
 

1 

 
 
SĐRKÜLER         Đstanbul, 04.04.2011  
Sayı: 2011/80        Ref: 4/80 
 
 
Konu:  
ĐTHALATTA KKDF KES ĐNTĐSĐ HAKKINDA 2011/16 SAYILI GÜMRÜKLER 
GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ GENELGESĐ YAYINLANMI ŞTIR  
 
Hatırlanacağı üzere, 28.01.2011 tarihli ve 2011/45 sayılı sirkülerimiz ile, ithalatta KKDF 
kesintisi hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2011/5 sayılı Genelge 
hakkında bilgiler vermiştik. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/5 sayılı Genelge’sinde, 
ithalatta KKDF uygulaması ile serbest bölgelerden yapılan ithalat işlemleri ve antrepolarda 
veya geçici depolama yerlerinde yapılan eşya devirlerinde KKDF kesintisiyle ilgili olarak 
yeni düzenlemeler yapılmıştı. 
 
Bu defa, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 2011/5 sayılı Genelgeyi de 
yürürlükten kaldıran ve ithalatta KKDF kesintisi işlemlerini düzenleyen 2011/16 sayılı 
Genelge hakkında bilgi verilecektir.  
 
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 i ş 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. 
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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: 
 
1. Serbest bölgelerden gerçekleştirilen mal alışları Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
mevzuatı yönünden ithalat olarak değerlendirilmekte ve bu ithalatın vadeli (kredili) nitelik 
taşıması kaydıyla fon kesintisi yapılmaktadır. Serbest bölgelerden yapılan ithalatların peşin 
bir ithalat sayılabilmesi için, hem yurt dışındaki asıl ihracatçıya yapılan ödemenin hem de 
Türkiye’den serbest bölgeye yapılan ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten 
önce tamamlanmış olması ve bu durumun ithalatçı firma tarafından ibraz edilen belgelerle 
ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekmektedir. 
 
Bununla birlikte, serbest bölgelerde faaliyet gösteren herhangi bir firmayla ortaklık veya 
merkez-şube ilişkisi içinde bulunmayan firmalarca serbest bölgelerden peşin bir ithalat 
yapılması halinde, ithalat işlemi sırasında yükümlüden gümrük yükümlülüğünün başladığı 
tarihten önce yurt dı şındaki asıl ihracatçıya ödeme yapıldığına dair herhangi bir belge talep 
edilmesine gerek bulunmamaktadır. 
 
Diğer taraftan, serbest bölgeye getirilen eşyanın serbest bölgede kayıtlı sanayi sicil belgesini 
haiz imalatçı firma tarafından üretim faaliyetinde kullanılması neticesinde elde edilen GTĐP 
numarası ve tanımı farklı eşyanın serbest bölgeden peşin olarak ithal edilmesi durumunda 
K.K.D.F kesintisi yapılmayacak; ayrıca, sanayi sicil belgesini haiz imalatçı firmanın üretim 
faaliyetinde kullandığı ürünlerin bedelinin yurt dışındaki asıl ihracatçıya transfer edildiğine 
dair bir belgenin talep edilmesi de söz konusu olmayacaktır. 
 
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. 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/16 sayılı Genelgesi  
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BA�BAKANLIK

Gümrük Müste�arlı�ı Gümrükler Genel Müdürlü�ü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.12.00-10.06.01
Konu: K.K.D.F 18/03/2011

GENELGE

(2011/16)

Bilindi�i üzere, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye �li�kin Kaynak
Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebli�de, kabul kredili, vadeli akreditif
ve mal mukabili ödeme �ekillerine göre yapılan ithalatların kaynak kullanımını destekleme
fonu (K.K.D.F) kesintisine tabi oldu�u hükme ba�lanmaktadır. Bedelin ithalden önce
ödendi�i uluslararası ticarette kullanılan ödeme �ekillerinden "pe�in", "akreditifli" ve "vesaik
mukabili" ödeme �ekilleri ise K.K.D.F kesintisine tabi olmamaktadır.

K.K.D.F kesintisine tabi olmayan ödeme �ekillerine göre gerçekle�tirilen ithalatta mal
bedelinin, proforma fatura veya kesin satı� faturası tarihine bakılmaksızın serbest dola�ıma
giri� beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya yatırılması ve ilgili
banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en geç iki i� günü içinde tamamlamı�
olması gerekmektedir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 22 nci maddesi, "Bu Kararla bu
Karara ek olarak yayımlanacak kararlarda ve bunlara ili�kin tebli�lerde belirtilen, hak
do�urucu ve hak dü�ürücü ve uyulmaması aykırılık olu�turan sürelerin hesaplanmasında,
i�lemin yapıldı�ı gün hesaba katılmaz. Ancak, hesaplanacak sürelerin son günü resmi tatile
rastlarsa, süreler resmi tatili izleyen ilk i� gününün çalı�ma saati sonunda biter." hükmünü
amir olup, bahsi geçen iki günlük sürenin hesaplanmasında bu hükmün dikkate alınması
gerekmektedir.

Bununla birlikte, K.K.D.F kesintisi do�up do�madı�ı hususunun gümrük idarelerince
de�erlendirilebilmesi için, yükümlünün mal bedelini tescil tarihinden önce veya tescil
tarihinde bankaya yatırdı�ını transfer bildirim formu/banka yazısı ile gümrük idarelerine
tevsik etmesi yeterlidir.

Di�er taraftan, mal bedelinin banka tarafından gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce
veya tescil tarihinde ihracatçıya transfer edilmi� olması halinde, iki i� günü valör süresi
a�ılmı� olsa bile K.K.D.F kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak, serbest bölgelerden yapılan ithalat i�lemleri ile
antrepolarda veya geçici depolama yerlerinde yapılan e�ya devirlerinde Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu kesintisi ile ilgili olarak a�a�ıda belirtildi�i �ekilde i�lem ifa edilecektir.

./...



__________________________________________________________________________________________
Hükümet Meydanı No:10 06100 Ulus/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Özge DEM�REL
Telefon (0312) 306 88 85 Faks (0312) 306 89 95 Gümrük Uzmanı
e-posta: kdv@gumruk.gov.tr Elektronik A�: www.gumruk.gov.tr

1. Serbest bölgelerden gerçekle�tirilen mal alı�ları Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
mevzuatı yönünden ithalat olarak de�erlendirilmekte ve bu ithalatın vadeli (kredili) nitelik
ta�ıması kaydıyla fon kesintisi yapılmaktadır. Serbest bölgelerden yapılan ithalatların pe�in
bir ithalat sayılabilmesi için, hem yurt dı�ındaki asıl ihracatçıya yapılan ödemenin hem de
Türkiye’den serbest bölgeye yapılan ödemenin gümrük yükümlülü�ünün ba�ladı�ı tarihten
önce tamamlanmı� olması ve bu durumun ithalatçı firma tarafından ibraz edilen belgelerle
ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, serbest bölgelerde faaliyet gösteren herhangi bir firmayla ortaklık veya
merkez-�ube ili�kisi içinde bulunmayan firmalarca serbest bölgelerden pe�in bir ithalat
yapılması halinde, ithalat i�lemi sırasında yükümlüden gümrük yükümlülü�ünün ba�ladı�ı
tarihten önce yurt dı�ındaki asıl ihracatçıya ödeme yapıldı�ına dair herhangi bir belge talep
edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Di�er taraftan, serbest bölgeye getirilen e�yanın serbest bölgede kayıtlı sanayi sicil belgesini
haiz imalatçı firma tarafından üretim faaliyetinde kullanılması neticesinde elde edilen GT�P
numarası ve tanımı farklı e�yanın serbest bölgeden pe�in olarak ithal edilmesi durumunda
K.K.D.F kesintisi yapılmayacak; ayrıca, sanayi sicil belgesini haiz imalatçı firmanın üretim
faaliyetinde kullandı�ı ürünlerin bedelinin yurt dı�ındaki asıl ihracatçıya transfer edildi�ine
dair bir belgenin talep edilmesi de söz konusu olmayacaktır.

2. Gönderici firmaya herhangi bir ödeme yapılmadan, antrepoda veya geçici depolama
yerinde devredilen e�ya ile ilgili olarak K.K.D.F kesintisi do�maması için; gerek devreden
tarafından gönderici firmaya yapılacak transferin, gerekse e�yayı devralanın devredene
yapaca�ı transferin, satıcı veya göndericisi belli alıcısı emre olan e�yada ise alıcının satıcıya
veya göndericiye yapaca�ı transferin gümrük yükümlülü�ünün ba�ladı�ı tarihten önce (veya
bu tarihte) tamamlanmı� olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek
belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

2011/5 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmı�tır.

Bilgi ve gere�ini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Müste�ar


