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BANKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BPO) YÜRÜRLÜKTEN 

KALDIRILMIŞTIR. 

28 Ağustos 2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile; 

İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin ödeme şekilleri içerisinde yer alan Banka 

Ödeme Yükümlülüğü (BPO) yürürlükten kaldırılmıştır. 

“Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 (5. 
Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ ile 
yürürlüğe girmişti. 
 
Güncel Metin 
(28.08.2020 tarihli değişiklik sonrası) 

Değişiklik Öncesi Metin 

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.  

(2) 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. 

ğ) (Mülga:RG-28/8/2020-31227)  

(3) İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası 
veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır. Ancak, 
döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat 
karşılığında farklı bir döviz cinsinin veya Türk parası 
üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında 
döviz getirilmesi mümkündür. 

(4) İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif 
olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine 
beyan edilmesi zorunludur.  
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Söz konusu Resmi Gazeteye buradan erişebilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200828-17.htm

