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Sayın Üyemiz, 

 

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı’nca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, 

Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile 

mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlığımızca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin 

başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek 

Yönetim Sistemi(DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir. 

 

Bu defa, Ticaret Bakanlığından alınan 31.08.2020 tarihli yazıda;  

 

 Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair 

Genelgelerin Geçici 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Gerekli görülmesi 

halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat 

Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü çerçevesinde mal ihracatına yönelik devlet 

desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 

30/09/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasının, 

 

 Bakanlığımızın 31/03/2020 tarihli Onayı ile "31/12/2019 tarihinden sonra 

düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 

30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül 

ettirilebilmesi" hususunun,  

 

 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında düzenlenen “Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan 

hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemler 31/3/2020 (bu tarih dahil) tarihine 

kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilir. Gerekli görülmesi halinde bu süreyi 

altı aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü 

uyarınca, "31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin 

belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar 

fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi" hususunun 

 

kararlaştırıldığı bildirilmektedir. 

 

Bilgilerini rica ederim. 

Saygılarımla, 

 

Nesrin GÜLER ŞİMŞEK 

Şube Müdürü 
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