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İstanbul Teks6l ve Kmfeksyon İhı-ac.atçı Bkhkleri S.k’ t.tt.ı hüi
Dış Ticarçt Kc>rnplksi Çc>baııçşrn Mçvkii Sanayi Cad. B Blok 34196 Yçnibç>sııa

ISl’ANI3IJL

25/02/2017 tailbinden Önce du7.enlenmiş ve bu tailü itibarıyla mahinıt hesabı
kapatılmayan dahilde işleme izin belgelenne,

—I 3elge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın
Ukrayna, Libya, Rusya, İrak, S un y.’yc _yapılrn asrnrn İararİaşhrıkİığının aIrülfli 1’, Iüntı-at,
an Iaşnıalar vb. bır bclgcylc tcvsık cdı Inıcsı vcya

ı ıı 1.L. 1 1-—ıieıge scı’’’ı’ ı’’’’’cı’a’’’’ Uİİ tIJİL LCII’V 1111 IIIILIICIIIyICIIIIICI._•ILIIIIIIIII l’I 111111111 ciLt’

geçeıı Ülkelere geı’çekleştirildiğhıin tespiti.

kaydıyla. çn gç hlg sürçsi sonunda.n it.iha.rçn üç (3) a.y içrisind Ba.ka.nlığmua. mü.na.caa.t.
edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanliğımız tarafindan uygun görüldüğü tarihten
itibaren, İhracat 2006/12 Sayılı I’ebliğ’iu.2tve 4.9 ııncu maddeleri çerçevesinde 6 (altt)aşa
kada.n çk sün vçnilmçsi,

25/02/2017 tarilıiııden önce drızenlenrnıs ve bu tarih itibarıyla taalılırıt hesabı
kapatılamayan vergi resim harç istisnası belgelerine ve 25/02/201 7 tarihinden önce

.‘‘--h
l’LiİİCiflhlflİ İŞ Uİ5İ/. 1111cftaL VttLiİİİ İİİ, Vfl5İİ%İİİİİİCiİ İLİİİCiİ iİ5İİ İİİ l’UİİLi 9İİİİİİ

için bu işlemlerin Uh’a.yııa., Libya, Rusya, İrak, Suriye ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat
krçdilçni kapsamında. Uwhhüt . çdılcn ıiu!!c. ıçm..ıs t!whhflt çdilçn ilm!c.!!tm

.,.-1_1.,+.t.-_.-....-.. 1.1 TT1.-,. .I.1._.- 1) i..-1,- t’.......-’ 1-.
ıFıııyıı 1M i’i umm’ tJnlayi, Lnuyci, auya, hal’, ,Liİİ y y ycij,ııÜci5ıııııı

ala’cditif. proforma fatura, kontrat anlaşmalar vb. hü’ helgeyle tevsik edilmesi veya. son 4

-fakvinı-yılı-iİibanyh?-iİıılLlalİ
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tepiti kaydıyla, veı’8i ı’eim haiç itiııaı he18eı ka1-alııtıc1a eli hef8e üt’e.

itiba.nçn 3 (üç) a.y içnsmd Baka.n1ığmıza., bdgsiz ilua.cat. hçdisi kapsamında. jsç çn gç
ı,,.. .._. 2ı.”.: -——
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ıııüracaat edilıııesi halinde. ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan
işlnilnin t.a.a.Mıüdç sa.yıla.hilmsi vç vcngi, nsim vç haiç ist.isna.srnda.n ya.na.nla.ndınıla.hilmsini
teınıtieti ili, Ih it )flflR/A qıırılı Tehlı6 ın 17 ipe )1 ıtü ı ınırırb.ı...ı .. r.sı,.d.. 1 3 (r.tı ıl ı\ ır

kadar ek süre verilmesi,

— ‘‘iı—...., t’.4.. m’ı:.ı.. ii11...A. İ’.-tUX2’
/.‘I’I.Jİ/. İİ’ İİİİd.tdİ. ‘ay İİiİİ,l.İ.İ VL- İ L-İ ‘‘‘İL-m İİdhİİİİtLd. İ

drızcnlcncn D3 kodlıı dalıildc işlcrnc iziıı bclgclcri kapsanııııda ihracat da yapılabildiği lııısıısıı
göz önünde bulundunılarak; 25/02/2017 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle
(.a.alilıfl(. hçsa.hı ka.pa.hlma.mış 1)3 kodlu da.hiidc jşj izin bigininL’; Big ihracal.

Kıı hel2e, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanıınıınıın 5. ıııacIdei gereğince 2üvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.’’
T. C. Lkonoıni Bakanlığı İhraç al Genel Müdürlüğü Ayrıntılı Bilgi İçin: Bülent IUÜK — Dış Tic met Liznrürnı
Si\ğiıİR’iı Mwh 717 ‘k Nı’ Çwrıkwyw/Arık w’ .

Teıefon! 0:3122018862 FMz 0:31 220186:32
E—ıımil: feıikL, (ekonıonııi. gov .11 Elcktroııik Ağ; WWW. ekonıonııi. gov .11
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ta.alilıüdünde yer almakla. beraber gerçefleştirilemeyeıı ilua.catın Uhayna., Libya., Rusya., Ira.k
VÇ SUİ İW’W Yi4>IIIIIÜSIIIIII lSiiiililŞLH ıldığıııııı alsiçditil, huLıLıaL, aıılaıııalaı, vi;. I;iri;igyi

— tevsık edilmesi veyı belge sıhıbı finı ılıı ın son 4 (doıt) tıh’ım yılı ıtıbıı ıyle ıhı ıLıtmın bn
kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, belge süresi içinde veya en
geş belge suıesı sonuııdan ıtıhaıen 3 (uş) ay ışeıısmde Bakanhığımıza muıaLaat edilmiş
•_•llLLd 11Ld111LtPL. 11dV_. b til t. tdlt.t•11L11L .l_d1üI1L11 11LL1.L tdldillLtldlL tl Lui •_‘1 tiltiti tltI1L±L•—±i

• 4-. •)flflŞ)1 ..::..ı.rutu._.ı__zi:T 1)_t _1__1tt2..t.. flC2t.. _t .
lılücııtfl, L’JÇJ’IT ıL Sd’yIiI (Jannuc işicilic i%CJIIIII 1 CI’III 11111 LJ 111L1 VC ‘VJ 1111L11

maddckrı fic İhracat7iU)5/7. sayılı İ1act-Eayı1at Satış. :J:c1h1cr t tM;kmda !‘cbUğ’h
11 iııci vc 1 2ııci nıaddclcri çcrçcvcsiııdc 6 (alLı) aya kadar ck sürc vcrilchihııcstnc olanak
sağlanması,

Ayrıca. ıııçr’i ‘‘Dıiıiidç İşkınç i.jiıni i’biiği’ııiıı 21 nçi ııııddçiııiıı birinçi fdçıoı—

uyarınca, dahildç işlm izin blglrin k süre almak için blg sihısi soııuıahıırit.i1ını.ıçıı 3
(üç) ay içinde Bakanlığımıza, mer’i ‘‘ihracat, Transit Ticaret, ihracat Sayılan Satış ve
Teslimler ile Döviz Ka.zandırıcı hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve hlarç İstisna.sı
Hakkmda. Tbliğ”in 17 nci ma.ddçsinin ikinci fikra.sı uyarınca. vergi rçsim harç ist.isnası
belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren (flç)-ay içeris-iıde flakanIrğırrnı.,
bclgcsiı. ihracat krcç!isi lapsamında ise en geç. kredinin istisnadan yararlanma sOresInIn
sonunu takip eden 3 (uç) ay içerisinde ııgııı banıcaya, mer’i “ihracaLSı ıhfn Satış Ve i esilın İer

Ha.ldunda. Tçbliğ’’in 8 inci ma.dksi ııya.rıncı.. .en_gçtelge siirei SO!€li!fl l-!.rn 3 (ç) !.y
ıçerısıııde Bakaııl ığım via ek süre nı üracaatıııda bul ıııını ıış olnı ak la beraber bu başvuruları
reddedilen firmaların da, bu sürlei zarfında mtfrhaat etmiş olması hasebıyle bu onaylarda

t.a.nrna.n çk süre imka.nla.rında.n ya.ra.rla.na.bilmsi,

Ot yandan, konuya. ilişkin olarak 15/O1/20t6t.a.rihli vç 22/07/2016 tarihli Bakanlik
Makam Onavları çerçevesinde ek süre ile süresi uzatılmıs hel9elere de yukarıda btıtJen
şartların sağlaırnıası kaydıyla ek süre verilebilmesine olanak sağlanması, 31/12/2017 tarihi
itibarıyla yürürl ükteıı kaldın Inı ak üzere 25/02/2017 tanlı Il Bakan k Makııı r Oırıyı 1k ııygııı

görülm üştür.

1 3ilgileri ile gereğini rica ederim.

Özgür Volkan AĞAR
Genel Müdür V.

DAĞITIM;
Marmara. Bölge Müdürlüğü
Batı Anadol ii Bölge Müdürlüğü

(‘ıüney Anadolu 1 3ölge Müdürlüğü
(‘ıüneydoğu Anadolu 1 3ölge Müdürlüğü
iç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Bai.ı Karadeniz Bölge Mikilırhiğu
Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz. Bölge Müdür[ftğft._........
1 )eııiı.1i firinı 1 )eııeLıneııleri ( rup 1 aşkaııtıgı —. —

1 3ursa Ürün 1 )enetmenleri (hııp 1 aşfrııhğı.

Ghesıııı Ürüıı Deııetnıeııleri Gıııp Ba.şka.ııhğı
.._A_p_t.ıly!!_Ür£)nD.ç’açtmçıü£;ri .(3rip .Bışknhğ

Akdmz İhra.ca.t.çı Birlildçri Gçnçl Shtcrliği
Karadeniz Ihracatçı Birlikleri Genel

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik lmz a Kaıı uııuııuıı 5. ula dd esi gereğince güveııli elektı-oııik imza ii imz abi nnıı ştı ı.’
T. D. lioniüır D Ayrırtı1ı Dıb;ı lçır: _ .

Süğütüzü Mdh. 217Ğ. 5k. o:Ğ3 0Ğ530 Çrnkayv’Aı1. d
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