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SİRKÜLER NO: YORDAM–2018/S–59     ĠST, 05.09.2018 

 

ĠHRACAT BEDELLERĠNĠN 180 GÜN ĠÇĠNDE 

YURDA GETĠRME VE %80’NĠ BOZDURMA ZORUNLUĞU 

GETĠRĠLDĠ 
 

Ekonomik krizi savmak için alınan palyatif çözümlerden biri daha devreye sokuldu.  

 

İhracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilme ve dövizin %80’nin bir bankaya satılması 

zorunluluğu getirildi.  

 

Bu uygulama 5 Mart 2019 tarihine kadar geçerlidir.  

 

(4 Eylül 2018 tarihli 30525 sayılı R. Gazetede yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 nolu Tebliği) 

 

Ġhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları özet olarak aşağıdaki 

gibidir. 

 

1-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. 

 

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. 

3-İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas 

olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür. 

 

4-İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük 

idarelerine beyan edilmesi zorunludur. 

 

Peşin döviz 

 

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 
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ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin 

kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır. 

 

Özelliği olan ihracat 

 

1- Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda 

getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. 

 

2- Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, 

sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise 

gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir 

bankaya satılması zorunludur. 

 

3- Yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda 

getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya 

kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması 

zorunludur. 

 

4- Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde yapılan 

ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade 

tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur. 

 

Hesap kapatma, ihbar ve ek süre 

 

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

hesaplar aracı bankalarca kapatılır. 

 

2- Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin 

safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi 

Müdürlüğüne ihbar edilir. 

 

3- İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, ihbarı müteakip 10 iş 

günü içinde ilgililere hesapların kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilir. Bu 

süre içinde hesapların kapatılması veya varsa belirtilen mücbir sebep hallerinin ya da haklı 

durumun belgelenmesi gereklidir. 

 

4- Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık 

dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek 

süre verilir. 

 

5- Mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halinde, hesapların 

kapatılmasına ilişkin altı aya kadar olan ek süre talepleri, firmaların haklı durumu belirten 

yazılı beyanına istinaden üçer aylık devreler halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya 

Vergi Dairesi Müdürlüğünce, altı aylık süreden sonraki ek süre talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır. 
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Terkin 

 

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; 

 

a) 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate 

alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar bakanlarca 

 

b) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 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, 

terkin edilmek suretiyle kapatılır. 

 

Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; 

 

200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri 

mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır. 

 

Usul ve müşterek hükümler 
 
Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar Merkez 
Bankasınca ilan edilir. 
 
Türkiye’de yerleşik kişilerce bu Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı 
gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin bu Tebliğin yürürlükten 
kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilir. 
 

 

 

 

SAYGILARIMIZLA, ….. 

 


