki bütün değişiklikleri içermemektedir.32 sayılı
kararda son yapılan düzenlemeyi Döviz Bedelleri üzerinden kronolojik
sırayla inceledik.Amacımız Bakanlığın bütünleştirici bir düzenleme
yapmasına kadar kavram ve uygulama bütünselliğine katkı sağlamaktır
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BEKLENTİLERİNİZİN KARŞILANMIŞ OLMASI DİLEĞİMDİR.
Soru ve katkılarınızla konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağınız için;
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