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İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ HK.  
 

A) GİRİŞ  

 

 04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/48 No.lu Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile 04.09.2018-04.03.2019 tarihleri arasında 

yapılacak ihracatların bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilip, ihracat bedelinin en az % 80’inin bir 

bankaya bozdurulması zorunlu hale getirilmiştir. Buna ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir. 

 

 

B) İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ 

 

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. 

 

04.09.2018 tarihinden önce yurt dışında veya yurt içinde serbestçe tasarruf edilen ve TL’ye 

dönüştürme zorunluluğu bulunmayan ihracat bedelleri, 04.09.2018 tarihinden sonra yapılan ihracatlarda 

ihracat bedelinin tamamının ithalatçının ödemesine müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık 

yapan bankaya getirilecek veya transfer edilecek. Aracı bankaya getirilen dövizin % 80’ni herhangi bir 

bankada bozdurularak döviz alım belgesine (DAB) bağlanacak. 

 

Peşin döviz karşılığındaki ihracatın 24 ay içinde yapılması zorunludur. DİİB veya VRHİB 

kapsamındaki işlemlerden sağlanan peşin dövizlerin ihracat süresi belge süresi kadardır. Özelliği olan 

ihracatlarda (konsinye, müteahhitlik, geçici ihracat ve finansal kiralama içeren ihracatlar), ihracatın 

durumuna göre bedellerin yurda getirilişinde farklı süreler öngörülmüştür. 

 

Türk parasıyla yapılan ihracatların bedelinin döviz olarak yurda getirilmesi mümkün. 

 

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine 

beyan edilmesi zorunludur. 

 

Aracı bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilip satışının yapılıp yapılmadığını izlemek zorunda. 

 

İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat 

hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumludur. 

 

Alacak hakkının satın alınması suretiyle ticari riskin bankalar veya faktoring şirketlerince 

üstlenilmesi durumunda, ihracat bedelinin yurda getirilmesi ile ilgili sorumluları belirlemeye Hazine ve 

Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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İhracat bedellerinden ticari teamüllere uygun olan; ihracatla ilgili navlun, sigorta primi, komisyon, 

ardiye, depolama, antrepo, gümrük resmi, harç ve faktoring masrafları ile uluslararası para piyasalarında 

geçerli faiz oranlarını geçmemek üzere iskonto giderleri gibi masraflar için yapılacak indirimler 

ile konsinyasyon yoluyla ihraç edilen mallarla ilgili nakil, muhafaza, bakım ve fümügasyon, rafa 

(maniplasyon), satış ve benzeri masrafların ihracat bedelinden mahsubu veya görünmeyen işlemlere 

ilişkin hükümler çerçevesinde döviz transferi talepleri bankalarca incelenip sonuçlandırılır. 

 

Ticari teamüllerin gereği olarak satış akdinde veya akreditiflerde ayrıca varış yerinde tartı ve analiz 

yapılması şartı bulunuyorsa, tartı ve analiz sonucunda tespit edilen vezin noksanlığı veya kalite farkı 

ile ekspertiz ve tahkim ücretleri ve rafa (maniplasyon) masraflarının (hariçteki gözetme şirketleri ücretleri 

dahil) mal bedelinden mahsubu veya görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde döviz transferi 

talepleri bankalarca incelenip sonuçlandırılır. 

 

Bedel getirme süreleri içinde yurda getirilen ihracat bedelleri; ihracatçının ithalat bedelleri, sermaye 

hareketlerine ilişkin ödemeleri, görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri ve transit ticaretinin alış bedeli ile 

söz konusu süreler içinde bankalarca mahsup edilebilir. Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde 

gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme 

süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür. Bu 

haller dışındaki döviz kullanımları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır. 

 

 

C) KAMBİYO HESABININ KAPATILMASI 

 

Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar 

aracı bankalarca kapatılır. Süresi içinde kapatılmayan kambiyo hesabı 5 iş günü içinde ilgili Vergi Dairesi 

Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ihbar edilir. İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi 

Dairesi Müdürlüğü, ihbarı takip eden 10 gün içinde hesabın kapatılmasını teminen 90 gün süreli 

ihtarname gönderir. Bu süre içinde hesapların kapatılması veya mücbir sebep hallerinin veya haklı 

durumun belgelenmesi gerekir. Mücbir sebeplerin varlığı ve devamında ilgiliye altışar aylık ek süreler 

verilir. Haklı durumların varlığı halinde vergi daireleri altı aylık süreyi üçer ay olarak kullandırır, altı 

aydan sonraki süre uzatımları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca incelenip sonuçlandırılır. 

 

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir 

sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar 

noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan 

bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın kapatılır.  

 

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, bu 

Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 

beyanname veya formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca 

veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce kapatılır. 
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Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık 

hesaplara ilişkin terkin talepleri Tebliğin 9. maddesinde belirtilen mücbir sebepler ile haklı durumlar göz 

önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır. 

 

 

D) MÜCBİR SEBEP HALLERİ VE CEZA HÜKÜMLERİ 

 

Mücbir sebep kabul edilebilecek haller şunlardır; 

a) İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetlerini daimi 

olarak tatil etmesi, firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin 

ölümü, 

b) Grev, lokavt ve avarya hali, 

c) İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri ya da muhabir 

bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi, 

ç) Tabii afet, harp ve abluka hali, 

d) Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi, 

e) İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması. 

 

Mücbir sebep hallerinin tevsiki; 

 

(a) ve (e) halinin yetkili mercilerden, (b) ve (ç) halinin, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi 

makamlarından veya mahalli odaca tasdik edilmiş olmak kaydıyla alıcı veya ithalatçı firmadan (harp ve 

abluka hali hariç), (c) halinin resmi makamlarımızdan, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi 

makamlarından veya muhabir bankalardan, (d) halinin ise sigorta şirketlerinden, uluslararası gözetim 

şirketlerinden veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır. 

 

Mücbir sebep halleri ile ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin dış temsilciliklerimizce 

veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik 

Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması gerekir. 

 

32 sayılı Karar ve bu Tebliğ hükümlere göre belirlenen süreler içinde ihracat bedelini yurda  

getirmeyenler, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idarî 

para cezasıyla cezalandırılırlar.  

 

İdarî para cezasına ilişkin karar kesinleşinceye kadar alacaklarını yurda getirenlere, üçbin ila 

yirmibeşbin TL arasında idarî para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para cezası yurda getirilmesi 

gereken paranın yüzde ikibuçuğundan fazla olamaz.  

 

İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk Parası kaçırmak kastıyla muvazaalı 

işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli 

kadar idarî para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza 

yarı oranında indirilir. 
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E) SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

  

Birleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Türk Parası Kıymetini Korunma Hakkında 32 sayılı 

Karara istinaden yayımlanan 2018-32/48 sayılı Tebliğ ile ihracat bedelleri için altı ay süreyle kambiyo 

takibi getirilmiş olup 04.09.2018-04.03.2019 tarihleri arasında yapılacak mal ihracatlarının bedeli en geç 

180 gün içinde yurda getirilmek ve en az % 80’inin bozumunun yapılarak Türk Lirasına çevrilmesi 

zorunlu hale getirilmiştir. İhracatçının ihracat bedelini; kendi ithalat bedeli ödemelerine, sermaye 

hareketlerine ilişkin ödemelere, görünmeyen işlemlere ilişkin giderlerin ödenmesi ve transit ticaretine 

ilişkin alış bedellerinin ödenmesinde kullanması, ihracata aracılık eden bankalara haber vermek şartıyla 

mümkündür. 

 

 Bilgilerinize sunarız. 

Aktif YMM A.Ş. 
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