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SİRKÜLER         İstanbul, 04.02.2015 

Sayı: 2015/028        Ref: 4/028 

 

 

Konu:  

MAL MUKABİLİ, VADELİ AKREDİTİF VE KABUL KREDİLİ ÖDEME 

ŞEKİLLERİNE GÖRE YAPILAN KİTAP İTHALATI İŞLEMLERİNDE VE 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN İTHALAT 

İŞLEMLERİNDE KKDF KESİNTİSİ YAPILMAYACAĞI HAKKINDA  

 

Kitap ithalatı ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinin Kaynak 

Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmadığı hususunda yaşanan 

tereddütler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na intikal etmiş, Gümrükler Genel Müdürlüğü de 

uygulama hakkındaki görüşlerini sirkülerimiz ekinde yer verilen yazı ile Gümrük ve Ticaret 

Bölge Müdürlükleri’ne bildirmiştir. 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün söz konusu 07.03.2014 tarihli 4725 sayılı tasarruflu 

yazısında (Kitap İthalatı ile Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İthalat İşlemlerinde 

KKDF hk.);    

 

 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını 

Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Numaralı Tebliğin "Fona Kesinti Yapılamayacak 

Krediler" başlıklı 3. maddesinin 14. bendinde "Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 

kullandırılan krediler", 21. bendinde "Kitap ithalatının finansmanı için kullanılan 

krediler” den KKDF kesintisi yapılmayacağı, 12. maddesinde ise Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasının uygulamaya ilişkin talimatlarının tebliğ hükmünde olduğu,  

 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 05.12.1997 sayılı 97/7 sayılı talimatında; bu 

tarihten itibaren mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili ödeme şekillerine göre 

yapılan kitap ithalatı ile kitap ithalatının finansmanı için kullandırılan kredilerden fon 

kesintisi yapılmayacağı, 05.08.1996 sayılı 96/2 sayılı talimatının 7. bölümünde ise 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan vadeli ithalat ve bu belge kapsamında 

kullandırılan kredilerin fon kesintilerinden muaf tutulacağı belirtildiği,  

 

düzenlemelerine yer verildikten sonra,  

 

“Mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan kitap 

ithalatı işlemlerinde ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinde 

KKDF kesintisi yapılmaması gerektiği” açıklanmıştır.  

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.03.2014 tarihli 4725 sayılı tasarruflu yazısı (Kitap 

İthalatı ile Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İthalat İşlemlerinde KKDF hk.)   

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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T.C 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞ 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 
 

07.03.2014/4725 
 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan kitap ithalatı ile yatırım teşvik belgesi 
kapsamında yapılan ithalat işlemlerinin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
(KKDF)'ye tabi olup olmadığı hususlarında tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.  
 

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca kabul 
kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat 
işlemleri KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekillerine göre yapılan 
ithalat işlemleri üzerinden ise KKDF alınmamaktadır. 
 

Aynı Tebliğin "Fona Kesinti Yapılamayacak Krediler" başıklı 3 üncü maddesinin 
14 üncü bendinde "Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullandırılan krediler", 21 
inci bendinde "Kitap ithalatının finansmanı için kullanılan krediler" den KKDF 
kesintisi yapılmayacağı, 12 nci maddesinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının uygulamaya ilişkin talimatlarının tebliğ hükmünde olduğu 
belirtilmiştir.  
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 05.12.1997 sayılı 97/7 sayılı 
talimatında; bu tarihten itibaren mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili 
ödeme şekillerine göre yapılan kitap ithalatı ile kitap ithalatının finansmanı için 
kullandırılan kredilerden fon kesintisi yapılmayacağı 05.08.1996 sayılı 96/2 sayılı 
talimatının 7 inci bölümünde ise Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan 
vadeli ithalat ve bu belge kapsamında kullandırılan kredilerin fon 
kesintilerinden muaf tutulacağı belirtilmiştir.  
 

Bu itibarla, mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili ödeme şekillerine 
göre yapılan kitap ithalatı işlemlerinde ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 
yapılan ithalat işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması gerekmektedir.  
 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
                                                                                                               Cenap AŞCI 

                                                                                                                                  Bakan a. 
                                                                                                                             Genel Müdür V. 

 
DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler 


