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Ek Sürelere Đlişkin Uygulama  
 
 20- Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 23 ve 24 üncü maddelerine istinaden haklı sebebe 
ilişkin verilecek ek süre ve Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 21 ve 22 nci maddelerine             
istinaden verilecek ek süreler, belge üzerinde kayıtlı süre sonundan başlamak üzere verilir. 
(Örnek: Belgede kayıtlı süre sonu 7/3/2007 tarihi ise, ek süre verilirken bu tarih esas alınır. 
Bu tarihin rastladığı ayın son günü olan 31/3/2007 tarihi dikkate alınmaz.) Diğer taraftan; 
mücbir sebep ile fevkalade hallere istinaden DĐĐB’e verilecek ilave süre, belge sahibi firma 
tarafından Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 25 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep ile 
fevkalade haller kapsamında yapılan ilave süre talebinin Müsteşarlık tarafından uygun 
görüldüğü tarihten itibaren, mücbir sebep veya fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenir. 
 

 Ayrıca; Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 23 ve 24 üncü maddelerine istinaden haklı 
sebebe ilişkin verilecek ek süre hariç olmak üzere, bu Genelge’nin 14 üncü maddesinin ikinci 
paragrafında belirtilen şekilde, ek süre müracaatının yapıldığı tarihten bu ek süre müracaatının 
gerekli bilgi ve belgelerin teminini müteakip sonuca bağlanmasına kadar geçen süre zarfında 
firmalar tarafından gerçekleştirilen ihracatın da, ilgili belge taahhüdünün kapatılmasında 
kullanılması mümkün bulunmaktadır. 

 
Đhracatın Gerçekleştirilmesi ve Serbest Bölgelere Gerçekleştirilen Đhracat 

 
            21- Đhracatın gerçekleştirilmesi, DĐĐB/DĐĐ’de ihracı taahhüt edilen işlem görmüş 
ürünün, Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir.  
 

22- Serbest bölgeye yapılan ihracat esnasında Ön Statü Belgesinin düzenlenmesi 
suretiyle ihracata konu eşyanın serbest dolaşımda olup olmadığının tespit edilmesi 
gerekmektedir. Söz konusu belgenin aslının taahhüt kapatma esnasında tevsiki aranır.  

 
           23- Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, belge süresi içerisinde serbest bölgelere 
yapılan ihracatın en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest 
bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka 
belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde 
bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-
teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest 
bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere 
tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının 
yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak 
tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge ihracat taahhüdü kapatılır.  
 

DĐĐB kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün ilgili 
belge ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için, işlem görmüş ürünün en geç belge süresi 
bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; 

 
- Serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması halinde; satışı yapan firmaya 

ait Serbest Bölge Bilgi Đşlem Formu firma nüshasının aslının ĐBGS’ye tevsik edilmesi 
gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge Bilgi Đşlem Formu üzerine ĐBGS’ce “....... 
unvanlı firmanın ..../..../..... tarihli ve ..... sayılı DĐĐB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” 
meşruhatı düşülür. Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili Serbest 
Bölge Bilgi Đşlem Formunun fotokopisi alındıktan sonra söz konusu form aslı belge sahibi 
firmaya iade edilir. 
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          3- Yukarıda belirtilen belgelerin tevsik eden firmalara ait DĐĐB’lere, Müsteşarlığa müracaat 
tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ayı aşmamak üzere ancak sözleşme süresi kadar süre verilmesi 
gerekmektedir.  

 
4- Bu kapsamda ek süre verilen DĐĐB’ e ilişkin ihracat taahhütlerin; DĐĐB sahibi firma, bu 

firmaların grup firmaları veya ilgili sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller 
tarafından yapılan ihracat ile kapatılabilir. 

 
B- Elektronik ortamda düzenlenen DĐĐB’ler açısından;  

 

1- 30/12/2006 tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmiş bulunan DĐĐB’e ilişkin ek süre 
taleplerinin elektronik ortamda Müsteşarlığa yapılması gerekmekte olup, ek süre verilmesi için;    
belge sahibi borçlu ile ilgili banka arasında, 27/12/2006 tarihli ve 5569 sayılı Kanun çerçevesinde 
yapılan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinin aslının veya noter tasdikli bir suretinin ilgili 
ĐBGS’ye tevsik edilmesi gerekmekte olup; tevsik edilen söz konusu belgenin (aslının veya noter 
tasdikli suretinin ilgili ĐBGS’de muhafaza edilmesi kaydıyla), ilgili ĐBGS’lerce Müsteşarlık web 
sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir. 

 
2- 30/12/2006 tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmiş bulunan bir DĐĐB’e ilişkin ek 

süre talepleri, Müsteşarlıkça (Đhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Ancak; ilgili DĐĐB, kısmen 
müeyyideli olarak kapatılmış, iptal edilmiş veya resen kapatılmış ise, söz konusu işlemlerin mer’i 
Dahilde Đşleme Rejimi Mevzuatı çerçevesinde geri alınmasını teminen öncelikli olarak bu Genelgenin 
57 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler çerçevesinde konunun ĐBGS’ce Müsteşarlığa (Đhracat 
Genel Müdürlüğü) intikal ettirilmesi ve bu işlemin sonucuna göre ek süre işleminin tamamlanması 
gerekmektedir. 
 

3- Yukarıda belirtilen belgeleri tevsik eden firmalara ait DĐĐB’lere, Müsteşarlığa müracaat 
tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ayı aşmamak üzere ancak sözleşme süresi kadar süre verilmesi 
gerekmektedir. 
 

4- Bu kapsamda ek süre verilen DĐĐB’e ilişkin ihracat taahhütleri; DĐĐB sahibi firma, bu 
firmanın grup firmaları veya ilgili sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller 
tarafından yapılan ihracat ile kapatılabilir. 
 

61- Đhracat 2008/4 sayılı Tebliğ ile Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’e eklenen Geçici 6 ncı madde 
çerçevesinde; belge süresi sona ermiş ancak henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış DĐĐB’in orijinal 
süresinin uzatılmış olması halinde, belge süresi sonundan itibaren belge orijinal süresinin uzatılmasına 
ilişkin işlemin yapıldığı tarihe kadar gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin, üzerinde 
belge sahibi firmanın unvanının veya belge sayısının yer alması ve belge ihracat taahhüdüne 
saydırılmasına ilişkin diğer şartların saklı kalması kaydıyla ilgili belge ihracat taahhüdünün 
kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmaktadır. 

 
62- Đhracat 2008/4 sayılı Tebliğ ile Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’e eklenen Geçici 7 nci madde 

çerçevesinde; Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’e istinaden düzenlenen, 1/3/2008 tarihinden önce süresi 
sona eren ve dolayısıyla Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 21 ila 26 ncı maddelerine istinaden 
münferiden ek süre müracaatında bulunan, bir başka ifade ile DĐR Otomasyon Sisteminde bu süreler 
için münferiden başvurulduğu gözüken DĐĐB kapsamında, ek süre müracaatında bulunan tarih ile ek 
süre müracaatının uygun görüldüğü tarih arasında gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük 
beyannamesinin, üzerinde belge sahibi firmanın unvanının veya belge sayısının yer alması ve belge 
ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartların saklı kalması kaydıyla ilgili belge ihracat 
taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmaktadır. 
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Bu çerçevede yapılan taahhüt kapatma işleminde; ilk firmanın belge kapsamındaki yurt içi 
teslimi ile ikinci firmanın yurt içinden alımına ilişkin değer belirlenirken, gerek ilk firmanın ihracatı 
gerekse ikinci firmanın ithalatının belirlenmesi için ilk firmanın yurt içi teslimine ilişkin  faturayı 
düzenlediği tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır. 

 

Ayrıca, bu şekilde yapılacak taahhüt kapatma işleminde kullanılacak GB’ler üzerinde, bu 
Genelgenin 36 ncı maddesi çerçevesinde sadece ihracatı gerçekleştiren firmanın DĐĐB sayısını 
içeren satır koduna ilişkin bilgiler aranır. Dolayısıyla, GB’ler üzerinde ihracatı gerçekleştiren 
firmaya eşya teslim eden firmaya ait ilgili DĐĐB sayısını içeren satır koduna ilişkin bilgiler aranmaz.  

 

Kapatma Đşleminin Bildirileceği Merciler 
 

45- Kapatma işlemi Müsteşarlığa, Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile 
ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine, vergi dairesine, firmaya ve bankaya (belge 
kapsamında vergi, resim ve harç istisnası uygulanmış ise) bildirilir.   

 

Ayrıca, DĐĐB’lere ilişkin taahhüt kapatma yazısında, taahhüt kapatma işleminin ilgili 
mevzuatın hangi maddesi/maddelerine istinaden yapıldığına ilişkin bilgiye yer verilir. 
 

46- ĐBGS’ce, Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ eki ek-5 ve ek-6’da yer alan ihracat ve ithalat 
listeleri Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile ilgili gümrük ve muhafaza 
başmüdürlüklerine taahhüt kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım 
yapılması halinde, kapatma işlemi ilgili  kurum ve kuruluşa da bildirilir. 

 

Bu çerçevede; Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ eki ek-6’da yer alan ithalat listesi 
doldurulurken, sadece belge kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin bilgilere yer verilir. 
Dolayısıyla, belge kapsamında yurt içi alım yapılan eşyaya ilişkin bilgilere yer verilmez. Bununla 
birlikte belge kapsamında yurt içi alım yapılmışsa, yurt içi alımlara ilişkin bilgileri ihtiva eden ve  
Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ eki ek-6’da yer alan liste formatında doldurulan bir listenin, ilgili 
firma tarafından DĐĐB’nin kapatılması sırasında ĐBGS’ye sunulması gerekmektedir. 

 

Belgenin Đptali 
 

46/A- Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 44 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca 
Müsteşarlıkca (Đhracat Genel Müdürlüğü) belgenin iptal edilmesi durumunda, belge sahibi firma 
adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgelerin (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan 
sanayici olması da dahil), belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben, Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğin 
9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, belge kapsamında yapılacak tüm 
ithalat işlemlerinde geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaması 
gerekmektedir. 

 

 Dahilde Đşleme Tedbirlerine Uyulmaması 
 

47- Dahilde işleme tedbirlerini, DĐR ve DĐĐB’de belirtilen esas ve şartlara uygun olarak 
yerine getirmeyen firmalara Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 45 inci maddesinde belirtilen hükümler 
çerçevesinde işlem yapılır ve bu durum, ilgili mercilere bildirilir.   
 

 48- Belgede kayıtlı değerin üzerinde ithalat yapıldığının belge ihracat taahhüdünün 
kapatılması esnasında tespiti halinde, döviz kullanım oranı aşılmadığı sürece bu kısma müeyyide 
uygulanmaz. Buna karşın, belgede kayıtlı değerdeki aşım yanında döviz kullanım oranında da bir 
aşım söz konusu ise, %80 döviz kullanım oranını (ikincil işlem görmüş ürün taahhüdü içeren tarım 
ürünleri ihracatında bu oran %100’dür.) aşan kısma müeyyide uygulanır. Ancak, DĐĐB kapsamında 
ithal edilen eşyanın miktar olarak ihraç edilen mamulde kullanıldığının tespiti kaydıyla, Gümrük 
Kanunu’nun 238 inci maddesinde öngörülen 2 (iki) katı para cezası uygulanmaz ve bu husus 
ĐBGS’lerce kapatma yazısında belirtilir.  
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2006/12 sayılı Tebliğ’in 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde müeyyide uygulanması 
gerekmektedir. 
 

             Ancak, sahte olduğu veya üzerinde tahrifat yapıldığı ya da gerçek dışı olduğu veya 
gerçeği yansıtmadığı tespit edilen ihracata ilişkin GB veya eki belgeler ile ilgili olarak 
ĐBGS’ce, Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 46 ncı maddesinin ilk fıkrasındaki müeyyidelerin 
tatbikine ve suç teşkil eden fiillere yönelik olarak gerekli ihbarda bulunulmasına yönelik 
işlemlerin yerine getirilmesi kaydıyla hukuka aykırı düzenlendiği tespit edilen GB’ler dikkate 
alınmadan usulüne uygun olarak gerçekleştirilen GB’lere (taahhüt kapatma işlemi için 
sunulan mevcut GB’ler) istinaden ihracat taahhüdü, müeyyide uygulanmaksızın 
kapatılabiliyorsa DĐĐB’e yönelik taahhüt kapatma işleminin müeyyide uygulanmaksızın 
tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.   
 

             Diğer taraftan, bu GB’de kayıtlı belge sahibi firmalar ve/veya aracı ihracatçıya ait 
düzenmiş ve düzenlenecek olan DĐĐB’lere (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan 
sanayici olması da dahil) belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben, Đhracat 2006/12 sayılı 
Tebliğ’in 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, belge/izin 
kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl süreyle indirimli 
teminat uygulanmaması gerekmektedir. 
 

             Ancak, GB ve eki belgeler üzerindeki tahrifatın, kesinleşmiş mahkeme kararı ile belge 
sahibi firma tarafından yapılmadığının, bu işlemin DĐR çerçevesinde firmaya herhangi bir 
menfaat sağlamadığının ve yapılan ihracatın gerçek olduğunun tespiti halinde, yukarıda 
belirtilen hükümlerin uygulanmamasını teminen bu durum Müsteşarlığa intikal ettirilir ve 
Müsteşarlıktan alınacak cevaba istinaden nihai işlem tesis edilir. 
 

            Diğer Hususlar  
 

           52- DĐĐB kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge 
süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve 
süresi geçerli belge kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin Đhracat 
2006/12 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki 
kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu 
durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ĐBGS’ye 
bildirilir.  
 

         DĐĐB kapsamında ihraç edilen ancak, belge süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü 
kapatıldıktan sonra herhangi bir sebeple geri getirilen ve belge sahibi firma tarafından yeniden 
ihraç edilecek işlem görmüş ürünün, yeni bir belge kapsamında ayniyet tespiti ve ihracat 
nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesi 
hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince ithalatına 
müsaade edilir.  
 

         Đhracat taahhüdü kapatılmış DĐĐB kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, 
herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge sahibi firma tarafından yeniden ihracatının 
yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül 
ettirilmesini teminen ilgili ĐBGS’ye bildirilir.  
 

        ĐBGS’ler tarafından taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül                       
ettirilmesi aşamasında, Đhracat  2006/12 sayılı  Tebliğ’in 38 inci maddesinin onbirinci     
fıkrası çerçevesinde, ilgili DĐĐB  taahhüt kapatma işleminin ĐBGS’ce geri                     
alınması ve yapılan  değerlendirme sonucunda,  varsa  bu ürünün                                          
elde  edilmesinde kullanılan  eşyanın   ithalatında   alınmayan  verginin  bu   Tebliğin   45 inci 



 23

          Yetki  
 

           57- DĐĐB’lere ilişkin taahhüt kapatma müracaatını, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya 
(müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) Müsteşarlık (Đhracat Genel Müdürlüğü) yetkili 
kılınmıştır. 
 

          DĐĐB ile ilgili iptal veya resen kapatma işlemlerinin geri alınabilmesi için, DĐĐB kapsamında hiçbir 
şekilde müeyyidenin tahsil edilmemiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla, DĐĐB kapsamındaki 
müeyyidenin bir kısmının dahi tahsil edilmiş olması durumunda, iptal veya resen kapatma işlemlerinin geri 
alınabilmesi mümkün bulunmamaktadır. 
 

         Bu çerçevede, DĐĐB’lere ilişkin taahhüt kapatma müracaatının geri alınmasının talep edilmesi 
durumunda ĐBGS’ce bu konudaki müracaatların, ilgili firmanın ĐBGS’ye kapatma işlemine ilişkin 
müracaat tarihi de belirtilmek suretiyle Müsteşarlığa intikal ettirilmesi ve alınacak cevaba göre işlem tesis 
edilmesi gerekmektedir.  
 

        Diğer taraftan, DĐĐB’lere ilişkin; 
 

        - Đptal veya resen kapatma işleminin geri alınmasının talep edilmesi durumunda, DĐĐB kapsamında 
uygulanan müeyyidenin tahsil edilmemiş olduğuna ilişkin tevsik edici belgelerin [DĐĐB kapsamında ithalat 
gerçekleştirilmişse, bu ithalatın gerçekleştirildiği gümrük idarelerinden; DĐĐB kapsamında KDV’de Tecil-
Terkin Uygulaması kapsamında yurt içi alım gerçekleştirilmişse, ilgili vergi dairesinden (satıcının vergi 
dairesi)] ilgili firmalar tarafından ĐBGS’ye sunulması gerekmektedir.  
 

       - Bu kapsamda; ilgili belge sahibi firmaların Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ eki ek-3’te belirtilen      
bilgi ve belgeleri ĐBGS’ye sunmaları durumunda, resen kapatılan veya iptal edilen DĐĐB’ler kapsamındaki 
müeyyidenin henüz tahsilatı yapılmadığı sürece, bu işlemlerin Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 49 uncu 
maddesi çerçevesinde geri alınması ancak ilgili firmanın belge süresi içerisindeki ihracatını tevsik etmesi 
durumunda mümkün bulunmaktadır.  
 

       Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin müracaatlar ile ilgili olarak, bu müracaatlar ve eki bilgi ve 
belgelerin ĐBGS’ce ön incelemeden geçirilmesini müteakip uygun görülenler için; Đhracat 2006/12 sayılı 
Tebliğ eki ek-3’te belirtilen bilgi ve belgelerin aranması, bu müracaatların bir örneği tüm ĐBGS’lere 
gönderilen 18/7/2006 tarihli ve 120004470 sayılı yazımız eki ek-1’de bulunan formatta belirtilen bilgileri 
içerecek şekilde Müsteşarlığa intikal ettirilmesi ve alınacak cevaba göre işlem tesis edilmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamdaki DĐĐB’lerin ihracat taahhüdünün, resen kapatma veya iptal işleminin 
yapıldığı tarih itibarıyla ilgili belgenin geçerli bulunan süresi içerisindeki ihracata ilişkin GB’ler dikkate 
alınarak kapatılması gerekmektedir.  
 

        Bu çerçevede; ĐBGS’ce eksik bilgi ve belge sunulduğu anlaşılan bu kapsamdaki müracaatların hiç  
bir surette Müsteşarlığa intikal ettirilmemesi gerekmektedir. 
 

       Ayrıca, resen kapatma işleminin geri alınması durumunda, bu geri alma işleminin ĐBGS’lerce Dış 
Ticaret Müsteşarlığı(Đhracat Genel Müdürlüğü)’na, Gümrük Müsteşarlığı(Gümrükler Genel     
Müdürlüğü)’ na, DĐR Otomasyon Sisteminde düşümü yapılmış ithalata ait gümrük beyannamesinin tescil 
edildiği gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı olarak duyurulması gerekmektedir. 
 

       Bununla birlikte, iptal veya resen kapatma işlemleri Müsteşarlıkça geri alınan firmaların    
düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların, geri alma işlemi tesis 
edilen dahilde işleme izin belgesi ve yan sanayici olarak öngörüldüğü bir başka firmanın dahilde işleme 
izin belgesi de dahil) bu belgeler kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olmak üzere 1 (bir) 
yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaması gerekmektedir. Bu kapsamda; Müsteşarlıkça, iptal veya resen 
kapatma işlemlerinin geri alındığı tarihler dikkate alınarak söz konusu müeyyidenin uygulamaya 
konulması gerekmektedir. 
 

      Geçici Maddeler 
 

       58-    Đhracat    2006/12    sayılı    Tebliğ’in    Geçici    1    inci    maddesi    çerçevesinde;       
27/1/2005 tarihinden önce, süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı     yapılmaması   nedeniyle    resen 
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       Örnek 2: Đhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 21 ve 22 nci maddelerinde düzenlenen performansa 
ilişkin ek süre uygulaması kapsamında öngörülen esaslar, 27/1/2005 tarihi ile 19/12/2006 tarihi 
arasında düzenlenen DĐĐB’ler açısından yürürlüğünü (belge aslı, belge kapsamında gerçekleştirilen 
ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %25 veya istisnai olarak %15 oranında 
gerçekleştirildiğini tevsik eden ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan GB’lerin belgenin ihracat 
taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ibrazı 
esasları dahilinde) sürdürmekte olup, Đhracat 2006/12 sayılı  Tebliğ’in 21 ve 22 nci maddelerinin 
performansa ilişkin ek süreye dair hükümleri 20/12/2006 tarihinden itibaren düzenlenen DĐĐB’lere 
uygulanacaktır. 
 

        Örnek 3: Đhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in kapatma müracaatına ilişkin 37 nci maddesinde 
öngörülen süreler (3 (üç) ay + 10 (on) iş günü + 1 (bir) ay), 27/1/2005 tarihi ile 19/12/2006 tarihi 
arasında düzenlenen, ancak elektronik ortamda düzenlenmeyen DĐĐB’ler açısından yürürlüğünü 
sürdürmekte ve Đhracat 2005/9 sayılı Tebliğ’in ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin 14 üncü 
maddesinde öngörülen süreler (3 (üç) ay + 1 (bir) ay), 1/8/2005-19/12/2006 tarihleri arasında elektronik 
ortamda düzenlenen belgeler açısından yürürlüğünü sürdürmekte olup, Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 
37 nci maddesi hükmü (belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay) 20/12/2006 tarihinden itibaren 
düzenlenen DĐĐB’lere uygulanacaktır. 
 

       Örnek 4: Đhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 21, 23 ve 26 ncı maddelerinde öngörülen ek süreler       
için müracaat süreleri, “en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay” olarak belirlenmiş olup, 
mezkur hüküm 27/1/2005 tarihi ile 19/12/2006 tarihi arasında düzenlenen DĐĐB’ler açısından 
yürürlüğünü sürdürmektedir. Diğer taraftan, Đhracat 2006/12 sayılı  Tebliğ’in 21, 23 ve 26 ncı 
maddelerinde öngörülen ek süreler için müracaat süreleri, “en geç belge süresi  sonundan itibaren 1 
(bir) ay” olarak tespit edilmiş bulunmakta olup, mezkur hüküm 20/12/2006 tarihinden itibaren 
düzenlenen DĐĐB’lere uygulanacaktır.  
 

           60- Đhracat 2008/4 sayılı Tebliğ ile Đhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’e eklenen Geçici 5 inci madde 
çerçevesinde; 

 
A- Elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan DĐĐB’ler açısından, 
 

1- 30/12/2006 tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan DĐĐB’e ek süre 
verilebilmesi için; 

 

- DĐĐB aslının, 
 

- Belge sahibi borçlu ile ilgili banka arasında, 27/12/2006 tarihli ve 5569 sayılı Kanun 
çerçevesinde yapılan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinin aslının veya noter tasdikli bir 
suretinin, 

 

- Sözleşmeyi imzalayan DĐĐB sahibi borçlu firmaya ait imza sirkülerinin (Noter Tasdikli), 
 

- Ticaret Sicil Gazetesi aslının veya noter, ticaret ve/veya sanayi odaları veya Ticaret Sicil 
Memurluklarınca tasdikli örneğinin (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin 
Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri), 
 

ilgili ĐBGS’ye tevsik edilmesi gerekmektedir. 
 

2- 30/12/2006 tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan bir DĐĐB’e ilişkin ek 
süre talepleri ĐBGS’ce, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Đhracat Genel Müdürlüğü) 
intikal ettirilir. Ancak; ilgili DĐĐB, kısmen müeyyideli olarak kapatılmış, iptal edilmiş veya resen 
kapatılmış ise, söz konusu işlemlerin mer’i Dahilde Đşleme Rejimi Mevzuatı çerçevesinde geri 
alınmasını teminen yukarıda belirtilen belgeler yanında bu Genelgenin 57 nci maddesinde belirtilen 
bilgi ve belgeler de Müsteşarlığa (Đhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. 
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