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TÜM ÜYELERİMİZE, 

31.12.1999 tarih ve 29923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1.1.2000 tarihi itibarı 
ile yürürlüğe giren 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz 
Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'ın 4'üncü 
maddesi uyarınca "İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve 
faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca 
kullandırılan her türlü krediler (Türk Eximbank'ın fon temini işlemleri,bu banka tarafından aracı 
bankalar vasıtası ile kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Türk 
Eximbank'a açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın 
kredileri de dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi, 
ihracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz 
kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler 
dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden ve hesaben aldıkları paralar ve 
kambiyo işlemleri, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile 
ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler, ihracat karşılığı yapılacak her 
türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler 
ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar; Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisinden; 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ihdas edilen Damga 
Vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınan harçlar ve diğer kanunlarda yer alan 
vergi, resim ve harçlar ile 80 sayılı Kanuna göre alınan hal rüsumundan müstesna tutulmuştur. 

Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 95-32/13 
sayılı Tebliğin 6'ncı maddesi uyarınca Bankalar altın depo hesapları karşılığı altınlar ile satın 
aldıkları altınların teslimi suretiyle kuyumculukla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilere bankacılık 
mevzuatı dahilinde altın kredisi kullandırabilmektedirler. Aynı Tebliğin 9'uncu maddesi uyarınca 
Kıymetli Madenler Borsası Üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları kendileri ya da kuyumculukla 
iştigal eden müşterileri nam ve hesabına yurtdışından altın kredisi almaları mümkün olup, altın 
kredisi temini yoluyla yurda sokulan işlenmemiş altınların üç gün içinde İstanbul Altın 
Borsası'na teslimi ve alım satımının anılan Borsa'da gerçekleştirilmesi zorunludur. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Serdar ÇITAK 
BAŞKAN 
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