
İran Döviz Kurları (Son Güncelleme 22/07/2020) 

1. Resmi Kur 

İran ithalat rejiminde döviz kurları önemli yer tutmakta olup, döviz kurlarının çok 

katmanlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. İran'da resmi kur her yılın sonunda bir 

sonraki yıl için belirlenmektedir. Halen ülkedeki resmi kur 1 Dolar=42.000 IRR olacak 

şekilde belirlenmiştir. Devlet tarafından birçok açıklamada resmi kur ile belirlenen 

döviz kurları üzerinden yapılmaktadır. 

2. NİMA Kuru 

NİMA kuru, Hükümet tarafından piyasa kurunun altında belirlenen diğer bir kurdur. 

İran’da muhasebesi şeffaf olan bütün şirketler NİMA kurunu kullanmak zorundadır. 

NİMA sistemi kısaca ihracat yapan İranlı firmaların dövizini sisteme yüklemesi ve 

ithalat yapmak isteyen firmalara bu sistem üzerinden satması esasına dayanmaktadır. 

Günlük olarak belirlenen NİMA kurlarının yayınlandığı internet sitesi aşağıdadır. 

https://www.sanarate.ir/Default.aspx 

Sitede yayınlanan kurlar, yayınlandığı günün bir gün öncesinin ağırlıklı ortalama işlem 

kurudur. Satış kuru “offer”’dan kur satın alınmaktadır. Sitede bulunan Sana Weighted 

Average Cash, yurtdışına gidecek kişiler, yurtdışında öğrenim görenlerin eğitim 

masraflarını ödeyecek kişilere, belge karşılığı sağlanan döviz kuru fiyatıdır. Sana 

Weighted Average (TT) ise üretici firmaların ithalat borçlarını ödemek için satın 

aldıkları dövizin fiyatıdır. Üretici firmalar Sana Weighted Average (TT) kurunu 

kullanmak zorundadır. 

İran Merkez Bankası tarafından yayınlanan Tebliğ’de, 21 Mart 2020-20 Mart 2021 

tarihleri arasında İranlı ihracatçıların ülkeye döviz getirmesine ilişkin uygulama usulleri 

belirlenmiş olup, sözkonusu hususlar aşağıda yer almaktadır.  

• İhracatçılar ihracat bedelinin %80’ini ülkeye banka kanalıyla getirerek NİMA 

Sistemine yatırmalıdır. Gerikalan %20’sini ise banknot olarak getirip, serbest kurdan 

bozdurabilir. Üretici ve ithalatçı ihracat bedelinin %30’unu ithalat için kullanabilir. 

• İhracat gelirleri 4 ay içinde ülkeye getirilmelidir. İhracatçı bedeli üç ay içinde 

ülkeye getirmesi durumunda ihracat bedelinin %10’unu getirmekten muaf tutulur.  

• Ticaret, Sanayi ve Madenler Bakanlığı tarafından verilen ticaret kartları (Kart-e 

Bazargani), firmaların ihracat bedelini ülkeye getirme yükümlülüklerini yerine 

getirmelerine paralel olarak derecelendirilecek ve ihracat bedelini getirmede 

yükümlülüklere tam uyanlara döviz tahsisleri ve diğer ihracat işlemlerinde kolaylık 

sağlanacaktır.  

• İhracat bedelinin ülkeye getirilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin 

ticaret kartı iptal edilecek, ithalat için sipariş kaydı engellenecek, iç ve dış ticareti 

sınırlandırılacak, gümrüklerde yeşil hat kullandırılması sonlandırılacak, yeşil hat 

kullanmak için yatırılmış bulunan teminat mektuplarına el konulacak, daha önce 

sağlanmış bulunan tüm teşvik ve muafiyetleri iptal edilecek, bankaların kredi ve diğer 

hizmetlerini bu firmalara sunması yasaklanacak, ülkeden döviz çıkışına yasal olmayan 

yollardan aracılık eden lisanslı döviz bürolarının lisansı iptal edilecek, İran 

https://www.sanarate.ir/Default.aspx


Eximbank’ının verdiği tüm destekler sonlandırılacak ve uluslararası taşımacılık 

hizmetlerinden yararlanmaları engellenecektir. 

3. Serbest Kurlar 

İran’daki serbest kurlara İran’da yasaklı durumda bulunan www.bonbast.com isimli 

siteden ulaşılabilmektedir. Serbest kurlar sabah 11.00 ve öğlen 14.00’de 

güncellenmekte ve bu sitede yayınlanmaktadır. 




