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TÜRK VE RUS KAMBİYO MEVZUATLARINDAKİ ÖNEMLİ HÜKÜMLER 

KONU RUSYA TÜRKİYE 

Yerleşikler 

arasında döviz 

işlemi 

Yerleşikler arasındaki döviz işlemleri 10 Aralık 2003 

tarihli 173-FZ sayılı Federal Kanunda belirtilenler 

haricinde yasaktır. 

 

Türkiye'de yerleşik kişilerin, dışarıda yerleşik kişilerden, 

Türkiye'de yapacakları işlemler nedeniyle döviz kabul 

etmeleri serbesttir. 

 

Yerleşikler arasında döviz işlemleri kambiyo mevzuatında 

belirtilen haller dışında mümkün değildir. 

 

Konuyla ilgili 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in 8. maddesinde 

belirtilen sınırlamalar esas alınmalıdır. 

Yurtdışına yolcu 

beraberi yerel para 

çıkarılması 

Yerleşik ve yerleşik olmayan kişiler gümrük 

bölgesinden (Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgız 

Cumhuriyeti ve Rusya) sınırlama olmaksızın ruble 

ihraç edebilirler. Tek seferde 10.000 ABD Dolarını aşan 

yerli para birimi ihracatı için, ihraç edilen toplam tutarı 

gösteren yazılı bir gümrük beyannamesi gereklidir. 

25.000 TL’yi aşan Türk parasının yurt dışına çıkarılması 

Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılır. 

 

Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve 

Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında 

gümrük idarelerine Ticaret Bakanlığı tarafından 



*Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi ülkeler için limit 100 

bin ABD Doları’dır.  

 

**Gümrük geçişinde tespit edilen paranın limiti aşan 

kısmının 1/2 ile 2’si oranında ceza veya tespit edilen 

paranın müsadere edilmesi söz konusu. 

yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur. 

 

Yurtdışına yolcu 

beraberi döviz 

çıkarılması 

Yerleşikler ve yerleşik olmayan kişiler gümrük 

bölgesinden (Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgız 

Cumhuriyeti ve Rusya) sınırlama olmaksızın nakit 

döviz ihraç edebilirler. Tek seferde 10.000 ABD 

Dolarını aşan döviz ihracatı için, ihraç edilen toplam 

tutarı gösteren yazılı bir gümrük beyannamesi 

gereklidir. 

 

*Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi ülkeler için limit 100 

bin ABD Doları’dır.  

 

**Gümrük geçişinde tespit edilen paranın limiti aşan 

kısmının 1/2 ile 2’si oranında ceza veya tespit edilen 

paranın müsadere edilmesi söz konusu. 

 

10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin yurt dışına 

çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde 

yapılır. 

 

Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz 

çıkışlarında gümrük idarelerine Ticaret 

Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile 

beyanda bulunulur. 

 

Yurda yolcu 

beraberi yerel para 

Aynı kurallar geçerlidir. 

 

Miktar kısıtlaması yoktur. 



getirilmesi *Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi ülkeler için limit 100 

bin ABD Doları’dır.  

 

**Gümrük geçişinde tespit edilen paranın limiti aşan 

kısmının 1/2 ile 2’si oranında ceza veya tespit edilen 

paranın müsadere edilmesi söz konusu. 

Yurda yolcu 

beraberi döviz 

getirilmesi 

Aynı kurallar geçerlidir. 

 

*Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi ülkeler için limit 100 

bin ABD Doları’dır.  

 

**Gümrük geçişinde tespit edilen paranın limiti aşan 

kısmının 1/2 ile 2’si oranında ceza veya tespit edilen 

paranın müsadere edilmesi söz konusu. 

Miktar kısıtlaması yoktur. 

Yerleşiklerin yurt 

içinde döviz 

hesabı açması 

Yerleşikler bankacılık kural ve uygulamaları 

çerçevesinde serbestçe döviz hesabı açabilir ve bu 

hesaplar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. 

Merkez Bankası ve bankalar, Türkiye'de ve yurt dışında 

yerleşik kişiler adına döviz tevdiat hesapları ve altın depo 

hesapları açabilirler. Bu hesaplar üzerinde, sahipleri 

serbestçe tasarrufta bulunabilirler. Bu hesaplara ait faizler 

banka hesap sahibi arasında serbestçe tesbit edilir. 

Anapara ve faizlerin transferleri ile altının iadesi 

bankalarca kendi kaynaklarından karşılanır. 

 

Yurt dışında hesap Yerleşikler 7 Mayıs 2013 tarihli 79-FZ sayılı Federal Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin, 



açılması Yasa'da belirtilenler hariç olmak üzere yabancı para 

cinsinden ve yurt dışındaki bankalarda ruble cinsinden 

açık hesap açabilirler. 7 Mayıs 2013 tarihli 79-FZ sayılı 

Federal Yasa, kamu görevlilerini ilgilendirmektedir. 

Yerleşikler bu hesapların açılıp kapanması ve hesap 

detaylarında herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra 

hesap bilgilerini açtıklarında veya kapattıklarında veya 

hesap detaylarında değişiklik yaptıkları zaman vergi 

makamlarına haber vermelidirler. 

 

*Bilgilendirme bir ay içinde yapılmalı,  yapılmadığı  

tespit edilirse şahsa 4000-5000 ruble ceza söz konusu. 

 

**Yetkili kişiye 40000-50000 ruble 

 

***Tüzel kişiliğe 800 000- 1000 000 ruble 

bankalar vasıtasıyla yurtdışına döviz transfer ettirmeleri 

serbesttir. Yurt dışında hesap açılması ile ilgili bir 

kısıtlama yoktur. 

 

İhracat 

bedellerinin yurda 

getirilmesi 

Bir vade kısıtı olmamakla birlikte, ihracat işlemini (6 

milyon ruble ve üzeri) takiben söz konusu işleme 

aracılık eden Banka nezdinde açık olan ihracatçının 

hesabına, ihracat bedellerinin gelmesi zorunludur. 

Ödemeye ilişkin vade kavramı, ihracatçı ve ithalatçı 

arasında düzenlenen sözleşmeye göre 

şekillenmektedir.  

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından 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. 



*Gecikme söz konusu olursa, her gecikme günü için 

refinansman oranının 1/150  değerinde faiz cezası 

işlenir.  

 

**Hiç para geri gelmemesinde alınmayan tutarın %75 

ile 100% oranında ceza söz konusu 

 

Yurt içinde döviz 

kredisi verilmesi 

Bir kısıtlama bulunmamaktadır. YP cinsinden ipotek 

kredilerinde bankalar tarafından uygulanan genel 

prensip, borçlunun kur riskine maruz kalmaması için 

ruble cinsinden ipotek kredisi kullandırılması 

yönündedir. 

 

Yalnızca 32 sayılı Kararın 17. Maddesinde belirtilen sınırlı 

işlemler için mümkündür. 

 


