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Sirküler Numarası : 2018 / 42 

Mevzuat Adı : İhracat Genelgesi 

Konusu : İhracat Bedellerinin Türkiye’ye Getirilmesi 

  

 

04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin fiili 

ihracat tarihinden itibaren 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi ve söz konusu bedelin 

en az % 80’ninin bir bankaya satılmasının (TL’ye çevrilmesini) zorunlu hale getirilmesine 

ilişkin açıklamalara 2018/29 nolu sirkülerimizde yer verilmişti. 

 

Yukarıda yer verilen mezkur Tebliğe istinaden Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası tarafından 06/11/2018 tarihinde İhracat Genelgesi yayınlanmış olup ilgili Genelge 

ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda 

ve düzenlemelerde bulunulmuştur. 

 

Genelge ile ilgili öne çıkan konular aşağıdaki gibidir. 

 

1. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi 

 

2018-32/48 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Tebliğ’in yürürlük 

süresi boyunca fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda 

getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. 180 gün 2 azami süre 

olup bedellerin ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin yurda 

getirilmesi esastır.  

 

İhracat bedellerinin en az %80’i bir bankaya satılır ve ihracat bedellerini alan 

bankaca DAB düzenlenir. Birinci fıkrada belirtilen 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 bedeller 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamında yer 

almamaktadır.  

 

2. İhracat Bedellerinin Tahsil Şekilleri 

 

İhracat bedelleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında 

belirtilen ödeme şekillerine göre tahsil edilir ve GB’nin 28 inci hanesine tahsil işleminde 

kullanılan ödeme şekli yazılır. Birden fazla ödeme şeklinin kullanılması durumunda 

kullanılan diğer ödeme şekilleri GB’nin açıklama kısmına yazılır. 

 

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda 
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getirilmesi esas olup, bedelin beyan edilenden farklı bir döviz üzerinden getirilmesi 

mümkündür. Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında yurda döviz getirilmesi 

mümkündür. İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde 

gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur. 

 

3. Peşin Döviz 

 

Peşin ödeme olarak ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedellerinin en az 

%80’i fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde bir bankaya satılır ve ihracat 

bedellerini alan bankaca DAB düzenlenir. 

 

İhracat karşılığında gelen peşin bedeller ihracatçı veya yurt dışında yerleşik kişiler 

adına açılan DTH'lere alınabilir ve bu hesaptan istenilen tutarda alışı yapılabilir.  DTH'ye 

alınan söz konusu dövizlerin ihracat hesabının kapatılmasında kullanılabilmesi için 

mutlaka DAB düzenlenmesi gerekir. Düzenlenecek DAB üzerinde bedelin peşin ihracat 

bedeli olduğu belirtilir.  

 

Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur. 

 

2018-32/48 sayılı Tebliğ’in yayımı tarihinden önce ihracatçıya peşin ödenen 

bedeller 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamında yer almamaktadır. 

 

4. Özelliği Olan İhracat 

 

Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde 

yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.  

 

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.  

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre 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.  

 

Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde 

kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya 

kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek 

bankalara satılması zorunludur. 

 

5. Türk Lirası İhracat 

 

Peşin bedel ve alıcı firma prefinansmanı dışında ihracat bedelinin Türk lirası 

olarak tahsil edilebilmesi için satış sözleşmesi, akreditif mektubu veya banka garanti 

mektubunda bedelin Türk lirası olarak tahsil edileceğinin beyan edilmiş olması veya 

alıcıya gönderilecek faturanın Türk lirası olarak düzenlenmiş ya da Gümrük 

Beyannamesinin 22 nci hanesinde Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması gerekir.  
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, ihracat bedeli birinci fıkrada 

belirtilen belgelerde döviz olarak gösterilmiş olsa dahi Türk lirası olarak tahsil edilebilir. 

 

 

 

6. İndirim Ve Mahsup İşlemleri 

 

2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 

fıkralarında belirtilen indirim, mahsup ve döviz transferi işlemleri aracı bankalarca 

sonuçlandırılır. 

 

İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel 

getirme süreleri içinde yapılması gerekir. 

 

Döviz tevdiat hesabına alınan ihracat bedeli dövizler, bedel getirme süreleri içinde 

mahsuben ödemede kullanılabilir. Peşin döviz olarak gelen ve alışı yapılmayarak döviz 

hesabına alınan bedellerden, ihracatın gerçekleştiğinin gümrük beyannamesi ile tevsiki ve 

gelen peşin bedelin kullanılmadığının (ilgili hesaptan çıkışının yapılmadığının) tespiti 

kaydıyla bu maddede sayılan indirimler yapılabilir.  

 

Mahsuben ödeme işleminde, DAB ve DSB mahsup tarihinde geçerli aynı kur 

üzerinden düzenlenir. Mahsuben ödemede kullanılacak (alışı yapılacak) döviz cinsi ile 

mahsuben ödenecek (transfer edilecek) gidere ilişkin döviz cinsinin farklı olması halinde 

mahsuben ödenecek azami tutar mahsup tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları esas 

alınmak suretiyle tespit edilir. Bu durumda DAB alışı yapılan, DSB transfer edilen döviz 

cinsinden düzenlenir. 

 

7. Ek Süre  
 

2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan mücbir 

sebep hallerinin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık dönemler 

itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek süre 

verilir. 

 

8. 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 noksanlığı 

olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan 

bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,  

 

b. 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı 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,  

 

terkin edilmek suretiyle kapatılır. 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

9. Vergi Dairesi Başkanlıkları Veya Vergi Dairesi Müdürlüklerine Bildirim  
 

İhracat hesabının, ek süreler de dâhil olmak üzere, süresi içerisinde 

kapatılamaması halinde açık hesap tutarı aracı bankaca 5 iş günü içinde Ek: l'deki forma 

uygun olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir. 

Söz konusu formun açıklama kısmına ilgili ihracat bedelinin ne kadarının yurda getirildiği 

ve ne kadarının DAB'a bağlandığı ayrıntılı olarak yazılır.  

 

İhracat bedelinin faktoring şirketlerince yurt içi kaynaklardan ödendiği faktöring 

işlemlerinde ise kapatılmayan ihracat hesaplarıyla ilgili olarak sadece faktoring şirketleri 

ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir. 

 

Söz konusu genelge yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

Genelgenin Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
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