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1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) 

1.1 KKDF’NİN TANIMI VE KURULUŞ AMACI 
 
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), 1984 yılından sonra ihracatın ve 

yatırımların teşviki amacıyla kurulan fonlardan birisidir.  
84/8860 sayılı Kararın 1. maddesinde “Kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen 

hedeflere uygun olarak ihracatı ve yatırımlarda kaynak kullanımını desteklemek yoluyla 
banka kaynaklarının bu sahalara yönlendirilmesini ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin 
düşürülmesini teminen” ifadesine yer verilmiştir. Diğer yandan, 88/12944 Sayılı Karar’ın 1. 
maddesinde de kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak 
yatırımların yönlendirilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla 
1211 sayılı Kanunun 3098 sayılı Kanunla değişik 40. madde 11- b, c fıkralarına dayanılarak 
T.C. Merkez Bankası nezdinde “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu”nun kurulduğu 
belirtilmiştir. 

KKDF kurulduğundan bugüne kadar kararlarda belirtilen amaçlardan başka, 
uygulamada başka amaçların da gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. Bu amaçlar:  

i) İhracatın ve yatırımların teşvik edilmesi, 
ii) Banka kaynaklarının özendirilmesi istenen alanlara yönlendirilmesi ve ihtisas 

kredilerinde kredi maliyetinin düşürülmesi,  
iii) Fon oranları üzerinde değişiklikler yapılarak para ve kredi politikasının uygulanması, 

ithalatın ve kredilerin özendirici veya caydırıcı kılınmasıdır. 

Ülkemizde 1988 yılından bu yana uygulanmakta olan Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonu (KKDF), gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklı kredi kullandırımında anapara, faiz veya 
ithal edilen mal bedeli üzerinden alınan ve bankalarca tahsil edilerek TC Merkez Bankası’na 
devredilen bir bedeldir. Bu ödeme şekillerinde fon kesintisi uygulama nedeni, malların fiili 
ithalinin gerçekleştirilmesinden sonra ithalat bedelinin ödenmesi suretiyle ithalatçının 
kredilendirilmiş olmasıdır.  

1.2 KKDF’YE TABİ TUTULAN İŞLEMLER 
Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olan işlemlerin genel özelliği “bir 

kredilendirme unsuruna” sahip olmalarıdır. Bu işlemlerden bazıları aşağıdaki şekilde 
sıralanabilir:  

 Krediler 
 Gayri Nakdi Krediler 
 Kredi Kartı Borç Taksitlendirmeleri ve Kredi Kartı Nakit Avansı 
 Dövize Endeksli ve Diğer Endeksli Krediler 
 Katılım Bankalarınca Kullandırılan Fonlar 
 Yurt Dışından Sağlanan Krediler 
 Fiduciary İşlemler (İnançlı İşlemler) 
 Prefinansman Kredileri 
 İhracat Faktoringi 
 Postfinansman Kredileri 
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KKDF mevzuatı hükümlerine göre, ödeme şekli itibariyle, ithalatçının 

kredilendirilmesinin söz konusu olduğu, kabul kredili, mal mukabili ve vadeli akreditif ödeme 
şekillerine göre yapılan ithalatta da fon kesintisi yapılması gerekmektedir. 

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan YB-96/9 sayılı “Türk Parası Kıymetini 
Koruma Mevzuatının İthalata İlişkin Hükümler Uygulaması” başlıklı Genelgesinde, ithalat 
işlemlerinde ödeme şekilleri tanımlanmıştır. 

Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olan ithalat işlemlerine ilişkin 
ödeme şekilleri, aşağıda listelenmiştir: 

 Mal Mukabili Ödeme Şekline Göre Yapılan İthalat 
 Kabul Kredili Ödeme Şekline Göre Yapılan İthalat  
 Vadeli Akreditif Ödeme Şekline Göre Yapılan İthalat 

 

1.2.1 VADELİ AKREDİTİF 
Akreditif; ihraç edilen malın bedelinin ödenmesi konusunda belirli koşulların yerine 

getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır. 
Vadeli Akreditif; ithalatçı ve ihracatçı arasındaki satış sözleşmesine göre akreditif 

bedelinin ibrazında değil de, bu belgelerin ibrazından belirli bir süre sonra ihracatçıya 
ödenmesini sağlayan akreditif türüdür. 

İhraç konusu malın bedeli buna ilişkin vesaikin muhabir bankaya ibrazı esnasında değil, 
ödeme vadesinde ödenir. Ödeme vadesi herhangi bir süreyle sınırlı olmaksızın serbestçe 
tayin ve tespit edilebilir. Ödenmesi ertelemeli akreditif vadeli poliçe uygulamasına 
benzemekle birlikte, ondan farklıdır. Burada ihracatçı bankaya kabul edilmek üzere bir poliçe 
keşide etmek yerine, belirli bir süre sonra, görüldüğü anda ödenecek bir poliçe keşide eder. 
Böyle bir uygulama için, akreditif bankasının söz gelimi vesaikin ibrazından 90 gün sonra 
akreditif tutarını ödeyeceği şeklindeki bir soyut borç vaadi gereklidir. Ödenmesi ertelemeli 
akreditifte vade genellikle taşıma süresi kadardır. İthalatçı bu yolla masrafları azaltmayı 
amaçlar. Fakat bu yöntem, hem uygulamada çeşitli problemler doğurabilecek mahiyettedir 
hem de banka kabullü vadeli bir poliçe de aynı işi görebilir. 

Uygulamada ortaya çıkabilecek problemler ithalatçının borçlu olduğunu gösteren bir 
vesaikin bulunmamasından kaynaklanır. O nedenle, ödenmesi ertelemeli akreditiflerin 
açılması hususunda bankalar isteksiz davranmaktadırlar. 

 

1.2.2 VADELİ AKREDİTİF TARAFLARI 
Vadeli akreditif, şartlı bir ödeme taahhüdü olarak tanımlanabilir. İthalatçı (amir), 

bankasından (amir banka-issuing bank) ihracatçı (lehdar-beneficiary) lehine bir akreditif 
açmasını ve ihracatçının ülkesindeki bir muhabir banka (negotiating bank) aracılığıyla 
haberdar edilmesini ister. İhracatçı gerekli belgeleri doğru, eksiksiz, kurallara uygun ve 
kredinin geçerlilik süresi içerisinde bankasına sunarsa, o takdirde ödeme yapılır. 
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Amir: Malların ithalatçısı, alıcısıdır. 
Amir Banka (Açan Banka/Issuing/Opening Bank): İthalatçının bankası olup, akreditifi 

açan bankadır. İhracatçı akreditif vadesi içinde istenilen koşulları yerine getirirse ödeme 
yapmakla yükümlüdür. 

Muhabir Banka (İhbar Bankası/Advising Bank): İthalat konusu malların bedelini 
ödeyen bankadır. Bir başka ifade ile, akreditif açıldığının ithalatçıya ihbar edildiği, teyit 
edildiği ve ihracatçıya ödemenin yapıldığı bankadır. Söz konusu banka, sadece akreditifin 
açıldığına ilişkin olarak satıcıya bildirimde bulunursa “ihbar bankası” adını alır. İhbar 
bankasının ihracatçıya karşı ödeme konusunda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca 
gerekli belgelerin ibrazı halinde ödemede bulunacağına ilişkin kendi taahhüdünü de 
ekleyerek satıcıya bildirimde bulunursa “teyit bankası-confirming bank” olarak adlandırılır. 

Lehdar: İhracatçı, satıcıdır. 
 

1.3 KKDF KESİNTİ ORANLARI 
Günümüze kadar uygulanan KKDF kesintisi oranları, zaman içinde sosyal ve ekonomik 

gereklilikler karşısında çıkarılan Tebliğler ve Bakanlar Kurulu Kararları (BKK) ile azaltılıp 
artırılarak değişikliklere uğramıştır. 01.01.2002 tarihinden itibaren oran belirleme yetkisi 
Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

KKDF kesintisi, şirketlerin ve gerçek kişilerin finansman teminlerinde, finansmanın 
türüne göre farklı oranlarda uygulanmaktadır. Bankalarca kullandırılan tüketici kredilerinde 
KKDF %15 iken, diğer kredilerde %0'dır. Bankalar ve finans kuruluşları haricindeki şirketlerin 
yurtdışından sağladıkları kredilerde KKDF %3'tür ve ithalat yapan firmaların 1 yıla kadar olan 
vadeli ödemelerinde ise KKDF %6'dır. 2011 yılında, ithalat yapan firmaların vadeli alımlarında 
KKDF oranının %3'ten %6'ya yükseltilmesi ile ithalatın finansmanında uzun vadeli çözümler 
artarak kullanılmıştır. 

Yapılan son düzenleme ise Türkiye'deki banka ve diğer finans kuruluşları haricindeki 
şirketlerin yurtdışından sağladıkları 1 yıla kadar vadeli döviz ve altın kredilerinde %3 olarak 
uygulanan KKDF ile ilgilidir. Şirketlerin yurtdışı borçlanma vadelerini uzatmayı amaçlayan 
yeni düzenlemede 1 yıla kadar olan krediler için KKDF %3'te bırakılmış; 1-2 yıl vadeli 
kredilerde KKDF %0'dan %1'e, 2-3 yıl vadeli kredilerde de %0'dan %0,5’e yükseltilmiştir. 3 
yıldan uzun olan kredilerde ise KKDF değişmeyerek %0'da kalmıştır. 
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FON KESİNTİSİ ORANI 

Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan %15  

(3)a) Tüketici kredilerinde (Gerçek kişilere ticari 
amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler )                 

(2010/974 sayılı  
B.K.K. ile değişik) 

(4)b) Diğer kredilerde  % 0 

Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından 
sağladıkları kredilerde 

 % 0 

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de 
yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde 

% 3  

(*) Bankalar ve finansman şirketleri dışında 
Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları 
döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) ,   

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3 
Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dâhil) ile 2 yıl arasında 

olanlarda 
% 1 

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dâhil) ile 3 yıl arasında 
olanlarda 

 % 0,5 

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dâhil) ve üzerinde 
olanlarda 

 % 0 

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme 
şekillerine göre yapılan ithalatta 

% 6 

 (2011/2304 Sayılı  
B.K.K. ile değişik)  

 
KKDF, 16.03.2009 tarihinden itibaren kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili 

ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta % 3 olarak uygulanmakta iken, 13.10.2011 tarih ve 
28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 12.10.2011 tarih ve 2011/2304 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 13.10.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 6’ya yükseltilmiştir. 
İthalattaki KKDF’deki yıllar içinde yapılan kesinti oranları aşağıdadır.  

 

1.4 KKDF KESİNTİSİNİN HESAPLANMA ŞEKLİ 
Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta 

KKDF kesintisi ithalat tutarının, KKDF kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki 
TCMB döviz alış kuru esas alınarak bulunacak TL karşılığı üzerinden hesaplanarak, gümrük 

Tarihl
er 

15.09.199
5-
31.12.199
5 

01.01.199
6-
21.07.199
6 

22.07.199
6-
16.12.199
8 

01.01.199
9-
24.11.200
0 

25.11.200
0-
07.08.200
1 

08.08.200
1-
12.10.201
1 

13.10.201
1- 
Günümüz 

Oran 6% 0% 6% 3% 6% 3% 6% 
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yükümlülüğünün başladığı tarihten önce bankalara yatırılması gerekmektedir. 
KKDF Kesintisi Tutarı = İthalat Tutarı × Döviz Kuru* x KKDF Kesintisi Oranı** 
* Fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası döviz alış kuru. 
** İthalatta oluşacak KKDF için kesinti oranı 13.10.2011 tarihinden itibaren %6 olarak 

belirlenmiştir. 

1.5 KKDF KESİNTİSİNİN ÖDENMESİ 
Bankalar ve finansman şirketleri; Türk Lirası ve endeksli kredilerde faiz tahakkukunu, 

döviz kredilerinde, kredilerin kullanıldığı veya kullandırıldığı tarihi, kredili ithalatta tahsilatı 
izleyen ayın 15. günü akşamına kadar hesapladıkları KKDF kesintilerini, genel müdürlüklerinin 
kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine verecekleri “Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu Kesintileri Bildirimi” formu ile bildirecekler ve bu bildirim üzerine tahakkuk 
eden miktarı aynı süre içinde ödemek zorundadırlar. 

 
KKDF kesintisine konu işlemi yapan bankalar ve finansman şirketleri tarafından 

süresinde bildirimde bulunulmaması halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 352-II/7 nci 
maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmek suretiyle işlem yapılacaktır. 
Süresinde verilmeyen bildirimler için tahakkuk fişi düzenlenecek ve bir aylık ödeme süresi 
verilecektir 

2 KKDF’NİN EKONOMİ ÜZERİNDE ETKİLERİ 

2.1 KKDF’NİN BÜTÇE İÇİNDEKİ YERİ 
 

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, ithalatta alınan KKDF'nin genel bütçe gelirleri 
içerisindeki payı yıllar itibariyle takriben % 0,15-% 0,23 bandında dalgalanmaktadır. 

 
Tablo 1 İthalatta gerçekleşen KKDF kesinti tutarları - Genel bütçe gelirleri 

Yıllar 
Tutar Genel bütçe 

gelirleri  
(Milyon TL) 

Yüzde 
oranları  

(Milyon TL) 

2003 197,393 98.264,54 0,2 

2004 239,443 119.788,21 0,2 

2005 313,202 149.046,90 0,21 

2006 348,436 168.546,74 0,21 

2007 420,668 184.802,65 0,23 

2008 392,296 203.026,91 0,19 

2009 435,895 208.610,43 0,21 

2010 407,895 246.051,49 0,17 

2011 418,639 286.554,01 0,15 
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%1’i geçen bu oranlar, pay, harç, hasılat vs. gibi bütçenin diğer kalemleri dikkate 

alındığında küçümsenemeyecek bir büyüklüğe işaret etmektedir. Herhangi bir sebeple 
KKDF’nin tahsilinden vazgeçmek, rakamca büyük bir gelir kaleminden vazgeçmek demektir. 
Bütçe açığının oldukça fazla olduğu ve tahmini bütçe açığı rakamlarının yüksek değerde 
tahmin edildiği bir dönemde böyle bir gelir kaleminden vazgeçilmesi zor bir karar gibi 
görünmektedir. 

Bütçe gelirleriyle karşılaştırıldığında ihmal edilemeyecek bir öneme sahip KKDF 
kesintisinin, bir yönüyle para politikası ve maliye politikası aracı olarak kullanılmakta olduğu 
söylenebilir. 

Bilindiği üzere, para politikasının araçları, faiz haddi ve para arzıdır. Maliye politikasının 
ise kamu gelirleri (örneğin vergiler ve harçlar) ve kamu giderleri üstünden yürütüldüğü 
bilinmektedir. KKDF kesinti oranları bankacılık faiz oranlarının etkisiyle hem kredi hacminde 
hem de kredinin cinsine göre farklı matrah uygulamasıyla kredi kullanım türleri üzerinde 
etkili olmaktadır.  

Döviz ve Türk Lirası kredilerinden alınan fon kesinti oranlarında yapılan değişiklikler 
kredilerin maliyetini azaltmakta ve çoğaltmakta ve böylece kredi hacmi daraltılmakta veya 
artırılmaktadır. Örneğin fon kesintisi oranında bir düşüş ya da sıfırlama olursa kredi 
faizlerinin yükü azalacak kredi kullanımı artacaktır. Aynı şekilde kredi kullanımının azaltılması 
istenildiğinde fon oranı artırılacaktır. 

Örneğin, 2004 yılının ortalarında bankalarda tüketici kredilerinin kullanımında büyük 
bir artış yaşanmıştır. Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunun 10.08.2004 tarihli 
Kararı ile tüketici kredileri taleplerini azaltmak amacıyla, tüketici kredilerinden tahsil edilen 
KKDF kesintisi oranı %10’dan %15’e yükseltilmiştir.  

Aynı şekilde 16.03.2009 tarihinde tüketici kredileri taleplerini artırmak için tüketici 
kredilerinden tahsil edilen KKDF kesintisi oranı %15 den %10’a düşürülmüştür. 

Bunun yanı sıra, söz konusu fon kesintisinin kişi borçlanmalarında TL cinsinden ve döviz 
cinsinden kredi kullanımlarını da kontrol altına alma etkisi vardır. Örneğin 2008 yılında 14420 
sayılı BKK ile KKDF değişiklik yapılmış olup, getirilen yeni hükümler gereğince, dövize endeksli 
kredilerde fon kesintilerinin, taksit tutarı içindeki anaparanın kur farkı ile dönem faizinin cari 
kurdan Yeni Türk Lirası karşılığı toplam tutarı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca, 
söz konusu kredilerde taksit tutarı içindeki anapara kur farkının hesaplanmasında, taksit 
ödeme tarihindeki cari kur ile kredinin kullandırıldığı tarihteki kur arasındaki fark esas 
alınacaktır. 

Bu hükmün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Türk Lirası olarak kullanılan krediler 
ile döviz ve dövize endeksli kredilerde fonun üzerinden hesaplanacağı tutarlar farklı esaslara 
bağlanmıştır. Türk Lirası kredilerde tahakkuk eden faizler üzerinden hesaplama yapılması 
gerektiği halde, döviz cinsinden kredilerde kullanılan kredinin anapara tutarı üzerinden fon 
hesaplanmaktadır. 

Dövize endeksli tüketici kredilerinde ise borç bakiyesine ilişkin kur farkı ile dönem 
faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığının toplamı üzerinden, tahakkuk ettirilen faizlere ek 
olarak hesaplama yapılacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin döviz 
kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak tüketicilerin mağdur olmalarını önlemek, kredi 
kullanıcılarını dövize endeksli veya döviz cinsinden değil de TL cinsinden kredi kullanımına 
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teşvik etmek amacına hizmet ettiği de düşünebilir. Bu durum, döviz borçlarında son 15–20 
yılda meydana gelen ani değişiklikler düşünüldüğünde daha da anlamlı hale gelmektedir. 

 

2.2 KKDF ORANININ FARKLILAŞTIRILMASI 
Belirli sektörler, belirli ülkeler vs. açısından ithalatta uygulanan söz konusu fon kesintisi 

oranının farklılaştırılmasına gidilmesi suretiyle ithalat için teşvik edici ya da caydırıcı bir etken 
olarak kullanılması söz konusu olabilir. Bir ülkede ekonomik şartlarına göre teşvik edilmesi 
gereken bir sektör olabilir. Örneğin otomotiv sektörü için yapılacak ithalatta oran sıfırlaması 
o sektör için ithal edilen malın maliyetini azaltacaktır. Çünkü KKDF gerçekleştirilen ithalatta 
KDV matrahına dâhil olduğundan KKDF kesintisinde yapılan oran değişikliği ithal edilen malın 
KDV’sini de azaltmış olacaktır. Dolayısıyla o sektörün gelişimine daha büyük katkı sağlanmış 
olacaktır. 

KKDF’nin dışarıdan sağlanan nakit döviz kredilerinin kısa vadeli değil uzun vadeli bir 
yapıya kavuşturulmasına önemli bir katkısı vardır. Nitekim yurtdışından sağlanan döviz ve 
altın kredilerinin vadesi bir yıldan uzun ise fon kesintisi uygulanmamakta olup bir yıldan kısa 
vadeli yurtdışı kaynaklı nakit döviz kredilerinin % 3 oranında fon kesintisine tabi tutulması 
gerekmektedir. Aynı istisnanın 1 yıldan kısa vadeli döviz ve altın kredilerine de tanınması özel 
sektör borçlarının yapısını değiştirip, toplam borç miktarı içinde kısa vadeli borçların 
artmasına yol açacaktır. 

Buna paralel olarak özel sektör üzerindeki kur riski artacak ve sağlanan kredinin 
üretimden çok spekülatif amaçlarla kullanılma ihtimali artacaktır. Öte yandan söz konusu fon 
uygulanırken bankacılık sisteminin herhangi bir nakit sıkıntısı ile karşılaşmaması 
istenilmektedir. Bunu sağlamak için banka ve finansman şirketlerinin yurtdışından 
sağlayacağı kredilerde oran % “0”a indirilmiştir. Bu durumda, herhangi bir banka veya 
finansman şirketinin yurtdışından kredi temin etmesi sebebiyle kaynak kullanımını 
destekleme fonu açısından ilave bir yük oluşturulmamıştır. 

Yine aynı şekilde ihracatın artması teşvik edilerek dış ödemeler dengesinde olumlu 
gelişmeler sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bunu gerçekleştirmek için;  

 İhracatın finansmanı için yurtiçinden kullanılacak TL ve döviz kredilerinde fon kesintisi 
oranı % “0” olarak uygulanmaktadır. 

 İhracatın finansmanı için yurtdışından sağlanacak kredilerde oran % “0” olarak 
uygulanmaktadır.  

 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan tüm ithalat yöntemlerinde (kredili 
ithalat yöntemleri dahil) % “0” oranında fon kesintisi yapılmaktadır. 

Yukarıda yapılan bütün açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde ekonomi ve dış ticaret 
üzerinde geniş etkilere sahip KKDF’nin toplumun büyük kesimlerince bilinmemesine rağmen 
önemli bir bütçe gelir kalemi olduğu söylenebilir. 

 



 

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) 
AHMET ÇELİK 

 

Etüd-Araştırma Servisi 
 

9 

3 SONUÇ 
 

KKDF mevzuatı hükümlerine göre, ödeme şekli itibariyle, ithalatçının 
kredilendirilmesinin söz konusu olduğu, kabul kredili, mal mukabili ve vadeli akreditif ödeme 
şekillerine göre yapılan ithalatta da fon kesintisi yapılmaktadır. KKDF, 16.03.2009 tarihinden 
itibaren kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta 
% 3 olarak uygulanmakta iken, 12.10.2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 13.10.2011 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 6’ya yükseltilmiştir.  

 
KKDF oranının yükseltilmesiyle, ihracat-ithalat firmaları kredi alımlarında vade 

ayarlamasına gitmiş, ithalatın finansmanında uzun vadeli çözümleri daha fazla oranda 
kullanır hale gelmişlerdir. Şirketlerin yurtdışı borçlanma vadeleri, KKDF oranındaki 
düzenleme ile (Ortalama vadesi 3 yıl dâhil ve üzeri olanlarda % 0 olarak uygulanması gibi) 
uzun dönemli kullanılır hale gelmiştir. 

 
2013 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konu ile ilgili olarak Başbakan Yardımcısı 

Ali Babacan, özel sektörün, dışarıdan borçlanırken KKDF'den kurtulmak için 366 günlük 
borçlandığını, bunun da istatistiklerde kısa vadeli dış yükümlükleri olduğundan çok daha fazla 
gösterdiğini belirterek, daha uzun süreye yayabilmek için KKDF oranlarında bir ayarlamaya 
gidileceğini ifade etmişlerdir.  

 
KKDF’nin tasfiye edilmesi yönünde bir başka zorlayıcı faktör de, Avrupa Birliği uyum 

çalışmalarıdır. AB’ne tam üyelik sürecinde, finansal aracılık maliyetlerinin düşürülmesi 
gerekçesiyle bu fon kesintisinin tamamen kaldırılması yönünde bir eğilim olmasıdır. 

 
Bu çerçevede, KKDF oranında yapılacak iyileştirme ile aşağıdaki sonuçların oraya 

çıkacağı öngörülmektedir:  
 Döviz ve Türk Lirası kredilerinden alınan fon kesinti oranlarında yapılan bir düşüş veya 

sıfırlama ile kredilerin maliyeti azaltacak ve kredi hacmi artacaktır.  
 Belirli sektörler, belirli ülkeler vb. açısından ithalatta uygulanan söz konusu KKDF 

oranının azaltılması veya sıfırlanması suretiyle ithalat için teşvik edici bir etken olarak 
kullanılması söz konusu olabilecektir. Çünkü KKDF, gerçekleştirilen ithalatta KDV 
matrahına dâhil olduğundan KKDF kesintisinde yapılan oran değişikliği ithal edilen 
malın KDV’sini de azaltmış olacaktır. Dolayısıyla o sektörün gelişimine daha büyük 
katkı sağlanmış olacaktır. 

 Fon oranları üzerinde yapılan değişiklikler vasıtasıyla ithal malların maliyeti 
azaltılabilecektir. İthalattan alınan fon kesinti oranlarının azaltılması ile ithal edilen 
malların maliyeti o oran kadar maliyet azalmaktadır. KKDF, ithalatı kontrol altında 
tutan dış ticaret politika aracı olarak da düşünülmelidir. 

 
Sonuç olarak sektörel iş hacimlerinin genişlemesi ve ithal malların maliyetinin 

düşürülmesi için özellikle vadeli akreditif ödeme karşılığı yapılan Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu oranında bir iyileştirme yapılması gerekmektedir.  
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