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SORULAR ve CEVAPLARLA İHRACAT BEDELİ 

1- İhracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu ve yasal dayanağı nedir? 

Konunun yasal dayanağı 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve buna 

istinaden yayınlanan 32 sayılı Karardır. Usul ve esasları 32 sayılı karar ilişkin 2018-32/48 sayılı tebliğ 

ve 16 Ocak 2020 tarihli Merkez Bankası İhracat Genelgesi ile açıklığa kavuşturulmuştur. 

Bu kapsamda Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin 

bedellerin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde ihracata aracılık eden bankaya transfer 

edilmesi veya getirilmesi zorunlu kılınmıştır. 

2- İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ne şekilde olacaktır? 

İhracat bedellerinin kabulü bankalar tarafından yapılacaktır. Kabul işlemi İhracat Bedeli Kabul 

Belgesi (İBKB) veya Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanmak suretiyle yapılacaktır. 

3- DAB ile İBKB ye bağlanması arasında ne fark fardır? 

32 sayılı karar ilişkin 2018-32/48 sayılı tebliğin 2018-32/56 sayılı tebliğ ile değişmeden önceki 

halinde yurda getirilen tutarın %80 ninin bankaya satılma zorunluluğu vardı ve bu durumda yurda 

getirilen tutarın DAB’a bağlanması bir zorunluluktu. Ancak değişiklik sonrası ihracat bedelinin %80 

ninin bankaya satılma zorunluluğunun ortadan kalkması nedeniyle yurda getirilen tutarın tevsikinin 

İBKB ile yapılması kararlaştırılmıştır. 

4- İhracat bedellerinin yurda getirilmesinden kimler sorumludur? 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinden ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından 

ihracatçılar sorumludur. 

5- İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde 180 günlük süre  azami süre midir? 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinden 180 günlük süre azami süre olmakla beraber özelliği olan 

ihracat işlemlerinde durum farklılaşabilir. Bu kapsamda ihracat bedelleri; 

✓ Tahsilat vadesi fiili ihraçtan itibaren 180 günü aşan ihracatlarda vade bitiminden 

itibaren 90 gün içinde getirilmelidir. Tevsik için belge aranır. 

✓ Konsinye satışlarda kesin satıştan itibaren 180 gün içinde getirilmelidir. 

✓ Uluslararası fuar, sergi ve haftalarda satılmak üzere gönderilen mal bedelleri fuar, 

sergi ve haftanın bitiminden itibaren 180 gün içinde getirilmelidir. 

✓ Kredili ve kiralama suretiyle yapılan satışlarda vadenin bitim tarihinden itibaren 90 

gün içinde getirilmelidir. 

✓ Peşin döviz olarak getirilen bedellerde ihracat 24 ay içinde gerçekleştirilmelidir. 

 

6- Süre hesabı nasıl yapılacaktır? 

İşlemin yapıldığı tarihi takip eden günden başlar ve son günün çalışma saati sonunda biter. Ancak 

hesaplanan sürenin son günü resmi tatile rastlarsa süre, izleyen ilk iş günü çalışma saati sonunda 

biter. 

7- Serbest Bölgelere yapılan ihracat kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesi 

zorunlu mudur? 
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Serbest bölgeler bilindiği üzere kambiyo mevzuatına göre yurtdışı sayıldıklarından bu bölgelere 

yapılan satışlar da ihracat sayılmakta ve İBKB’ye bağlanmak zorundadır. 

8- Tüm ülkelere yapılan ihracatlar aynı şekilde İBKB’ye bağlanacak mıdır? 

Hayır. Hazine ve Maliye Bakanlığın’ca ihracat bedellerinin bankacılık sistemi ile ülkemize 

getirilmesinin mümkün olmadığı ülkeler belirlenmiştir. Bu göre 29 ülkeden ihracat bedellerinin 

yurda getirilmesi istisna kapsamında 10 ülkeden ise %50 sinin tasarrufu serbesttir. 

İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE İSTİSNA TANINAN ÜLKELER(Tablo-I) 

Afganistan Filistin Kırgızistan Senegal 

Angola Gabon Kuzey Kore Somali 

Belarus Gana Küba Sudan 

Benin Gine Liberya Suriye 

Cibuti İran Lübnan Suudi Arabistan 

Etiyopya Kamerun Moldova Tacikistan 

Fildişi Sahili Kenya Nijerya Tanzanya 

   Venezuela 

 

İHRACAT BEDELİNİN YÜZDE ELLİSİNİN TASARRUFUNUN SERBEST BIRAKILDIĞI 

ÜLKELER(Tablo-II) 

Azerbaycan Kazakistan Tunus Yemen 

Cezayir Mısır Türkmenistan  

Fas Özbekistan Ukrayna  

 

9- Irak ve Libya’dan ihracat bedelleri ne şekilde getirilecektir? 

Söz konusu ülkelerden ihracat bedelinin bankacılık sistemiyle getirilmesi mümkün olmayabilir. Bu 

nedenle Irak ve Libya’ya yapılan ihracatlarda bedelin bankalarca kabulü ve İBKB ye bağlanması 

dört farklı yolla yapılabilecektir. 

✓ İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla. 

✓ İhracat işlemi ile ilişki kurulmak kaydıyla üçüncü ülkeden bankalar aracılığıyla transferi 

yoluyla. 

✓ İhracatçının yazılı beyanı, satış sözleşmesi, kesin satış faturası ve GB ibraz edilmek kaydıyla 

Nakit Beyan Formu(NBF) ibraz edilmeksizin efektif olarak. 

✓ Peşin döviz olarak getirilen bedellerde ihracatçının yazılı beyanı, satış sözleşmesi, kesin satış 

faturası ve GB ibraz edilmek kaydıyla Nakit Beyan Formu(NBF) ibraz edilmeksizin efektif 

olarak. 

 

10-  İhracat bedelleri farklı döviz cinsi ile ve ya Türk Lirası olarak getirilebilir mi? 

İhracat bedellerinin GB’de beyan edilen döviz cinsi ile getirilmesi esas olmakla beraber farklı döviz 

cinsi ile getirilmesi ve İBKB’ye bağlanması mümkündür. Bu durumda hesap kapatmada fiili ihraç 

tarihindeki MB çapraz kurları kullanılacaktır. 

Bedelin Türk Lirası olarak getirilmesi ithalatçıya gönderilen faturanın Türk Lirası olarak 

düzenlenmiş olması veya GB’nin 22’inci hanesinde Türk Lirası olarak beyan edilmiş olmasına 

bağlıdır. KKTC ye yapılan ihracatta bedel her hal ve takdirde Türk Lirası olarak getirilebilir. 
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11-  İhracat bedeli olarak yurda getirilip İBKB’ye bağlanması gereken tutar nasıl 

hesaplanacaktır? 

İhracat bedelinin tespitinde GB’nin 22’inci hanesinde yer alan değer esas alınacaktır. Bu dövizin 

ABD Doları dışında bir döviz olması halin de 46’ıncı hanede yazılı  ABD Doları karşılığı değer 

dikkate alınacaktır. 

İhracatla 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 indirimlerin ihracat bedelinden mahsubu mümkün 

olup, bu işlem banka tarafından incelenip sonuçlandırılacaktır. 

12- İhracatçının serbest kullanımına bırakılan ihracat bedelleri nelerdir? 

Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, 

Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge 

işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,- ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını 

geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamı ile yukarıda Tablo-II de yer alan ülkelere 

yapılan ihracat işlemlerinde bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir. 

13-  Ek süre nedir? 90 günlük ihtarname süresi neyi ifade eder? 

İhracat bedelinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmemesi, ihracat hesabının 

kapatılmaması halinde ilgili banka tarafından vergi dairesine ihbar edilen mükellefe vergi dairesince, 

90 gün içerisinde ihracat hesabını kapatması aksi halde yasal süreç başlatılacağı hususunda ihtar 

yazısı tebliğ edilir.  

32 sayılı karar ilişkin 2018-32/48 sayılı tebliğin 7’inci maddesi uyarınca ihracat bedelinin yurda 

getirilememesinin mücbir sebep haline veya haklı nedenlere dayandığının ispat edilmesi üzerine 

vergi dairesi tarafından ihracat bedelinin yurda getirilmesi için üçer aylık periyotlarla toplam altı ay 

ek süre verilebilir. 

14-  Terkin nedir? Hangi tutarlar terkin edilir? 

Belli şartlar altında ihracat hesaplarının eksik ihracat bedelleri olmasına rağmen kapatılmasına terkin 

denir. Her bir gümrük beyannamesi itibariyle; 

✓ 30.000 ABD doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca 

ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın, 

✓ 30.000 ABD doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini 

aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan 

(sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan 

bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi 

Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın, 

✓ 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu 

maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum 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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15-  İhracat bedellerinin süresi içerisinde yurda getirilmemesinin yaptırımı nedir? 

İhracat bedellerinin süresinde yurda getirilmemesi halinde1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini 

Koruma Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına 

bildirimde bulunulur. 

16- İhracat bedellerinin bankaya/Merkez Bankasına satışı zorunlu mu? 

16 Ocak 2020 tarihli Merkez Bankası İhracat Genelgesinin Ek:1’inci maddesi uyarınca 03.01.2022 

tarihinden itibaren ihracat bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına satışı zorunludur. 

17- İhracat bedellerinin %25’inin MB satışı ne zaman yapılacaktır. Ek süre erteleme var 

mıdır? 

Ek süre veya erteleme söz konusu değildir, İBKB veya DAB düzenleme tarihinde satışın yapılması 

gerekmektedir. 

18- Muafiyet kapsamındaki ülkelere yapılan ihracat bedelinin %25’inin TCMB satışı 

zorunluluğa tabi olacak mıdır? 

Tebliğ ve genelge uyarınca muafiyet kapsamında olan ülkelere yapılan ihracatın bedelleri ile İBKB 

düzenlenmesi zorunluluğu bulunmayan ihracat bedellerinin TCMB’ye satış yapılması zorunlu 

değildir. 

19- Terkin sınırları içerisinde kalan ihracat bedellerinin TCMB’ye satışı kapsam 

dahilinde midir?  

Genelgede belirtilen terkin sınırları dahilindeki ihracat bedelleri için İBKB düzenlenmesi ve 

TCMB’ye satış yapılması zorunlu değildir. 

20- İhracat bedelinin %25’nin TCBM’na satışı hangi döviz cinsleri için geçerli 

olacaktır?  

Yalnızca ABD Doları, EURO ve İngiliz Sterlini cinsinden ihracat bedellerinin yüzde 25’nin 

TCMB’ye satışı söz konusudur. Diğer döviz cinslerindeki ihracat bedelleri için TCMB’ye satış söz 

konusu olmayacaktır. 

21- İhracat bedelinin %25’nin TCBM’na satışı hangi kur üzerinden yapılacaktır? 

İhracat Genelgesine göre İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, İBKB veya 

DAB’ın düzenlendiği tarihteki TCMB tarafından ilan edilen saat:10-11-12-13-14 ve 15 kurları baz 

alınarak Merkez Bankasına satılmak üzere İBKB veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır. 

22-  İhracat bedellerinin TCMB’na satılan tutarın aynı gün ve kurdan geri alınması 

mümkün müdür? 

Gerek tebliğ ve genelge gerekse TCMB talimatında buna ilişkin bir düzenleme mevcut olmamakla 

birlikte, konuya bankaların  yön vereceği düşünülmektedir.  

 


