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NUMARA : 2018/103 

 

 

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/103 

 

Konu : İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin İhracat Genelgesi 

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nca 6 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan “İhracat Genelgesi” ile; 

6 ay süreyle geçerli olmak üzere, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün 
içinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılmasını zorunlu kılan ve 4 
Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)” e ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmiştir. 

Söz konusu Genelgede; 

- 04.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere 
ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü 
geçmeyecektir. Serbest bölgelere yapılan satışlara ilişkin bedeller de bu kapsamda 
değerlendirilmiştir. 

- İhracat bedellerinin en az %80'inin bankaya satılacağı ve söz konusu satışa ilişkin Döviz Alım 
Belgesi (DAB) düzenleneceği belirtilmiştir. 

- İran ve Suriye'ye yapılan ihracatlar döviz bedellerinin yurda getirilmesi ve bankalara 
satılmasına ilişkin uygulamadan muaf tutulmuştur. 

- İhracat bedellerinin Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, farklı bir 
döviz cinsinden de ihracat bedellerinin getirilmesine izin verilmiştir. 

- Mikro ihracat ve yurt içinde ihracat olarak sayılan teslimlerde kapsam dışında tutulmuştur. 
- Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur. Bu sürenin geçilmesi veya 

ihracat bedelinin iade edilmesi durumunda, bu durum prefinansman kredisi olarak 
değerlendirilecektir. 

- İhracat bedelinin tespitinde ihracat beyannamesinin 22 No.lu kutusunda yer alan döviz cinsi 
ve tutarının dikkate alınacağı belirtilmiştir. 

- İhracat fiyatında değişiklik olması ve ihracat kıymetinin artması durumunda, ihracatçının 
talebi ve fiyat değişikliğine ilişkin faturanın ibrazı üzerine fark tutarın ihracat bedeli olarak 
alışının mümkün olduğu belirtilmiştir. İhracat kıymetinde bir azalma olması durumunda fark 
tutarın hesap kapma esnasında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. 

- Yurt dışına geçici ihracı yapılan eşyaların, kesin ihracata dönüştürülmesi durumunda, bu 
bedellerin de yurda getirilme zorunluğuna ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. 

- İndirim ve mahsup işlemlerinin düzenlendiği madde uyarınca, ihracat bedellerinin yurda 
getirilme süresi içerisinde, gümrük beyannamelerinin ibraz edilmesi kaydıyla mahsup 
edileceği belirtilmiştir. 
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- Mahsup işleminin gerçekleşebilmesi için mahsup edilecek döviz bedelinin mahsup tarihinden 
önce alışının yapılmamış olması gerekir. 

- Mahsuben ödemede farklı döviz kurları söz konusu ise, hesaplama mahsup tarihindeki 
Merkez Bankası çapraz kurlar esas alınarak yapılacaktır. 

- Aracı ihracat vasıtasıyla yapılan ihracatta ihracatçının onayı ile imalatçı veya tedarikçiler de 
mahsup işleminden istifade edebilirler. 

- Mahsup işleminin sonunda, kalan tutarın % 80'nin bankaya satılması gerektiği bildirilmiştir.  

Söz konusu Genelge ekte yer almaktadır. 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce müşavirliğimize 
yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 
şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtir, soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz olması halinde antette bulunan iletişim kanallarından 
tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz. 

 


