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31 Aralık 1999 tarih  ve 23923 sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan İhracat,  İhracat
Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı  Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi,  Resim ve
Harç  İstisnası  Hakkında  Karar’ın  18  inci  maddesi  çerçevesinde,  henüz  ihracat  taahhüdü
kapatılmamış  altın  kredilerinin  de  bu  genelgemiz  ekinde  gönderilen  uygulama  usul  ve
esaslarının lehe hükümlerinin uygulanarak sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Bilginizi ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
                                                 İDARE MERKEZİ

Ek: 1 Altın Kredisi
      Uygulama Usul ve Esasları
      (3 sayfa)

FATMA UĞUR NAZMİ MAVİOĞLU
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR

RS/MAŞ(528)

İSTİKLAL CAD. 10    06100 ULUS - ANKARA
TEL: (90 - 312) 310 36 46  FAKS: (90 - 312) 310 74 34   E-POSTA: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr  SWIFT: tcmbtr2a



İHRACAT TAAHHÜTLÜ ALTIN KREDİLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE
ESASLARI

16 Mayıs 2000 tarih ve 24051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000-32/25
sayılı Tebliğe göre; Kıymetli Madenler Borsası üyesi bankalarca, altın depo hesapları
karşılığı altınlar  ile satın aldıkları altınların fiziki  teslimi  suretiyle kuyumculuk işi ile
uğraşanlara,  ihracat  ve  kuyumculukla  iştigal  ettiklerini  ilgili  meslek  kuruluşundan
alınacak  belge ile  tevsiki  kaydıyla,  altın kredisi  açılması  ya da yurt  dışından aynı
amaçla alınacak altın kredisine aracılık yapılması mümkündür. Açılan kredi müşteriye
fiziki altın olarak kullandırılır ve altın kredisi hesaplarına tahakkuk ettirilecek faiz ile
komisyonlar da altın olarak hesapta izlenir. Teslim edilen altının 1000 ayar karşılığına
tekabül eden has altın miktarı esas alınarak işlem yapılır.

Kullandırılan altın kredisinin en geç 5 (beş) iş günü içinde İstanbul Altın Borsası
Yönetim Kurulunun belirleyeceği piyasalara tescil ettirilmesi zorunludur. Ayrıca, söz
konusu krediler  yoluyla  yurda sokulan işlenmemiş  altınların  3  (üç)  iş  günü içinde
İstanbul Altın Borsası’na (İAB)  teslim edilmesi gerekmektedir.

I. Krediye İlişkin İhracat Taahhüdü

Kullanılan  kredinin  vadesi  azami  18  (onsekiz)  aydır.  Açılan  kredi,  def’aten
kullanılabileceği gibi kısım kısım da kullanılabilir. Ancak, kredinin rotatif kullanılması
söz konusu olamaz. Dolayısıyla, 18 (onsekiz) aylık sürede firmaya verilen altınların
toplamı,  bu  sürede kısmi  geri  ödemeler  yapılsa dahi  bunlar  dikkate  alınmaksızın,
kredinin  anaparasını  oluşturur  ve  buna  faiz  ile  komisyonlar  ilave  edilerek  ihracat
taahhüdü tespit edilir.

Altın  kredi  tutarı,  kredinin  verildiği  tarihten  bir  iş  günü  önce  İAB’deki  oluşan
ağırlıklı ortalama değer esas alınarak USD’ye çevrilir.Bu şekilde hesaplanan kredi
tutarı ile USD cinsinden belirlenen faiz ve komisyonların toplamı ihracat taahhüdünü
oluşturur.

Taahhütlerin  kapatılmasında  sadece  ilişik  listede  gümrük  tarife  pozisyonları
belirtilen  işlenmiş  altın  veya  bünyesinde  altının  yanı  sıra  diğer  kıymetli  metaller
(gümüş  ve  platin)  kullanılarak  elde  edilmiş  ürünlerin  ihracatına  ilişkin  gümrük
beyannamesinin (GB) “İstatistiki Kıymet” başlıklı 46. hanesinde yer alan FOB değerin
ihracat  taahhüdünü  karşılayıp  karşılamadığı  konrol  edilir  ve  yeterli  ihracat  varsa
krediyi  veren  bankaca  GB  üzerine  ihracat  taahhüdüne  sayıldığına  ilişkin  not
konularak ihracat taahhüdü kapatılır. 

İhracatın 18 (onsekiz) aylık sürede yapılması şarttır. Kredi, 18 (onsekiz) aydan
kısa vadeli kullanılmış ve riski sıfırlanmış olsa dahi ihracat taahhüdü, kredi kullanım
tarihinden itibaren 18 (onsekiz) aylık sürede yerine getirilebilir.

Aynı  firmaya  ait  ve  ihracat  taahhüdü  altın  olan  dahilde  işleme  izin
belgesi/dahilde  işleme  izni  ihracat  taahhüdüne  sayılan  altın  ihracatı,  belgesiz
kullanılmış altın kredisinin ihracat taahhüdüne sayılamaz. Aynı şekilde, belgesiz altın
kredisi taahhüdüne sayılan bir altın ihracatı, yukarıda sözü edilen dahilde işleme izin
belgesi/dahilde işleme izni taahhüdüne sayılamaz.

Altın kredisinde, aynı holding veya grup bünyesinde yer alan pazarlama şirketleri
aracılığıyla yapılan ihracat hariç olmak üzere aracı ihracatçı kabul edilmez ve ihracat
bizzat kredi kullanan kuyumcu tarafından yapılır.



II. Kredinin Geri Ödemesi (Kredi Riskinin Kapatılması)

Kredinin  anapara,  faiz  ve  komisyonlarının  vadesinde  altın  teslimi  suretiyle
kapatılması  esastır.  Ancak,  banka  ile  müşterisi  arasındaki  anlaşmaya göre  döviz
veya Türk lirası (TRL) olarak da ödenebilir.

a) Geri ödeme döviz ile yapılacak ise:
a

i. Faiz ve komisyonların altın olarak belirlenmesi halinde ödenmesi gereken
toplam altın tutarı banka ile müşterisi arasındaki anlaşmaya göre ödeme tarihindeki
İAB’deki gerçekleşen değer (ödeme tarihinden bir gün önce İAB’de oluşan ağırlıklı
ortalama değer) esas alınarak gerçekleşen değerlere göre USD veya EUR’ye çevrilir.
Ödeme USD veya EUR’den farklı bir döviz cinsinden yapılacaksa söz konusu USD
veya EUR değeri  banka  ile  müşterisi  arasında  mutabık  kalınan  çapraz  kur  esas
alınmak suretiyle ödeme yapılacak döviz cinsine çevrilir.

ii. Faiz ve komisyonların USD olarak belirlenmesi halinde kullandırılan altın
kredisi  banka ile müşterisi  arasındaki  anlaşmaya göre ödeme tarihindeki  İAB’deki
gerçekleşen değerlere göre USD veya EUR’ye çevrilir.

Ödeme yapılacak döviz cinsinin USD ve EUR’den farklı olması halinde USD
ve EUR değerleri  banka  ve  müşterisi  arasında  mutabık  kalınan  çapraz  kur  esas
alınmak suretiyle ödeme yapılacak döviz cinsine çevrilir.

b) Geri Ödeme TRL ile yapılacak ise  ;

i. Faiz  komisyonların  altın  olarak  belirlenmesi  halinde  ödenmesi  gereken
toplam altın  tutarı  ödeme tarihindeki  İAB’deki  gerçekleşen değerlere  göre  TRL’ye
çevrilir.

ii. Faiz ve komisyonların USD olarak belirlenmesi halinde, kullandırılan altın
kredisi ödeme tarihindeki İAB’deki gerçekleşen değerlere göre, faiz ve komisyonlar
ise banka ve müşterisi arasında mutabık kalınan kurdan TRL’ye çevrilir.



ALTIN KREDİSİ İHRACAT TAAHHÜTLERİNİN KAPATILMASINDA
KULLANILABİLECEK MÜCEVHER VE KUYUMCULUK EŞYALARI LİSTESİ

GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU EŞYANIN TANIMI
71.13 MÜCEVHERCİ  EŞYASI  VE  AKSAMI  (KIYMETLİ

METALLERDEN  VEYA  KIYMETLİ  METALLERLE
KAPLAMA METALLERDEN)

71.14 KUYUMCU  EŞYASI  VE  AKSAMI  (KIYMETLİ
METALLERDEN  VEYA  KIYMETLİ  METALLERLE
KAPLAMA METALLERDEN)

71.15 KIYMETLİ  METALLERDEN  VEYA  KIYMETLİ
METALLERLE KAPLAMA METALLERDEN DİĞER
EŞYA

NOT: “Kıymetli Metal” tabirinden gümüş, altın ve platin anlaşılır.


