
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
DUYURU: 13.11.2018/59 

 
İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İHRACAT GENELGESİ  

 
06.11.2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi internet sitesinde 
(www.tcmb.gov.tr) yayımlanan “İhracat Genelgesi” ile, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ve 
bu bedellerin en az %80’inin Türk Lirasına çevrilmesi zorunluluğuna ilişkin uygulama usul ve 
esasları açıklanmıştır.  
 
Bilindiği üzere, 04.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/48)” 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 TL’ye dönüştürülmesi amacıyla bir bankaya satılması zorunlu tutulmuş 
ve konuyla ilgili açıklamalarımız 12.09.2018 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.  
 
Bu defa, TCMB tarafından, konuya ilişkin usul ve esasları düzenleyen “İhracat Genelgesi” 
yayınlanmış olup, söz konusu düzenlemenin detayları özetle aşağıdaki gibidir.  
 

I. İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ 
 

2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ) 
yürürlüğe girdiği 04.09.2018 tarihinden itibaren 6 ay süreyle fiili ihracatı gerçekleştirilen 
işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin tahsilatına müteakiben doğrudan ve gecikmeksizin yurda 
getirilmesi esastır. Söz konusu bedellerin yurda getirilme süresi, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 
günü geçemeyecektir.  
 
İhracat bedellerinin en az %80’i bir bankaya satılacak ve ihracat bedellerini alan bankaca Döviz 
Alım Belgesi (DAB) düzenlenecektir. İhracat bedeli dövizlerin yurda getiriliş tarihinden sonraki 
herhangi bir tarihte (fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günlük süre aşılmamak kaydıyla) bankaya 
satılması mümkündür.  
 
İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 
günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin yurda getirilme süresi vade bitiminden 
itibaren 90 günü geçemeyecektir. İhracat bedelinin satış (TL’ye dönüştürülme) tarihi DAB’ın 
düzenlendiği tarih olacaktır.  
 
Serbest bölgelere yapılan ihracat işlemleri Tebliğ hükümleri kapsamındadır. Buna karşılık, 
04.09.2018 tarihinden önce; 

http://www.tcmb.gov.tr/


 
 

 

 

 
 fiili ihracatı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller ile  
 ihracatçıya peşin ödenen bedeller  

 
kapsama dahil bulunmamaktadır.  
 
Ayrıca, İran ve Suriye’ye yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak, bedellerin fiili ihraç tarihinden 
itibaren 180 gün içinde yurda getirilme ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması 
zorunluluğu geçerli olmayacaktır. 
 

II. İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİL ŞEKİLLERİ  
 

İhracat bedelleri, akreditifli, mal mukabili, vesaik mukabili, kredili akreditifli, kredili mal mukabili, 
kredili vesaik mukabili ve peşin ödeme şekillerine göre tahsil edilecektir. Gümrük 
Beyannamesi’ne tahsil işleminde kullanılan ödeme şekli yazılacaktır.  
 
İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, 
bedelin beyan edilenden farklı bir döviz üzerinden getirilmesi de mümkündür. İhracat bedelinin 
yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde ise Türkiye’ye girişte gümrük 
idarelerine beyan edilmesi zorunlu olacaktır.  
 

A. PEŞİN DÖVİZ  
 

Peşin ödeme olarak ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedellerinin en az %80’i fiili 
ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde bir bankaya satılacak ve ihracat bedellerini 
alan bankaca DAB düzenlenecektir. İhracat karşılığında gelen peşin bedeller ihracatçı veya yurt 
dışında yerleşik kişiler (yurtdışındaki ithalatçı gibi) adına açılan döviz tevdiat hesaplarına (DTH) 
alınabilecek ve bu hesaptan istenilen tutarda alışı yapılabilecektir. DTH'ye alınan dövizlerin 
ihracat hesabının kapatılmasında kullanılabilmesi için mutlaka DAB düzenlenmesi 
gerekmektedir. Düzenlenecek DAB üzerinde bedelin peşin ihracat bedeli olduğunun 
belirtilmesi gerekecektir.  
 
Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur. Peşin döviz karşılığında 24 
ay içerisinde ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek 
seferde iade edilmemesi durumunda, bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman 
kredisi hükümlerine tabi olacaktır. Ayrıca peşin bedeller, gönderenin muvafakatı ile devreden 
ihracatçı firmanın yazılı beyanının alınması ve devralan tarafından tekrar devredilmemek 
kaydıyla Türkiye’deki başka bir ihracatçı firmaya devredilebilecektir.  
 
Peşin bedel karşılığı ihracat tutarı olarak gümrük beyannamesinde kayıtlı toplam fatura bedeli 
esas alınacaktır. Peşin bedel (ihracat akreditiflerinin peşin ödemeye imkân veren kısımları dâhil) 
faiz şartıyla gönderilmiş ise peşin bedel karşılığında gelen bedele faiz tutarının ilavesiyle elde 
edilen tutar kadar ihracat yapılacaktır.  
 



 
 

 

 

İhracatçılarca, ödeme şekli “Peşin Ödeme” yazılı olan gümrük beyannameleri peşin bedele ilişkin 
DAB’ı düzenleyen bankaya ibraz edilecektir. Bankalarca peşin bedel hesabı kapatılırken gerekli 
kontrol yapılarak DAB'ın firma ve banka nüshasına gümrük beyannamesinin tarih, sayı ve tutar 
bilgilerini kaydedilecektir.  
 

B. ÖZELLİĞİ OLAN İHRACAT  
 
Özelliği olan ihracatlar için ihracat bedellerinin yurda getirilerek bankalara satılması 
zorunluluğuna ilişkin her bir durum için farklı süreler belirlenmiştir. Buna göre; 
  

 Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde,  
 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,  

 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,  

 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. 
 

C. İHRACAT BEDELLERİNİN TAHSİLİ  
 

Özelliği olan ihracat için belirlenen ihraç tarihleri ve süreler saklı kalmak kaydıyla, ihraç edilen 
malın gümrük beyannamesinde kayıtlı bedelinin yurda getirilerek en az %80’inin fiili ihraç 
tarihinden itibaren 180 gün içinde bir bankaya satılması zorunludur. Tebliğ’in 7. maddesinde 
belirtilen (navlun, sigorta primi, komisyon, ardiye, depolama, antrepo masrafları gibi) 
indirimlerin yapılması ve mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında kalan tutarın 
%80’inin bir bankaya satılması zorunludur.  
 
İhracat bedelleri 6493 sayılı Kanunun 13. maddesinde belirtilen ödeme hizmeti sağlayıcıları 
aracılığıyla da yurda getirilebilecektir. Söz konusu bedellerin ihracat bedeli olarak alışı bankalar 
tarafından yapılacaktır.  
 
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün 
olmadığı Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca 
tahsilinin;  
 

 İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya  
 İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar 

aracılığıyla transferi yoluyla veya  



 
 

 

 

 İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin 
satış faturası (veya proforma fatura) ile  

 
gümrük beyannamesi ibraz edilmek kaydıyla nakit beyan formu (NBF) aranmaksızın efektif 
olarak yapılması mümkündür. İhracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize 
transferinin mümkün olmadığı diğer ülkeler Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.  
 

D. TÜRK LİRASI 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 beyannamesinde Türk Lirası olarak beyan edilmiş 
olması gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, ihracat bedeli ilgili 
belgelerde döviz olarak gösterilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak tahsil edilebilecektir.  
 
Türk Lirası olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen döviz 
olarak tahsili halinde, gümrük beyannamesinde kayıtlı Türk Lirası tutarı DAB tarihindeki Merkez 
Bankası döviz alış kurundan döviz cinsine çevrilecektir.  
 

E. İHRACAT BEDELİNİN DİĞER YÖNTEMLERLE TAHSİLİ  
 
İhracatçılarca ihracat bedeli olarak tahsil veya iştira için tevdi edilen banka veya şahıs çekinin 
bankalarca iştiraya alınması halinde:  
 

 Çekin keşidecisi yurt dışındaki banka ise iştira anında DAB düzenlenebilecektir.  
 Çekin keşidecisi şahıs ise çek karşılığı muhabir hesaplarına alacak geçmeden DAB 

düzenlenemeyecektir.  
 
İhracat bedeli olarak tevdi edilen çeklerin yurda girişinde gümrük idarelerine beyan edilme 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Türkiye’deki bankalarca düzenlenen çeklerin iştira 
edilerek ihracata ilişkin DAB düzenlenebilmesi için çeki düzenleyen bankanın çek bedelinin yurt 
dışından geldiğini belirten yazısı aranacaktır. Ayrıca ihracat bedelinin kredi kartıyla tahsil edildiği 
işlemlerde, kredi kartının yurt dışından verilmiş olduğunun tespiti şarttır.  
 
III. İHRACAT BEDELİNİN TESPİTİ  

 
İhracat bedelinin tespitinde gümrük beyannamesi üzerindeki değer esas alınacaktır. Konsinye 
ihracatta ihracat bedeli olarak kesin satış faturasında kayıtlı bedel dikkate alınacaktır. Gümrük 
beyannamesinde kayıtlı döviz cinsi ile ihracatçıya ödenen döviz cinsinin farklı olması halinde 
kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda, fiili ihraç tarihindeki Merkez Bankası çapraz 
kurları kullanılacaktır.  
 

A. İHRACAT BEDELLERİNİN TRANSFERİ  
 



 
 

 

 

Gümrük beyannamesinde kayıtlı alıcı firma veya bu firma dışındaki gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından yurt dışından havale olarak gönderilen dövizin, herhangi bir referans veya fatura 
numarasıyla irtibatlandırılmış olup olmadığına bakılmaksızın ihracatçının beyan edeceği 
gümrük beyannamesi konusu ihracatın bedeli olarak alışının yapılması mümkündür.  
 
Ancak, serbest bölgelerdeki bankalar aracılığıyla yapılan havalelere istinaden döviz alışı, sadece 
gümrük beyannamesinde alıcının bulunduğu ve malın gideceği yer olarak serbest bölgenin 
gösterilmesi halinde yapılabilecektir. Serbest bölgeler dışındaki başka ülkelere yapılan ihracat 
bedelinin serbest bölgeden gönderilen havaleye istinaden alışı yapılamayacaktır.  
 

B. EFEKTİF OLARAK GETİRİLEN İHRACAT BEDELLERİ  
 
Efektif olarak getirilen ihracat bedelinin yurt dışından getirildiğinin tespiti gümrük idarelerince 
onaylı nakit beyan formu (NBF) ile yapılacaktır. İhracatçının hesabına transfer edilen ihracat 
bedelinin bankadan efektif olarak alınması halinde, bu efektifin başka bir banka tarafından 
ihracat bedeli olarak alışı, bu efektiflerin yurt dışından geldiğine ilişkin aracı banka yazısının ibrazı 
veya alış işlemini yapacak bankaca efektif konusu dövizlerin havale olarak geldiğinin aracı 
bankadan teyidinin alınması kaydıyla yapılacaktır.  
 

C. İHRACAT FİYATININ DEĞİŞMESİ  
 
Fiili ihraçtan sonra ihracat fiyatında lehte değişiklik yapılması halinde ihracatçının talebine ve 
fiyat değişikliğine ilişkin faturanın ibrazı üzerine fark tutarın ihracat bedeli olarak alışı 
yapılabilecektir. Fiili ihraçtan sonra ihracat fiyatında aleyhte değişiklik yapılması halinde 
ihracatçının yazılı beyanı ve fiyat değişikliğine ilişkin faturanın ibrazı üzerine gümrük 
beyannamesi üzerinde belirtilen tutar ile fiyat değişikliğine ilişkin faturada belirtilen tutar 
arasındaki fark hesap kapatma işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.  
 

D. İHRACAT BEDELLERİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HUSUSLAR 
  
İthalatçı tarafından düzenlenen bono ve/veya ihracatçı tarafından düzenlenerek ithalatçı 
tarafından kabul edilen poliçe bedelleri, bedelin yurt dışından tahsil edildiğinin tevsiki kaydıyla, 
ihracat hesabının kapatılmasında kullanılabilecektir. İmalatçı ya da tedarikçi tarafından yazılı 
olarak talep edilmesi durumunda, imalatçı ve/veya tedarikçi adına gelen dövizin alışı yapılarak 
ihracat bedelinin TL karşılıkları imalatçı ve/veya tedarikçi firmalara ödenirken DAB aracı ihracatçı 
adına da düzenlenebilecektir.  
 

E. DÖVİZ TEVDİAT HESABINDAN İHRACAT BEDELİ ALIŞI  
 
İhracat bedeli, dövizin yurt dışından geldiğinin tespiti kaydıyla dışarıda yerleşik gerçek veya 
tüzel kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarından tahsil edilebilecektir. Ancak yurt dışında 
yerleşik kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarına, Türkiye’deki ithalatçı firmaca ödenen 
ithalat bedelinin, hesap sahibince verilen vekâletname çerçevesinde Türkiye’deki ithalatçı firma 
veya üçüncü kişilerce ihracat bedelinin tahsilinde kullanılması mümkün bulunmamaktadır. 
 



 
 

 

 

Yurt dışında taahhüt faaliyetlerinde bulunan Türk firmalarının, sıfatlarını tevsik etmeleri kaydıyla 
yurda getirilmesi zorunlu olmayan dövizlerle açtıracakları döviz tevdiat hesaplarından ya da yurt 
içinde veya dışındaki bankalardan sağladıkları döviz kredisiyle açılan hesaplardan yurt dışındaki 
taahhüt işleri kapsamında yapılan ihracatın bedelleri ödenebilecektir. Türkiye'de kamu kurum 
ve kuruluşlarınca açılan uluslararası ihaleyi kazanan Türk müteahhitlerinin hak edişleri 
karşılığında elde ettikleri Türk lirası tutarın veya karşılığının dövize dönüştürülmesi suretiyle (söz 
konusu tutarın istihkak karşılığı olduğunun tevsiki kaydıyla) elde edilen döviz tutarı, bu firmaların 
yurt dışında üstlendikleri işlerle ilgili olarak yapılan ihracat bedellerinin karşılığı olarak 
kullanılabilecektir.  
 
İhracat bedelinin, ihracatçı adına açılacak döviz tevdiat hesabına alınması ve bu hesaptan 
kısmen veya tamamen ihracat bedeli olarak alışının yapılması mümkündür. İhracatçı firmanın 
vekili bulunan kişi veya firma adına yurt dışından gelen dövizlerle açılan döviz tevdiat 
hesaplarından, vekâletnamenin fiili ihraçtan önce düzenlenmesi şartıyla vekili bulunulan 
ihracatçı firma adına ihracat bedeli alışı yapılabilecektir. Ayrıca Türkiye'de yerleşik sayılmakla 
birlikte yurt dışında serbest meslek ve müstakil iş sahibi olarak çalışan ve bu faaliyetlerini yurt 
dışındaki temsilciliklerimizden alınacak belgeler veya pasaport kayıtlarıyla tevsik eden kişiler 
adına açılacak döviz tevdiat hesaplarından transfer edilen dövizlerin, yurt dışından geldiğinin ve 
ihracatın aynı kişiye yapıldığının tespiti kaydıyla ihracat bedeli olarak alışı yapılabilecektir.  
 

F. İHRACAT ALACAĞININ İSKONTOSU  
 
İhracat alacağının Türkiye'deki bankalara iskonto ettirilmesi halinde; gayri kabili rücu iskonto 
işleminde DAB iskonto tarihinde, kabili rücu iskonto işleminde DAB bankanın muhabirleri 
nezdindeki hesaplarının alacaklandırıldığı tarihte iskonto edilen bedelin tamamı üzerinden 
düzenlenecektir. İhracat alacağının yurt dışındaki bankalara iskonto ettirilmesi halinde DAB, en 
erken senet bedelinin Türkiye’deki bankanın muhabirleri nezdindeki hesaplarına alacak 
kaydedildiği tarihte, gelen bedel kadar düzenlenecektir. DAB üzerine iskonto tutarına ilişkin not 
konulacaktır.  
 

G. İNDİRİM VE MAHSUP İŞLEMLERİ 
  
Tebliğ’in 7. maddesinde belirtilen indirim, mahsup ve döviz transferi işlemleri aracı bankalarca 
sonuçlandırılacaktır. Aynı maddenin 1 ve 2. fıkralarında yer alan giderlerin ihracat bedelinden 
indirilmesi veya mahsup edilmesi sebebiyle ihracat bedelinin bu giderler kadar eksik 
gönderilmesi halinde, bu durum aracı bankaya belgelendirilecektir. Düzenlenen DAB üzerine söz 
konusu giderlerin türü ve tutarıyla ilgili not konulacaktır.  
 
Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların 
aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili 
gümrük beyannamelerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin 
bankalarca mahsubu mümkündür. Bu kapsamda mahsup edilen tutarların yurda getirilmesi 
zorunlu değildir. Ancak mahsup sonrası kalan tutarlar için %80’lik kısmın bir bankaya satılması 
zorunluluğu uygulanacaktır.  
 



 
 

 

 

Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların 
farklı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili 
gümrük beyannamelerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin 
bankalarca mahsubu mümkündür. Bu kapsamda mahsup edilecek tutarların yurda getirilmiş 
olması zorunludur. Ancak, mahsup sonrası kalan tutarlar için %80’lik kısmın bir bankaya 
satılması zorunluluğu uygulanacaktır. İhracat bedellerinin mahsuben ödemede kullanılacak 
kısmının mahsup tarihinden önce alışının yapılmamış olması şarttır.  
 

H. İHRACATÇININ SERBEST KULLANIMINA BIRAKILAN DÖVİZLER  
 
Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, 
Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat işlemlerinde 
bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir, yani bankaya satma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun ve sigorta 
bedeli ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari kiralama sözleşmesi 
çerçevesinde elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul edilecektir.  
 
IV. İHRACAT HESABININ KAPATILMASI  

 
İhracat bedeli dövizlerin (avans dahil) fiili ihraç tarihinden itibaren yurda getirilerek en az 
%80’inin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde bir bankaya satılması halinde ihracat hesabı 
aracı banka nezdinde kapatılacaktır. Peşin ödeme ve başka bir ödeme şeklinin peşin ödeme ile 
birlikte beyan edildiği durumlarda, peşin bedel dâhil ihracat bedelinin en az %80’lik kısmının fiili 
ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde tahsil edilmesi halinde ihracat hesabı kapatılacaktır.  
 
İhracat bedeli alışının, tahsil süresi dışında ancak 5 iş günlük ihbar süresi içinde yapılması 
halinde ihracat hesabı, ihracatçının bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi 
Müdürlüğüne ihbar edilmeksizin kapatılacaktır. İhracat bedeli alışının ihbardan sonra yapıldığı 
işlemlerde ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin talepler doğrudan ihracatçının bağlı 
bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne yapılacaktır.  
 

A. İHRACAT HESABININ KAPATILACAĞI ARACI BANKA  
 

İhracat hesabı, peşin ödeme ya da gümrük beyannamesinde peşin ödeme ile diğer ödeme 
şekillerinin birlikte beyan edildiği işlemlerde, peşin bedel alışını yapan, bunun dışındaki 
işlemlerde ise ihracatçı tarafından gümrük beyannamesinde beyan edilen veya ihracatçı 
tarafından ihracat hesabının kapatılması işlemlerini gerçekleştirmek üzere gümrük beyannamesi 
ibraz edilerek anlaşma sağlanan aracı banka nezdinde kapatılacaktır.  
 

B. İHRACAT BEDELİNİN TAHSİLİNDE VE İHRACAT HESABININ KAPATILMASINDA 
SORUMLULUK  

 
İhracat bedelinin tahsilinden ve ihracat hesabının tahsil süresi içinde (ek süreler dâhil) 
kapatılmasından ihracatçılar, ihracat bedelinin faktoring şirketinin yurt içi kaynaklarından 
ödendiği faktoring işlemlerinde faktoring şirketi sorumludur. İhracata aracılık eden bankalar 



 
 

 

 

bilgisi dahilinde olan beyannamelerle ilgili ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve satışının 
yapılmasını izlemekle ve ilgili indirim ve mahsup işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.  
 

C. EK SÜRE  
 

Tebliğ’in 9. 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 verilecektir. 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 sonuçlandırılacaktır. 
 

V. TERKİN  
 
Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;  
 

 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,  

 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 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 sonuçlandırılacaktır. Terkin limitlerinin 
belirlenmesinde gümrük beyannamesinin üzerindeki değer esas alınacaktır.  
 
VI. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI VEYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİM  

 
İhracat hesabının, ek süreler de dahil olmak üzere, süresi içerisinde kapatılamaması halinde açık 
hesap tutarı aracı bankaca 5 iş günü içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi 
Müdürlüğüne ihbar edilecektir. İhracat bedelinin faktoring şirketlerince yurt içi kaynaklardan 
ödendiği faktoring işlemlerinde ise kapatılmayan ihracat hesaplarıyla ilgili olarak sadece 
faktoring şirketleri ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar 
edilecektir.  
 
Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince ihracat hesabının kapatılması için 
ilgililere ihbardan itibaren 10 iş günü içinde 90 gün süreli ihtarname gönderilecektir. 
İhracatçılarca bu ihtar süresi içinde ihracat hesabının kapatılması veya mücbir sebep halinin ya 



 
 

 

 

da haklı durumun ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne belgelenmesi 
gerekmektedir.  
 
İhracat bedelinin %10’una kadar açık hesapların terkin işlemlerinden 90 günlük ihtar süresi 
sonunda kapatılmayanlar için Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince 
Cumhuriyet Savcılıklarına 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 
uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen bildirimde bulunulacak ve Hazine ve Maliye 
Bakanlığına ihbara ilişkin bilgi verilecektir.  

 
Saygılarımızla.   


