
İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ 

 

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 
32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’de yer alan hususlarla ilgili, Tebliğde açıkça belirtilen 
uygulama esasları aşağıda belirtilmektedir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir Genelge 
yayınlanması beklenmekte olup, uygulamaya ilişkin detayların bu genelgede netleştirilmesi 
beklenmektedir. 

 

Yeni düzenlemenin kapsamı nedir? 

Düzenlemenin kapsamı, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat 
işlemlerine ilişkin bedellerdir. Düzenleme genel anlamda “ihracatı” kapsamaktadır.  

 

İhracat bedeli ne sürede yurda getirilmeli? 

Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu 
bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur. 

 

Hangi para biriminden olacak? 

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esastır. 
Yani USD ile satış yapılmışsa USD, TL ile satış yapılmışsa TL cinsinden meblağ bankaya 
gelmelidir. Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür. 

 

Hizmet ihracatı kapsama dâhil mi? 

Tebliğde, fiili ihracat ibaresi kullanılmaktadır. Bu yüzden hizmet ihracatı kapsama dahil 
olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte tebliğde “Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi 
zorunludur. Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında 
ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak 
sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır.” İfadelerine 
yer verilmiş olup, burada belirtilen belge süresinin, dahilde işleme belgesi olduğu 
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla döviz kazandırıcı hizmetlerle ilgili bir zorunluluk olup 
olmadığı TCMB genelgesinden veya idarenin sonraki uygulamalarından anlaşılacaktır. 

 

Transit ticaret kapsama dâhil mi? 

Tebliğ, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 8 inci maddesine istinaden 
hazırlanmıştır. Transit ticaret ve ithalat, bu Karar’ın dokuzuncu maddesinde düzenlendiğinden 
transit ticaretin tebliğin kapsamı dışında olduğu değerlendirilmektedir. 

 



Özellikli ihracatta durum nedir? 

Müteahhitlik kapsamında ihracat: Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın 
bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. 

Konsinye ihracat: Kesin satışı müteakip, satışı yapılan eşyanın bedeli kapsam dahili olacaktır. 

Fuar eşyası: Uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen 
malların bedellerinin gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde 
yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. 

Kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracat: İhracat bedelinin kredili satış veya kiralama 
sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara 
satılması zorunludur. 

 

Tebliğ yürürlükteyken ihracat yapılırsa, tebliğ yürürlükten kalktıktan sonra bedeli kapsam 
dâhilinde olacak mı? 

Tebliğ yürürlükteyken yapılan ihracatın bedelinin, tebliğ yürürlükten kalktıktan sonra dahi 
yurda getirilmesi zorunlu olacak. 

 

Tebliğin yürürlük süresi nedir? 

Tebliğ, uzatma gelmemesi halinde 4 Eylül 2018’den itibaren 6 ay yürürlükte olacak. 

 

Tebliğden önce ihraç edilen eşyanın bedeli kapsama dâhil mi? 

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce fiili ihracatı gerçekleşmiş, ancak bedeli henüz transfer 
edilmemiş ihracatın tebliğ kapsamı dışında olacağı değerlendirilmektedir. 

 

Meblağda bir muafiyet sınırı var mı? 

Beyanname bazında,  

100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere beyanname tutarının yüzde 10’una kadarlık 
kısım banka tarafından kapatılabilir. Mücbir sebeplere bakılmaz. 

200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname tutarının yüzde 10’una kadarlık 
kısım, mücbir sebeplerin varlığı halinde Vergi Dairelerince kapatılabilir.  

200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açıklar, mücbir sebepler ile haklı durumlar 
göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip 
sonuçlandırılır. 

 

Tebliğe uymayanlar için öngörülen yaptırım nedir? 

Bu tebliğ hükümlerine uymayanlar hakkında, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanun uyarınca, ihracat rayiç bedelinin yüzde beşi kadar idari para cezası verileceği hükme 
bağlanmıştır. 

 


