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SĐRKÜLER         Đstanbul, 28.01.2011 
Sayı: 2011/45         Ref:4/45 
 
 
Konu: 
ĐTHALATTA KKDF KES ĐNTĐSĐ KONUSUNDA 2011/5 SAYILI GÜMRÜKLER 
GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ GENELGESĐ YAYINLANMI ŞTIR  
 
12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye Đlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonu Hakkında 6 Sıra No.lı Tebliğde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme 
şekillerine göre yapılan ithalatların kaynak kullanımını destekleme fonu (K.K.D.F) kesintisine 
tabi olduğu hükme bağlanmaktadır. Bedelin ithalden önce ödendiği uluslararası ticarette 
kullanılan ödeme şekillerinden "peşin", "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme şekilleri ise 
K.K.D.F kesintisine tabi olmamaktadır. 
 
Genelgede yapılan açıklamaya göre, K.K.D.F kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre 
gerçekleştirilen ithalatta mal bedelinin, proforma fatura veya kesin satış faturası tarihine 
bakılmaksızın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) 
ilgili bankaya yatırılması ve ilgili banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en 
geç iki iş günü içinde tamamlamış olması gerekmektedir. Bahsi geçen iki günlük sürenin 
hesaplanmasında işlemin yapıldığı gün hesaba katılmayacak; ancak, hesaplanacak sürelerin 
son günü resmi tatile rastlarsa, süreler resmi tatili izleyen ilk iş gününün çalışma saati sonunda 
bitecektir. Bununla birlikte, K.K.D.F kesintisi doğup doğmadığı hususunun gümrük 
idarelerince değerlendirilebilmesi için, yükümlünün mal bedelini tescil tarihinden önce veya 
tescil tarihinde bankaya yatırdığını transfer bildirim formu/banka yazısı ile gümrük idarelerine 
tevsik etmesi yeterli olacaktır.  
 
Genelgede yapılan bir diğer açıklamaya göre de; mal bedelinin banka tarafından gümrük 
beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde ihracatçıya transfer edilmiş olması 
halinde, iki iş günü valör süresi aşılmış olsa bile K.K.D.F kesintisi yapılmaması 
gerekmektedir. 
 
Genelge, yapılan düzenlemeye göre, serbest bölgelerden yapılan ithalat işlemleri ile 
antrepolarda veya geçici depolama yerlerinde yapılan eşya devirlerinde Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu kesintisi ile ilgili olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem ifa edilecektir. 
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1. Türkiye'de yerleşik firmaların serbest bölgelerde faaliyette bulunan şubelerinden 
yaptıkları ithalat işlemlerinde peşin bir ödemeden söz edilebilmesi ve K.K.D.F kesintisi 
doğmaması için; gerek merkez firma tarafından şubesine yapılacak transferin, gerekse serbest 
bölgede faaliyette bulunan şubenin asıl ihracatçıya yapacağı ödemenin gümrük 
yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmış olması ve ödeme 
şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz 
tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik 
edilmesi gerekmektedir. 
 
2. Gönderici firmaya herhangi bir ödeme yapılmadan, antrepoda veya geçici depolama 
yerinde devredilen eşya ile ilgili olarak K.K.D.F kesintisi doğmaması için; gerek devreden 
tarafından gönderici firmaya yapılacak transferin, gerekse eşyayı devralanın devredene 
yapacağı transferin, satıcı veya göndericisi belli alıcısı emre olan eşyada ise alıcının satıcıya 
veya göndericiye yapacağı transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (veya 
bu tarihte) tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek 
belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. 
 
Diğer taraftan, serbest bölgede faaliyette bulunan şubenin üretim faaliyetinde bulunuyor 
olmasının veya ithalata konu malların serbest bölgede Türkiye'deki ithalatçının şubesi 
olmayan diğer firmalarca muvazaalı olarak el değiştirmesinin Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu kesintisi yapılmasını engellemeyeceğini ilave etmekte yarar görmekteyiz. 
 
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
EK:  
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2011/5 Sayılı Genelgesi.  
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T.C. 
BAŞBAKANLIK  

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlü ğü 

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.12.00-10.06.01 21.01.2011 
Konu: K.K.D.F 

GENELGE 
(2011/5) 

Bilindiği üzere, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye Đlişkin Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğde, kabul kredili, vadeli akreditif 
ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatların kaynak kullanımını destekleme 
fonu (K.K.D.F) kesintisine tabi olduğu hükme bağlanmaktadır. Bedelin ithalden önce 
ödendiği uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekillerinden "peşin", "akreditifli" ve "vesaik 
mukabili" ödeme şekilleri ise K.K.D.F kesintisine tabi olmamaktadır. 

K.K.D.F kesintisine tabi olmayan ödeme şekillerine göre gerçekleştirilen ithalatta mal 
bedelinin, proforma fatura veya kesin satış faturası tarihine bakılmaksızın serbest dolaşıma 
giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılması ve ilgili 
banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en geç iki iş günü içinde tamamlamış 
olması gerekmektedir. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 22 nci maddesi, "Bu Kararla bu 
Karara ek olarak yayımlanacak kararlarda ve bunlara ili şkin tebliğlerde belirtilen, hak 
doğurucu ve hak düşürücü ve uyulmaması aykırılık oluşturan sürelerin hesaplanmasında, 
işlemin yapıldığı gün hesaba katılmaz. Ancak, hesaplanacak sürelerin son günü resmi tatile 
rastlarsa, süreler resmi tatili izleyen ilk iş gününün çalışma saati sonunda biter." hükmünü 
amir olup, bahsi geçen iki günlük sürenin hesaplanmasında bu hükmün dikkate alınması 
gerekmektedir. 

Bununla birlikte, K.K.D.F kesintisi doğup doğmadığı hususunun gümrük idarelerince 
değerlendirilebilmesi için, yükümlünün mal bedelini tescil tarihinden önce veya tescil 
tarihinde bankaya yatırdığını transfer bildirim formu/banka yazısı ile gümrük idarelerine 
tevsik etmesi yeterlidir. 

Diğer taraftan, mal bedelinin banka tarafından gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce 
veya tescil tarihinde ihracatçıya transfer edilmiş olması halinde, iki iş günü valör süresi 
aşılmış olsa bile K.K.D.F kesintisi yapılmaması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak, serbest bölgelerden yapılan ithalat işlemleri ile 
antrepolarda veya geçici depolama yerlerinde yapılan eşya devirlerinde Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu kesintisi ile ilgili olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem ifa edilecektir. 
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1. Türkiye'de yerleşik firmaların serbest bölgelerde faaliyette bulunan şubelerinden yaptıkları 
ithalat işlemlerinde peşin bir ödemeden söz edilebilmesi ve K.K.D.F kesintisi doğmaması 
için; gerek merkez firma tarafından şubesine yapılacak transferin, gerekse serbest bölgede 
faaliyette bulunan şubenin asıl ihracatçıya yapacağı ödemenin gümrük yükümlülüğünün 
başladığı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmış olması ve ödeme şekline göre Döviz 
Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından 
ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi 
gerekmektedir. 

2. Gönderici firmaya herhangi bir ödeme yapılmadan, antrepoda veya geçici depolama 
yerinde devredilen eşya ile ilgili olarak K.K.D.F kesintisi doğmaması için; gerek devreden 
tarafından gönderici firmaya yapılacak transferin, gerekse eşyayı devralanın devredene 
yapacağı transferin, satıcı veya göndericisi belli alıcısı emre olan eşyada ise alıcının satıcıya 
veya göndericiye yapacağı transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (veya 
bu tarihte) tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek 
belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, serbest bölgede faaliyette bulunan şubenin üretim faaliyetinde bulunuyor 
olmasının veya ithalata konu malların serbest bölgede Türkiye'deki ithalatçının şubesi 
olmayan diğer firmalarca muvazaalı olarak el değiştirmesinin Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu kesintisi yapılmasını engellemeyeceği izahtan varestedir. 

2009/110 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Ziya ALTUNYALDIZ 
Müsteşar 

 


