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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 02.07.2019 

         Sayı  : 2019/66 

 

 

Değerli Müşterimiz;     

                                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

 

A. Konu Başlığı 

 

          -Ruhsatsız veya Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere 

Başvuruda Bulunmuş Olanların (İmar Affı) Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresi Uzatılmıştır. 

 

          -İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ile İlgili İhracat Genelgesinde Yapılan 

Değişiklik, 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

B. Konu Özeti 

 

1. Ruhsatsız veya Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere 

Başvuruda Bulunmuş Olanların (İmar Affı) Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresi 

Uzatılmıştır. 

 

         1 Temmuz 2019 tarih ve 30818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1267 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile; 

 

        -31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar 

için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15.06.2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş 

olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi,  

 

        -Yapı kayıt bedelinin en az %25’inin 31.07.2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan 

kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde %2 oranında arttırılması 

suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla, 

 

31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.  
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2. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ile İlgili İhracat Genelgesinde Yapılan 

Değişiklik, 

 

         Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 

(İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) uyarınca, Tebliğ’in yürürlük süresi 

boyunca fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme 

süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 180 gün azami süre olup 

bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda 

getirilmesi esastır. (04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı R.G.) 

 

          İhracat bedellerinin en az %80’inin bir bankaya satılması ve ihracat bedellerini 

alan bankaca DAB düzenlenmesi gerekir. 180 günlük süre içerisinde kalınması şartıyla 

ihracat bedeli dövizlerin yurda getiriliş tarihinden sonraki bir tarihte bankaya satılması 

mümkündür.  

 

          2018-32/48 sayılı Tebliğ’in yayımı tarihinden önce fiili ihracatı gerçekleştirilen 

ihracat işlemlerine ilişkin bedellere bu düzenleme uygulanmaz.  

 

          İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, herhangi bir Resmi 

Gazete’de yayımlanmayan 6 Kasım 2018 tarihli İhracat Genelgesi ile düzenlenmiştir. 

Daha sonra bu Genelge’de Hazine ve Maliye Bakanlığının (Bakanlık) çeşitli tarihlerdeki 

yazıları ile bazı değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır. 

 

          Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2008-32/34)’ün 16/1 inci maddesine göre, Türk parası kıymetini koruma hakkında 

kararlar ve bu kararlara ilişkin tebliğler uyarınca Merkez Bankasınca çıkarılan 

genelgeler tebliğ hükmündedir. (28.02.2008 tarih ve 26801 sayılı R.G.)  

 

          Bu nedenle, Merkez Bankası genelgelerinin takibi, her ne kadar Resmi Gazete’de 

yayımlanmadıkları için güç olsa da önemlidir. Keza genelgelerde Bakanlık yazılarına 

istinaden yapılan değişiklikler de takip edilmesi gereken önemli düzenlemelerdir. 

Genelgelerin güncel haline Merkez Bankası web sayfasından ulaşılabilmektedir.  

 

          Yukarıda belirtilen İhracat Genelgesinde son olarak Bakanlığın 25.06.2019 tarihli 

yazısı ile değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik, Genelgenin 8 inci maddesine Bakanlığın 

18.06.2019 tarihli yazısı ile eklenen 8 inci fıkraya “başka bir bankaya bedelin yurt 

dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin tevsiki” ibaresinin eklenmesinden ibarettir.  

 

           Değişiklik aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Genelgenin 8 inci maddesine 18.06.2019 

tarihli yazı ile eklenen 8 inci fıkra 

Genelgenin 8 inci maddesinin 8 inci 

fıkrasında 25.06.2019 tarihli yazı ile 

yapılan değişiklik 

İhracatçının hesabına yurt dışından 

transfer edilen ihracat bedelinin alışı 

yapılmaksızın başka bir hesaba transfer 

edilmesi durumunda, ihracatçının 

hesabına yurt içindeki başka bir 

hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin 

veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi 

halinde, hesaba ilk transfer edilen 

bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı 

kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin 

veya proforma fatura, gümrük 

beyannamesi, banka hesap özeti gibi 

belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 

sayılı Tebliğde yer alan süre ile ilgili 

hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit 

edilmesi ile işlem ve kişilerle ilgili 

uluslararası yaptırımların dikkate alınması 

kaydıyla söz konusu bedelin ihracat 

bedeli olarak kabul edilerek alışının 

yapılması mümkündür. 

İhracatçının hesabına yurt dışından 

transfer edilen ihracat bedelinin alışı 

yapılmaksızın başka bir hesaba transfer 

edilmesi durumunda, ihracatçının 

hesabına yurt içindeki başka bir 

hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin 

veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi 

halinde, hesaba ilk transfer edilen 

bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı 

kaynaklı olduğunun satış sözleşmesi, kesin 

veya proforma fatura, gümrük 

beyannamesi, banka hesap özeti gibi 

belgelerle tevsik edilmesi, 2018-32/48 

sayılı Tebliğde 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 yazı verilmediğinin 

tevsiki kaydıyla söz konusu bedelin 

ihracat bedeli olarak kabul edilerek 

alışının yapılması mümkündür. 

 

          Buna göre, ihracatçının hesabına yurt dışından gelen ihracat bedelinin alışı 

yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına 

yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar 

transfer edilmesi halinde,  

 

         -Hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı 

olduğunun satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka 

hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi,  

 

         -Tebliğ ile belirlenen sürelere uyulması,  

 

         -İşlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması,  

 

         -Başka bir bankaya bedelin yurt dışından geldiğine ilişkin yazı verilmediğinin 

tevsiki,  

 

kaydıyla söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak alışının yapılması mümkün 

bulunmaktadır. 
 

                                      Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


