
TARIMSAL URUNLERDE iHRACAT IADESI YARDIMLARINA iLiSKiN 2014/6
SAYILI PARA-KREDI VE KOORDINASYON KURULU KARAR1’NA AlT

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

BiRINCi BOLIJM

AMAc, KAPSAM yE TAN1MLAR
Amaç

Madde 1- (1) Bu Genelge’nin amaci, 2014/6 sayili “Tarimsal CJrünlerde lhracat Tadesi
Yardimlarina Ilikin Karar” cercevesinde Turkiye’de sinai ve/veya ticari faaliyette bulunan
irket1erin, anilan Karar kapsamindaki urunlerin kari1arinda gosterilen ihracat jade miktarlari,
azarni odeme oranlari ye miktar barajiari dikkate alinarak (EK-1) ihracatlarinin
gercek1etiri1mesini muteakip, bu Genelge’de belirtilen giderlerinin (EK-2) mahsup yoluyla
kari1anmasina i1ikin uygulama usul ye esaslarin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- (1) tbu Genelge kapsamindaki destekierden, Turkiye’de yerIeik sinai ve/veya
ticari faaliyette bulunan irket1er ile üreticiler yararlanabilir.

Tanimlar

Madde 3- (1) tbu Genelge’de gecen;

a) Ihracat adc Miktari: Fiziki birim baina yapilan öderne miktarini,

b) Azami Odeme Orani: Mamulün FOR ihracat bedeli dikkate alinarak yapilacak azami
odemeyi belirleyen orani,

c) 5irket: Turk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sinai ve/veya ticari faaliyette
bulunan irket1er ile ahis irket1erini,

ç) Karar: 28/08/2014 tarihli ye 29102 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan ye Para-Kredi
ye Koordinasyon Kurulu tarafindan istihsal edilen 18/8/2014 tarihli ye 2014/6 sayili
Karar’ i,

d) Fiili lhracat: Ihraç ürunQnün. buna i1ikin Gümruk Beyannamesinin tescili sirasinda
bulundugu durum ye niteligini gUmruk denetiminden ciktigi sirada da aynen muhafaza
etmesi ye bu haliyle Turkiye GümrUk Bolgesini terk etmesini (Serbest Bolgelere yapilan
sati1arda ise ürünün buradan baka bir ulkeye ihrac edildiginin tevsikini),

ifade eder.

iKINCi BOLUM

BASVURU VE iBRAZ EDLECEK BELGELERE iLi$KiN ESASLAR

Madde 4- (1) Tarimsal ürünlerde ihracat iadesi yardimlarina i1ikin hak cdi tutarlari, EK
1 ‘de gumruk tarife istatistik pozisyonlari (G.T.IP) gosterilen ürünlerin 1 Ocak 2014 (dahil) - 31
Aralik 2014 (dahil) tarihieri arasinda flulen gercek1etiri1en ihracatlarina istunaden, karu1arrnd.a
behrtulen miktar ye oranlar dikkate alinarak, Ihracatçi Burlukieru Genel Sekrçterlrlcjen
(JBGS’ler)’nce hesaplanir
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(2) Karar’da belirtilen giderler (EK-2). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (TCMR)
Ankara $ubesi nezdinde ihracatci veya imalatci/ihracatci adma acilacak hesaplardan. bu
giderlerle ilgili kurum ye kuruIu1arin alacaklandmlmasi suretiyle, firma toplam hak edi
tutarindan mahsup edilir. Ru cercevede, ihracatçi firmadan EK-3 ‘te belirtilen temlikname ahnir.

(3) lmalatçi firmalar, kendi di ticaret irket1eri ya da irket1erinin de yer aldigi ayni
kuru1u bunyesindeki bir di ticaret lirmasi kanaliyla ihracali gercek1etirmeleri ye di ticaret
firmalarirnn veya araci ihracatci firmalarin hak edi1erini imalatci firmalara devretmeleri
durumunda tevikten faydalanabilirler. lhracatçi firmalar hak edi1erini ürünü satin aldikiari
imalatci veya üretici firmalara devredebilirler. Devir ilemi için ihracatci firmalardan
Temlikname (EK-8-a), irnalatçi firmalardan ise bir kereye mahsus Temlikname (EK-8-b) alinir.

(4) thracat iadesi taleplerinin clegerlendirilmesi ye sonuçlandirilmasinda aagida yer alan
belgeler ye hususlar dikkatc alinir:

a) Ilk müracaatlarda bir defaya mabsus olmak üzere aagidaki belgelerin ibrazi
zorunludur:

i) Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin (veya Esnaf Sicil Gazetesi) ash veya tasdikli sureti
(IBGS tarafindan internet uzerinden alinacak suretlerin üzerine yine 1BGS tarafindan asli
gibidir” kaesi basilmasi halinde bu suretler de degerlendirmeye ahnabilir.),
ii) Firmanin bagh bulundugu vergi dairesinden ahnacak vergi numarasini gosteren
belgenin ash veya tasdikli sureti veya Maliye Bakanligmin internet sitesinden ahnacak ye
IBGS larafindan onaylanacak ciktisi (Söz konusu belgenin. bavurunun yapildigi can yila
ait olmasi gcrekmektedir.),

iii) “Temlikname” (EK-3),

iv) lbraz edilen belgelerde, fuzuli Odeme yapilmasi sebebiyle haksiz iktisaba yol acacak
bir durumun tespiti halinde, bu tutarin mahsup tarihinden itibaren 6183 sayih “Amme
Alacaklarinrn Tahsil Usulü Hakkinda Kanun”da ongorulen gecikme zammi oranina eit
faiziyle birlikte geri odenecegine dair Maliye Bakanligma hitaben düzenlenmi
Taahhütnameler (EK-4-a/b),

v) Dahilde t1eme Izin Belgesi (DIIR) kapsaminda ithal edilen ye belirli bir i1em gorerek
ihraç edilen urunlerle ilgili bavurularda; Gümrük Beyannamesi (GB) bazinda ithalat
orani tutarinda düUmlü olarak yararlanilan hak ediin, DItB’in kapatilmasindan sonra
yapilacak hesap sonunda oluacak kesin hak edi tutarindan fazia olmasi halinde, bu
tutarin DUB kapatma tarihinden (mahsup) itibaren bir ay icerisinde nakden ye defaten geri
odenecegine dair Maliye Bakanligina hitaben düzen1enmi “TaahhUtname” (EK-7),

vi) Seker katkisiz konsantre meyve suyu, eker katkisiz yUzde yuz meyve suyu ye pekrnez
ihrac eden firmalar tarafindan gerçek1etirilecek ihracat iadesi bavuru1arinda Kapasite
Raporu; Gida, Tarim ye Hayvancihk Bakanhgindan ürün icin alinmi Uretim Izni Belgesi;
firmanin araci ihracatci olmasi halinde imalatciya ait Kapasite Raporu ile Gida, Tarim ye
Hayvancilik Bakanhgindan ürün için alinmi Uretim Tzni Belgesi; fatura ye gerekli
gorulecek diger belgeler (Glikoz ya da fruktoz içeren pekmez ihracatina ihracat iadesi
ödenmez.).

b) Her bir talep için aagidaki belgelerin ibrazi zorunludur:

i) Gümruk Beyannamesi (GumrUk Beyannamesinin mUkellef nüshasindan aliacal&
suretine “Ash Görü1miitür” kaesi vurulur, ash üzerine “Para-Kredi ye Koordinasyón
Kurulu nun 2014/6 sayih Karari hukumlerinden yararlandiri1mitir” kaesi bi1ir ye
Gumruk Beyannamesinin asil nushasi ilgihsine iade edihr),
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ii) Sati faturasi (konsinye ihracatta kesin sati faturasi ye konsinyator faturasi) [Fatura,
aslinin bir fotokopisinin ahnmasi ye üzerine asii gorQlmutur” notu konuimasini
müteakip ilgilisine jade edilir, ilemler fotokopi Uzerinden yapihr, fatura aslinin ibraz
edilememesi halinde gumrukierce onayli fotokopisi veya kacinci nüsha oldugu beili olan
diger fatura alt nüshalari üzerinden de i1ern yapilabilir. Alt nüshalar ile GB arasrnda
tereddut hâsil olmasi halinde ilgili Gumruk tdaresinin teyidi aramr. Konsinye ibracatta,
fiili ihracati muteakip 90 veya 180 gUn içerisinde, ihracat bedelinin tamaminin
getirildiginin beyan edilmesi halinde, kesin sati faturasi ye konsinyator faturasi
aranmaz.},

iii) SGK’dan alinacak borcu yoktur” belgesi, borcun olmasi durumunda borç durumunu
gosterir beige veya sosyal guveniik borçiari yeniden yapi1andiriimi ise yeniden
yapilandirma soz1emesine uyulduguna i1ikin beige (Söz konusu belgenin internet
üzerinden a1inmi ciktisi, dogrulugu IBGS tarafindan internet üzerinden teyit edildigi
takdirde, kullanilabilir.),

iv) Maliye Bakanligina bagh tahsii dairelerine vadesi gecmi borcun bulunmadigina
iiikin beige veya borcun olmasi durumunda borc durumunu gosterir beige.

c) fJrUnlerini araci ihracatçi vasitasiyla satan imalatçiiar adina hak edi belgesi
duzenlenebilmesi için bu maddenin dördUncu fikrasinin a ye b bentlerinde istenilen belgelere
ilaveten aagidaki belgelerin ibrazi zoruniudur:

i) lmalatcilara ait Sanayi Sicil Beigesi veya Kapasite Raporu (ilk müracaatlarda bir defaya
mahsus olmak üzere),

ii) imalatciiarin ihracatçi adma duzenledigi (ihracattan önceki tarihli) sati faturasmin bir
nüshasi,

iii) Araci ihracatcinin, ihracata i1ikin alacakiarini irnaiatçiya devrine i1ikin Temiiknarne
(Her bavuru için ornegi EK-8-a’da bulunan Terniikname alinir.),

ç) lhracat iiemine ya da ibraz edilen beigelere i1ikin tereddut hãsil olmasi halinde,
yukarida belirtilen beigelerin yaninda, IBGS’ierce ihtiyac duyulacak diger belgeler de (UrUn
I)enetmenlerince duzenlenen Kontroi Belgesi, Müstahsil Makbuzu, Mene $ahadetnamesi,
Taima Belgesi, DOyiz Aiim Belgesi vb.) firmalardan talep edilebilir. Ayrica, degeriendirme
sirasinda IBGS’ler, ilgili resmi ye özel kuru1u1ar nezdinde her türlü aratirma yapmaya
yetkilidir.

d) Hak edi tutarinin hesapianmasi sirasinda ibrazi zorunlu belgeler Uzerine “Para-Kredi
ye Koordinasyon Kurulu’nun 20 14/6 sayili Karari hUkUmlerinden yarariandiriimitir” notu
konulur.

e) Ihracat iadesi bavurusunun herhangi bir nedenle kabul edilmemesi halinde, IBGS
tarafindan bavuru konusu GB ‘nm arkasina red gerekcesi yazilarak, ‘Yarar1andiri1mamistir”kaesi vurulur.

f) lhraç UrUnUnUn Uikemiz mene1i oldugu, GB’nin 34’UncU hanesi Uzerinden teyit edilir.

g) TBGS cc ahnacak temhkname ye taahhutnamelerde (EK-7, 8-a, 8-b, 9 10, 11) noter
onayi aranmasi zorunlu olmayip, bunun yerine ilgililerden firmalarinin imza sirkulçri ile
huviyetlerinin ibrazi istenir ye temhkname ile taahhutnameler IBGS yetkihsi huzurunda
imzalanarak bu husus temhkname ye taahbutname uzerinde behrtihr Imzayi muteakip sahip
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veya sahiplerinin huviyetleri ile imza sirkülerinin birer fotokopisi temlikname ye taahhUtnameye
i1itiri1erek, asillari ilgililerine jade edilir. Ancak, talep edilmesi halinde bu temliknarne ye
taahhtitnamelerin, firmalarm imzaya yetkili kij1erince (IBGS’ye gelmeden) irnzalanarak, imza
sirkuleriyle birlikte gonderilrnesi de mümkündur.

g) lhracat iadesi talepleri için IBGS’ye ibraz edilen GB’ler, Maiiye Bakanligi VEDOP
Sisterni veya Dahilde t1erne Rejimi Otomasyon Sistemi’nden kontrol edilir. Söz konusu surecte
GB bilgilerine yOnelik tereddüt hasH olmasi durumunda, ilgili Gümrük Idaresinin yazih
tcyidi/mutabakati aranir,

UCUNCU BOLUM

GENEL ESASLAR

Madde 5- (1) Karar kapsamindaki urunlerjn;

a) Ithalat rejimi cerçevesinde ithal edllmi bulunan yabanci mallarin ihracati,

b) Transit ticaret yoluyla yapilan ihracati,

c) Sinir ye kiyi ticareti,

ç) Sinir Ticaret Merkezieri kapsaminda yapilan ihracati,

d) Bedelsiz jhracati,

e) 4458 sayili Gümrük Kanunu’nun 128 He 134’üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde
ithal edilerek i1enmesi sonucunda jhracati,

1) Mer’i Haricte I1eme Rejimi hükumleri çerçevesinde ihracati,

g) thracat sayilan sati ye teslimleri,

) Gürnrtik hatti dii eya satu magazalarina yapilan ihracati,

ihracat iadesinden yararlandirilmaz.

(2) Karar kapsamindaki Urünlerin bunyelerine giren hammaddelerin, mer’i Dahilde I1eme
Rejimi hUkümleri cercevesinde ithal edilmesi halinde, ibracat iadesi hesaplamalarinda net döviz
girdisi esas alinir.

(3) Ihrac edilen mallarin yurda geri getirilmesine i1ikin talepler, ilgili rnevzuat hükümleri
cercevesinde Gümrük Idarelerince sonuclandirilarak, soz konusu GB’ye kayit veren IBGS’ye
bildirilir. Ancak, ibracat iadesi bavuru1arinin dogrudan bagli bulunulan ya da kanuni merkez
veya ube1erin bulundugu yerdeki IBGS’ye yapilmasi imkaninin mevcut bulunmasi sebebiyle;
GumrUk Idaresince, kayit veren IBGS’ye yapilan bildirimler, sOz konusu IBGS tarafindan E
Birlik sistemine kaydedilir. Geri gelen eya kapsaminda ihracat iadesi i1emi yapi1mamisa,
yapilan kayit i1eminin geri gelen eyaya i1ikin ihracat iadesi i1emi yapilmasina imkan
yermeyecegi, kaydi yapan IBGS tarafindan teyit edilir. Geri gelen eya kapsaminda ihracat iadesi
i1emi yapi1misa, söz konusu IBGS tarafindan geri gelen eyaya karn1ik gelen jade tutaiipin..
tahsili yoluna gidilir (Soz konusu iade i1emi baka bir IBGS tarafindan yurutuldu ise, Gumruk
Idaresinden alinan bildirim yazisi ivedihkle ilgili IBGS’ye iletilir)
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Bu cercevede; yurda geri getirilen mallara iIikin bilginin ihracat iadesi i1em1erinin
yapildigi IBGS’ye intikali sonrasinda, soz konusu mallara tekabül eden hak edi tutari, bildirim
tarihinden itibaren 30 gun içinde firmanin yeni bavuru1arina ait hak edi tutarindan düü1ür
(Firma adina 1-lak Fdi Belgesi düzen1enmise, soz konusu tutar hak edi bakiyesinden dUu1ur;
henüz Beige düzen1enmemise, provizyon bekleyen hak edi1erinden, bekleyen hak edii
bulunmamasi halinde ise IBGS’deki bavuru1arindan düülür.).

ilgili tirmanin bekleyen hak edi belgesi yok ise; firmaya, tutarin 7 gunluk sure icerisinde
ödenmesi için bildirirnde buiunulur. Bu sure icerisinde tutarin ödenmemesi durumunda. EK-4-
a,b’deki Taahhtitname hükümleri uygulanir. Söz konusu tutar TCMB nezdinde Destekleme ye
Fiyat lstikrar Fonu (DFIF) hesabina jade edilmedikce, bu maim yurda giriine izin verilmez.

(4) Karar kapsami ürünlerin Turkiye’deki Serbest Bolgelere yapiian sati1arinmn, ihracat
iadesi yardimlarmna konu olahilmesi için; ihracat iadesine bavuru esnasmnda, bahse konu ürUnün
Uçüncu ülkelere gonderildiginin Serbest Bolge Ilem Formu ile tevsik edilmesi ye Serbest Bolge
Mudurlugunden yazih olarak teyit edilmesi gerekmektedir. Serbest Boigeler üzerinden üçüncü
ülkeiere ihracatin, maim Turkiye’den Serbest Boigelere sevk edildigi yildan farkim bir ymida
gercekietiriimesi durumunda: firma, Serbest Bolgeierden tiçuncu üikelere ihracatmn
gerçek1etiriidigi yila i1ikin Karar hükümleri cercevesinde ihracat iadesi yardimlarrndan
faydalandirihr. Serbest Bolgelerden ihraç edilen söz konusu urunlerin yurda veya Serbest
Bolgelere geri getirilmesi haiinde, bu maddenin uçuncu fmkrasinmn hukumleri uyguianir.

Madde 6- (1) Ihracatçilarmn, Karar hukumlerinden yararlanabilmeleri için fluli ihraç
tarihinden itibaren en geç bir yil icinde, ibrazi zorunlu belgelerle birlikte, dogrudan bagli
bulundukiari ya cia kanuni merkezieri veya ubeierinin bulundugu yerdeki IBGS’ye bavurmaiari
gerekir. Serbest Bolgeierden gercekietiriien ihracata yonelik jade bavuruiarmnin ise, Karar
kapsamm urunun Serbest i3oigeye giri tarihinden itibaren 1 (bir) yil icerisinde yapmimasi
gerekmekte olup; bavuru aamasmnda ihracatci ye Serbest Bolgede yer1eik firmalardan,
sirasiyla EK- 18 ye EK- 1 9’da yer alan taahhutnameler alimr.

(2) Konsinye ibracatta ise hir yiilik sure, ihracatci tarafmndan düzenienen kesin satm
faturasinin düzenienme tarihinden itibaren hesaplanmr. Serbest Bolgeler aracihgi ile ucuncu
ulkelere yapilan konsinye ihracatlara i1ikin ibracat iadesi degerlendirmelerinde, maliarin Serbest
Bolgelere giri tarihi esas aimnir.

(3) Ihracat iadesi bavuru1armnin eksik veya yanh beige ibrazi nedeniyie IBGS’lerce
sonuçlandirilamamasi durumunda, firmaya belgelerin tamamlanmasi için yazilm tebligat yapihr.
Firmanmn, cksik belgeierini, eksik beige biidirim yazisinmn tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay
icerisinde tamamiamamasi halinde, ihracat iadesi bavuru dosyasi firmaya jade edilir (1 aylik
sure, eksik beige biidirim yazisinmn IBGS evrak çmki tarihiyie ba1ar.).

DORDUNCU BOLUM

HRACAT jADESININ BELIRLENMESiNE iLi$KIN ESASLAR

Madde 7- (1) Her bir GB itibariyia hak edi tutarmnmn hesaplanmasmnda esas almacak
miktar, GB’nin 38’inci hanesinde kaymth net agmriiktan tespit edilir. Ancak, çiki gumrugunce
yapmlan kontrol sonucunda GB’nin D veya E hanelerinde gercekietiri1en ihracatin agmriigi (net)
be1irtiimi ise, hesaplama GB mn 38 mci hanesmnde kayitli net agirlmk yerine bu agirlik uzermnden
yapmlir ciki gumrugunce yapilan kontrol sonucunda, GB’nmn D veya E haneleruide
gercekletiriien ihracatmn agirligi brüt olarak belirti1mi ise, GB’de kayitim net/brut agirhk orani
dikkate ahnarak hesaplamaya esas oiacak net agirliga uiai1ir



(2) Ambalaj sinirlarnasi olan ürunlerle ilgili hesaplamalarda; GB Uzerinde kayitli
degerlerden hesaplarna yapilamadigi durumlarda, soz konusu GB’lerle irtibat1andiri1mi, ilgili
GUmrUk Mudurlugunce onayh GB eki belgelerde hesaplama yapilmasini saglayacak detayli bilgi
bulundugu takdirde, GB ile söz konusu belgeler birlikte degerlendirilerek hesaplama yapilir.

(3) Konsinyc ihracata verilecek ihracat iadesinde hak edi tutarinin hesaplanmasrnda esas
ahnacak agirlik. GB’de kayitli agirligin ai1mamasi kaydiyla, kesin sati faturasindan tespit edilir.

Ancak konsinye ihracatta;

a) Kesin sati faturasindaki FOB birim ihrac flyatinin, GB’deki FOB birim ihraç fiyatinrn
(GB’deki FOB birirn ihraç fiyati, 46’nci hanede kayitli FOB yabanci para tutarinin, bu maddenin
birinci ye ikinci fikrasinda belirtilen hususlar sakh kairnak artiy1a, 38’inci hanede kayith net
agirhga hölUnmesi ile bulunacaktir.) % 50’sinin altinda kalmasi, veya

b) Kesin sati faturasinda satilan maim agirhginmn belirtilmemesi,

halinde soz konusu ihracat degerlendirrneye ahnmaz.

Madde 8- (1) thracat iadesi tutariarmnin hesaplanmasm sirasinda;

a) 4458 sayih Gümrük Kanunu’nun 128 ile 134’üncU maddelerine gore geciei ithalat
rejimi cercevesinde ithal ediimi olan ambalaj malzemesiyie ilgili GB’nin tarih ye saymsmnin
kayith bulundugu GB konusu ihracat,

b) (Izerinde sadece ambalaj maizemesi veya ambalaj maizemesi için de ithal hakki
taninmi olan DIIB’in tarih ye sayisinmn kayitli bulundugu GB’ler konusu ibracat,

için ambalaj maizemesine iiikin herhangi bir düüm yapilmaz.

Madde 9- (1) Hak edi tutarmnmn hesaplanmasmna esas teki1 eden agmrhk. EK-l’deki
listede belirtilen miktar baraji ile 7’nci maddede belirtilen eki1de tespit edilen agirligmn
çarpiimasi suretiyle elde edilir.

(Ornegin: 0603.13.00.00.00 G.T.LP’li 150 ton orkide ihracatinda iadeden yararlanacak miktar
150 ton x % 40 = 60 tondur.)

Madde 10- (1) Her bir GB itibarmyla Turk Lirasm cinsinden ihracat jade miktannmn, 9’uncu
maddede belirtilen ekilde tespit edilen agmrlikla çaipiimasi suretiyle bulunacak ihracat iadesi
tutari, ürünün FOB ihrac bedelinin (GB’nin 46’nci hanesinde kayitli tutar beyanname tescil
tarihindeki TCMB döviz a1i kuru, miktar baraj 1 ye azami ödeme oraniyla carpmlmasi suretiyle
hesaplanacak tutari aamaz. Atigi takdirde azami Odeme orani dogruitusunda hesaplanan tutar
esas almir. GB tescil tarihinin hafta sonuna veya resmi tatil gunune gelmesi halinde, soz konusu
tarihi takip eden ilk i gününUn TCMB döviz a1i kuru esas ahnir.
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Ornek Olarak:
GB tescil tarihindeki TCMB döviz ah kuru 1,8 t’/$ olan ye Karar kapsaminda gercek1etiri1en
150 ton orkide ihracatinda, FOB birim ihrac flyati 2.500 ABD Dolari iken toplam ihracat tutari
(istatistiki kiymet); 2.500 $/ton x 1,8 t’/$ x 150 ton = b675.000 olacaktir, Thracat iadesine konu
olan miktara i1ikin toplam ihracat tutari; b675.000 x 0,40 = b270.000, bunun azami ödeme
orarnyla çarpilmasi sonucu elde edilecek tutarsa; t.’270.000 x 0,10 = ti27.000 olacaktir. Bu
durumda; firma, Karar cercevesinde; ihracat jade mjktari djkkate alinarak hesaplanan (150 ton x
0,40 = 60 ton) x 370 ti/ton ti22,200 tutarindaki jadenin tamamini alabilir. Ancak; FOB bjrim
ihraç flyatinin 2.000 ABD Dolari olmasi halinde, toplam ihracat tutari (istatjstiki kiymet); 2.000
5/ton x 1 ,8 t/$ x 150 ton ti540.000 olacaktir. Thracat iadesine konu olan miktara i1ikin toplam
ihracat tutari; t’540.000 x 0,40 = t’216.000, bunun azami ödeme orarnyla çarpilmasi sonucu
bulunacak tutar ise t2 16.000 x 0,10 = t2 1.600 olacaktir. Bu durumda; firma, ihracat jade
miktari dikkate ahnarak hesaplanan 60 ton x 370 ti/ton = ti22.200 degerindeki meblag yerjne,
azami ödeme orani dogrultusunda hesaplanan ti21.600 tutarindakj jadeden faydalarnr.

(2) Ancak, çiki gumrugunce GB’nin D veya E hanelerinde gercek1etiri1en ihracatin FOB
degeri kaydedi1mi ise, GB’nin 46’nci hanesjnde kayith FOB tutari yerine bu deger esas alinir.

(3) Konsinye ihracatta ise FOB bedel, GB’njn 46’nci hanesjnde kayitli tutar yerine kesin
sati faturasmdan tespit edilir.

Madde 11- (1) Karar kapsamindaki ürünlerin, bunyelerine giren hammaddelerjn, Dahilde
I1eme Rejimi Karari hükümleri cercevesjnde jthal edilerek ilenmesi sonucu ihracatina i1ikin
uygulamalarda;

a) Uzerinde DIIB tarih ye numarasi bulunan GB kapsami ihraç ürünlerine ilikin jade
tutari, yukarida aciklanan eki1de hesaplanan jade tutarindan DIIB Uzerinde bulunan jthalat
degerinin ihracat degerine bölünmesi suretiyle bulunacak “ithal orani”nin dUu1mesi yoluyla
hesaplanarak hak edie baglanir.

b) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mudurlugunden DIIB kapsaminda alinan bugday ile
Seker Fabrikalari A.5. Genel Mudurlugu ile özel eker fabrikalarindan ihraç kayitli olarak ahnan
ekere tekabfll eden oranlar için düüm yapilmaz.

c) Ilgili GB’nin arkasina; “Bu Beyanname oraninda dUsUm yapilarak Turk Lirasi
Uzerinden hak edise baglanmistir.” jbaresj yazihr. thracat iadesi bavurusuna konu GB’lerde
DtIB’e ait bir bilgi bulunmadigi durumlarda, dUUmsüz olarak ihracat iadesinden faydalandirilan
sOz konusu GB’ler, DIIB kapatma i1em1erinde kabul edjlmez.

ç) DIIB kapatma formundaki kesinleen ithalat ye ihracat degerleri Uzerinden
hesaplanacak “nihai net döyjz girdisi orani”nin, GB bazinda “ithal orani” düümü yapilmaksizrn
hesaplanan iade tutarlarinin toplami ile carpilmasi sonucu bulunacak tutar, kesin1een hak edi
tutaridir. Ancak; bu tutar, net döyiz girdisinin Turk Lirasi kari1iginin azami Odeme orani ye
miktar baraji ile carpilmasi sonucunda bulunacak meblagdan fazia olamaz.

Ornek: GB tescil tarihindeki TCMB döyjz a1i kuru 1,8 ti/s iken, Karar kapsaminda
gercekletirilen ye birim flyati 2.500 $/ton olan kesme cicek ihracatinda [ihracat taahhudU
$250.000 (250.000 x 1,8 = ti450.000), ithalat taahhudü $175.000 (175.000 x 1,8 = ti315.000)J
taahhutlere gore ithalat orani % 70 ise,



GB Miktar Miktar lade Düümsüz Net Döviz Hak edi
(Ton) Baraji Miktara lade Tutari Girdisi Orani Tutari

()

1. 50 0,40 370 7.400 (1-0,70) = 0,30 2.220

[thracat tutari (50 x 0.40) x $2.500 x 1,8 t90.000, azami ödeme = ‘b90.000 x 0,10 = t.9.000J

2. 40 0,40 370 5.920 (1-0,70)=0,30 1.776

[thracat tutari (40 x 0.40) x $2.500 x 1,8 = t72.000, azami ödeme = t72.000 x 0,10 = t’7.200j

Odenen: 3.996
Nihai net döviz % 27
girdi si

Nihai 13.320 x 0,27 3.596,4
Hesaplama

Fark: 399,6

*Bu orneklerde beyannarne tescil tarihindeki TCMB dOviz aIi kurunun 1,8 t’/$ oldugu varsayilmatir.

d) I)IIB’in Kapatma Formunda kesin1een ihracat tutarinm 225.000 ABD Dolari, ithalatin
ise 164.250 ABD Dolari olarak gercek1etigi varsayimiyla; net döviz girdisi 60.750 ABD Dolari,
ithalat orani % 73, azami ödeme tutari ise 60.750 x 1,8 x 0,40 x 0,10 = 4.374 Turk Lirasi’dir.

Bu durumda, nihai jade tutari toplam: 13.320 x (1-0,73) 3.596,4 Turk Lirasi olarak
bulunacak olup; firmanin, l’inci ye 2’nci GB’ler kapsami ihracati için 3.996 Turk Lirasi tutarinda
iadeden yararlandiri1mi olmasi nedeniyle yapilan fazia ödemenin (3.996 - 3.596,4 = ‘‘399,6)
tirmadan geri aimmasi gerekmektedir.

e) DUüm1U olarak tespit edilen hak ediin, DIIB’in kapatilmasindan sonra yapilan nihai
hesaplama sonunda bulunacak hak edi tutarindan fazia olmasi halinde EK-7’dekj taahhütname
hükümleri uygulanir.

1) Söz konusu nihai jade tutarinin, GB bazindaki düüm1ü hak edilerin toplamindan
buyuk olmasi halinde; firma, aradaki fark tutarinda ihracat iadesinden yararlandirilir.

g) lhracat iadesi bavurusu sirasinda ihracatçi firmalarin; uzerinde DIIB tarihlnumarasi
bulunan GB’lerin DIIB kapatma i1eminde kuHani1mayacaina dair EK-9’da yer alan
taahhutnameyi ibraz etmeleri halinde, hak edi duümsUz olarak hesaplarnr (DIIB’in baka bir
firmaya ait olmasi halinde, ihracatci firma DIIB sahibi firmadan imzali muvafakatname ye imza
sirküleri temin eder).

Ilgili GB ‘nm arkasma; “Bu beyanname tarihli taahhutname yercevesinde ihracat
iadesinden düsümsUz fayda1andiri1mi olup, DuB kapatma isleminde kullanilmayacaktir.” ibaresi
yazilir ye sOz konusu GB’ler DuB kapatma i1emlerinde kabul edilmez.

) Ihracatci firmalann bavuru sirasinda, uzerinde bir DHB tarihlnumarasi olmayan
GB’lerin ileride bir DIIB’in kapatmasinda kullanilacagini EK-10’da yer alan taahhutname ile *

kabul etmeleri halinde, soz konusu GB ilgili DuB deki net doviz girdisi orani dikkate ahnarak
duumlu olarak hak edie baglarnr
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I Igi Ii GB nin arkasina; “Bu Bevanname tarihli taahhütnarne çcrçevesinde
..........tarih/nunara1i D1113’deki oranlar dikkate alinarak oraninda düürri yapilarak
TtirkLirasiüzerinden hak edie baIanmitir.’ ibaresi yazilir ye so z konusu GB’ler yalmzca
taahhOtnaniede yazili DII B’ in kapatmasinda kullanilabilir.

h) CJzerinde birden fazia DHB tarih/numarasi bulunan GB’lere i1ikin bavuru1arda;
tirmanin, EK-1 l’de yer alan taahhütname ile soz konusu GB’nin kuIIanilacai DuB
tarih/numarasim beyan etmesi halinde, ilgili DIIB’deki taahhutler üzerinden hesaplanacak net
dOviz girdisi oraninda. dtiüm1ü olarak ihracat iadesi hesaplanir.

ilgili GB’nin arkasina; Bu Beyanname tarihli taahhutname cercevesinde
tarih/nuinarali DIIB’deki oranlar dikkatc alinarak oraninda dusürn yapilarak

I uik Lnvi uzerinden hak edi. hajanmistir ibaresi vazilir ye soz konusu (B yalnizca
taahhütnamcde yazili DI IB’in kapatmasinda kullanilabilir,

i) Birden fazia I)TIB ile irtibati bulunan GB’lere iIikin bavuru1ar, DuB i1ernlerinin
vtirutuldugu IBGS’lerden birine yapilir. Bavuruyu degerlendiren IBGS tarafindan ilgili
lBGSden temin edilecek DuB bilgileri ile hak edi hesaplanarak. DuB ilernlcrinin yurutuldugu
IBGS’ye bildirilir. DIIB’in kapatilmasini takiben, kapani degerleri ihracat iadesi bavurusunu
degerlendiren II3GS’ye intikal ettirilir. Bilahare bavuruyu degerlendiren IBGS tarafindan
kapani degerleri Ozerinden nihai hesap yapilarak, fhrk bilgileri DIIB i1ernlerinin yurutuldugu
IBGS’ye iletilir.

i) lhracat iadesinden dUUmsOz olarak faydalanan firmalarin ilgili GB’yi DuB kapatma
ileminde kullanmayi ya da firmalarin ihracat iadesi hesaplamasinda kullanilan DUB yerine bir
haka DIIB’I kullanmayi talep etmesi durumunda. soz konusu DIIB’lerdeki ithalat/ihracat
taahhütleri dikkate alinarak hesaplanacak orandan düirn yapilir ye fazia yapilan ihracat iadesi
Odemesinde EK-l2de yer alan taahhutname huktimleri uygulanir. flak edi hesaplamasinda bir
haka 1)1113 kullanilmasi durumunda, yeni hak ediin Onceki hak cditen thzla olmasi halinde,
lirma aradaki lhrk tutarmda ihracat iadesinden faydalandinlir.

Madde 12- (1) Firmalar; bavuru1arini, ibrazi zorunlu belgelerle birlikte IBGS’lere
yaparlar.

(2) IBGS’Ier, belgelerin kontrolünu mtiteakip. hak edi tutarini 1O’uncu maddede
helirtilen ekiIde Turk Lirasi cinsinden belirler.

(3) IBGS’ler; Turk Lirasi bazinda tespit ettikleri hak edi tutarlarini. hafta sonu itibariyla,
EK-5. 14-a ye 14-b’deki Bilgi Formlariyla. tirmalarin merkezinin veya talep edilmesi halinde
ubesinin bulundugu ilde yetkili TCMB $ubelerine bildirirler. TCMB Subelerinin iller itibariyla
yetki bolgeleri EK-6’da gOsteri1mitir.

Madde 13- (1) TCMB’nin ilgili $ubeleri, IBGS’ler tarauindan kendilerine gonderilen EK
5. 14-a ye 14-b’deki Bilgi Formlarini tarih ye sira numaralari itibariyla listeler.

Madde 14— (1) uhracat iadesine konu Orünün sOzlerneli tarimsal üretirnin destekienmesi
uvgularnasi kapsaminda temin edilmesi durumunda;

a) Bu uygulamadan, Karar’m 4’üncü maddesinin 3,4.5.6,7 ye 14’üncü sira numaralarinda
‘ ci alan uiunlci faydalanir

b) Uvgulamada yeknesakligin saglanmasi ye bilgilerin surekli takibimn temini
bakimindan, Uludag thracatci Birlikieri Genel Sekreterligi. koordinatOr Birlik olarak tayin
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ediImitir. l)ier IBGS’ler tarafmdan verilecek sözlerne kayit nurnaralari, koordinatOr Birlik
taralindan tespit edilecek nurnaralandirma sisterni dahilinde helirlenir.

c) Uretici ile ihracatci ve/veya imalatçi ihracatçi tarafindan imzalanacak ye Gida. Tarim
ye FIavvancilik Bakanliinin. 26/04/2008 tarihli ye 26858 sayili Resmi Gazet&de yayirnlanan
SOzlemeli Uretim ile tigili Usul ye Esaslar Hakkinda Yonetmeligine aykiri hUkUmler
içermeyecek olan lhracat Balantih Tarimsal Ciretirn SOz1ernesi, ilgili UrOnün idrak tarihinden en
az üç av Once ilgili IBGS’ve ibraz edilir. Ancak. ürünun ozelligine ye ilk idrak tarihine gore bu
sOre 45 gune kadar dOtirO1ehiiir. Her bir Orüne ait idrak tarihi ilgili SektOr Kurulu tarafndan
tespit cdiii r.

ç) !l3GSce her bir sozIemeye bir kayit numarasi verilir ye 1L1 numara uygularnaya iiikin
her aamada belirtilir. Uç nüsha olarak dOzenlenen sOzlemenin bir nüshasi ilgili tBGS’de kalir,
bir nüshasi ureticiye, diger ntishasi ise ihracatci veya imalatçi/ihracatçiya verilir.

d) Karar’in 4’Oncü maddesinin 3 ye 4’tincO sira numaralarrnda ver alan Orünlerin. Thracat
l3aglannli Tarimsal Uretim SOziemesi kapsaminda ternin edilerek ihrac edilmeleri halinde.
Kararin 4’tincO maddesinde belirtilen ibracat jade rniktariari ye azami ödeme oranlari 0/ 50
oraninda artirilir. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik arti tutarinin %50’si ureticiye nakit Odenir,
%50si ise. Karar’in 4’tincü maddesi uyarinca ihracatçi adina açilmi olan rnahsup hesabina
alacak kavdedilir.

Kararin 4üncü maddesinin 5, 6. 7 ye 14’uncü sira nurnarasinda yer alan ürünlerin,
Ihracat Bagiantib Tarimsal Uretim SOz1emesi kapsaminda ternin edilerek ihrac edilmeleri
halinde ise. Karar’in 4’Uncü maddesinde belirtilen ihracat jade miktarlari ye azarni Odeme
oranlari %l 00 oraninda artinlir. Bu suretle hesaplanacak %i 00’luk artiS tutarimn %50’si
üreticive nakit Odenir, %50’si ise, Karar’in 4’OncO maddesi uyarrnca ihracatci adina açilrni olan
rnahsup hesabina alacak kaydedilir.

e) lhracatci veya imalatçi/ihracatçi: aldigi ürOne i1ikin Uretici adi, Lirün rniktari ye lhracat
Bagiantili Tarimsal Uretim SOz1ernesi kavit numaralarini onayli bir liste halinde ilgili IBGS’ye
vermek suretiyle belirtir.

f) Fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yil icerisinde ihracatçi veya
imalatçi/ihracatçilarin ye üreticilerin. lhracat Baglantiii Tarimsal Uretim SOziemesi’nin kayith
bulundugu lI3GSye, sOz konusu sözleme ile saglanan ilave %50 / %l00’lOk ihracat iadesi
yardimrndan hisseleri oraninda faydalanmak üzere müracaat etmeleri gerekmektedir.

g) Ureticilerin IBGS’ye mUracaatlari sirasinda. her bir talep için,

- Maliye Bakanligina bagh tahsil dairelerine vadesi gecmi borcun bulunmadigina i1ikin
belgeyi veya borcun olmasi durumunda borç durumunu gosterir belgeyi,

- SGK’dan alinacak ‘borcu yoktur” belgesi, borcun olmasi dururnunda borç durumunu
gOsterir beige veya sosyal guvenlik borclan yeniden yapi1andiri1mi ise yeniden yapilandirma
söz1ernesine uyulduguna ilikin belgeyi (Söz konusu belgenin internet üzerinden alrnmi ciktisi,
dogrulugu IBGS tarafindan internet Ozerinden teyit edildigi takdirde. kullarniabilir.).

ihraz etmeleri zoruniudur.

) JBGS’lei kendilerme yapilan muracaatlaii incdeyerck, ihracatçi imalatçi/ihractçiIar
ile Oreticiler için iki ayri Hak Edi Formu duzenier.
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h) lhracatçi ye imalatça/ihracatçilarin hak ediIeri, rnahsup sisterni dahilinde
kullandirilmak üzere, TCMB taratIndan ihracatci ye imalatçi/ihracatcilarin anilan banka
nezdindeki hesaplarina: üretici!erin hak edi1eri ise, EK-1 3’te yer alan taahhOtname alinmak
suretiyle nakit olarak Odenmek Ozere, TCMB araciligiyla üreticiler tarafindan beyan edi1mi olan
banka hesaplarma aktarilir. Dolayi siyla, ihracatçi ye imalatci/ihracatçilar sOz konusu hak
edi1erden rnahsup sisternine iliçkin uygulamalar çerçevesinde faydalanirken, üreticiler nakden
lhvdalanir.

i) Bu Karar kapsaminda lhraç Baglantili Tarimsal ciretirnin Destekienmesi
uvguiamasmdan yararianmak için sOz konusu OrOnOn ihraç edilmesi esastir. Ihracatçi veya
imalatçi/ihracatçi tarafindan teslim alinan UrUnUn hir kisminin ihrac edilmernesi halinde bu kisma
iekabül eden miktar için ihracat iadesi Odemesi yapilrnaz. Buna gore, ihracat iadesinden
faydalanabi irnek içi n; Oreticinin (ihtilaf halinde bilirkii tarafindan), belirlenecek miktardaki
(irOnO ihraeatciya teslirn etmesi gerekirken. ihracatçinin da sOz konusu OrLinü ihrac etmesi
gerekmektedir.

I) lhraci vapilan ürün ile Ihracat Bagiantili SOzlerneli Tarimsal Uretimin Destekienmesi
U ygulamasi cercevesinde temin edilen urOn miktariari arasinda farkli uk bulunmasi durumunda,
ilgili SektOr Kurulu tarafindan tesis edilen Teknik Komite tarafindan rnuhtemel her ems arnbalaj
ek1ine gore standartIatirilan oraniar esas alinarak ilem yapihr. IBGS’ce bir urün için tespit
edilecek kalite standardinin saglanmasi amaciyla OrOnLin Oretirn, hasat ye muhafaza art1arinin
(ireticilerce verine getirilmesini terninen, huna i1ikin hukOmler ihracatci ye Oretici arasinda
vapilacak sOzlemede yer ahr.

j) Uretici; Ziraat Odasi kaydi, Bag-Kur belgesi. koy senedi, ihtiyar heyeti belgesi, zilyetlik
beigesi, muhtar onayi veya kira kontrati gibi belgelerden birini IBGS’ye ibraz eder.

k) Yukarida helirtilen hususlara ilaveten, IBGS’ier gerekli gOrdukleri diger beige ye
bilgileri talep edehilirler.

1) çok villik hilkilerle. ürOn hasadi devam eden bitkilcr için yapilan söz1emeierin sonraki
yillari da kapsamalari durumunda, bu sOzleme1er ihracat iadesi için degerlendirmeye almir.

m) thracat Baglantih Tarimsal Uretim SOziemesi kapsarninda fluli ihracatin, sOziemenin
vapildigi yili takip eden yilda gercek1etiri1rnesi durumunda, fiJi ihracatrn gercek1etigi yil
vtirOrlükte olan ihracat iade miktari. azami Odeme oram ye rniktar baraji esas alinarak sOzIemeli
tarirna i1ikin ihracat iadesi hesaplanir.

Bu hUküm, 2013 yili icerisinde yapilan sOziemeier kapsarninda, 2014 yili icinde fluli
i hracati gercek1etiri len ürUnler için de uyguianir.

n) Cfreticiden taahhUtnarne alinmasrnrn zor olmasi ye bunun yapilacak sOz1eme1eri de
engellemesi gerekce gosteriierek. üretici yerine taahhOtnarne verme talebinde bulunan
ihracatçiiarin bu yOndeki talepleri kabul edilir.

o) Ihracatçi firmalarin, her bir Oretici He yapilan sOz1eme konusu Orün rniktarini tek bir
GB’de, tek GB’nin yeterli olmadigi dururniarda diger GB’lerde gOstermesi gerekmektedir.

ii) thracat iadesine konu OrUnlerin organik tarim yontemleri ile uretilmeieri ye “Made in
Itirkcy” ya da “Produce of Turkey” (ithalatci ülkenin iisani ile ayni anlamda ifadenin bulunmasi)
e fescilli fuik Markasi ibaiesi ile ihrac edilmesi hallciinden hei ikisine de konu olmasi
durunuinda S07 konusu hailer için ayn ari hesaplanacak artirimli hak cdi1eiden ta1 olani
dikkate alinii ihiacat iadesine konu bn urun hei iki aitirimli iadcden biilikte taxdalandirilnjaz
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Yukaridaki hallerden birine konu olan ye artirimli iadeden faydalandirilan ihracata i1ikin
OrOnlerin thracat Ba1anti1i Tarimsal lJretim Söz1ernesi kapsarninda ternin edilerek ihrac
edilmeleri halinde, sozIeme1i tarima iIikin artirim hesaplamasi, Karar in 4’Oncü maddesinde
helirtilen ihracat jade miktarlan. azami öderne oranlari ye miktar barajiari dikkate alinarak
yapi hr.

Madde 15- (1) thracat jadesine konu urünlerin organik tarim yontemleri ile üretilmelerj
durumunda;

a) Karar’in 4üncü maddesinde belirtilen ihracat jade miktarlari ye azarnj ödeme oranlari
% 50 oraninda artirihr.

b) Söz konusu artirimli iadeden faydalamlabilmesi için ihracatçi ye imalatci/ihracatci
tarafindan G13’njn 44’uncO hanesine Organik lDrün Sertifikasi (OUS) numarasinin kaydedilmesi
gerekrnektedir.

c) lhracatçi ye irnalatci/ihracatçinin, fiji ihraç tarihinden itibaren en geç bir yil icerisinde
TBGS’ye. ihrac edilen Urünün organik olarak (iretildigini gosteren OTiS (OUS’nin ash, üzerine
“Para-Kredi ye Koordinasvon Kurulu’nun 2014/6 sayili Karari hukürnlerinden
yarar1andiriImitir” notunun konulmasini muteakip bir fotokopisi alimi’ ye ilgilisine jade edilir)
ile müracaat etmeleri gerekmektedir. IBGS taralindan. OcJS nurnarasinin, GB’nin 44’üncü
hanesine vazilan nurnara ile ayni olduu hususu teyit edilir.

c) 113 (iS ‘icr, kendilerine yapi ian rnüracaatlari inceleyerek, ihracatç i ye imalatçi/ihracatçi
için ayri bir 1-lak Edi Formu düzenlerler. lhracatçi ye imaiatci/ihracatcilarin hak edi miktarlari,
EK- 13 ‘te yer alan taahhutname alinmak suretiyle, TCMB tarafindan ihracatci ye
imalatçi/ihracatçilarin anilan banka nezdindeki hesaplarina rnahsup sistemi dahilinde
kullandirilmak üzere aktarihr.

Madde 16- (1) Karar’in 19’uncu maddesi cercevesinde, 0904.21.10.00.00.
0904.21 .90.00.11. 0904.21.90.00.18 G.T.I.P’lerinde ver alan kurutulmu biberler ihracat
iadesinden faydalandirilir.

Madde 17- (1) Karar’in 14, 15 ye 18’inci maddelerinde yer alan; “Made in Turkey” ya da
“PrupccLIirky” (ithalatçi uikenin lisani ile ayni anlamda ifadenin bulunmasi) ye “Tescilli
Turk Markasi’ ibaresi bulunan ye 5 kg’a kadar olan ambalajlarda (5 kg dahil) gerçekletiri1en
zevtin zeytinyaii ibracati ile I kga kadar olan ambalajlarda (1 kg dahil) gercek1etirilen hal
ihracatinm soz konusu maddelerde belirtilen oranlarda ihracat iadelerinden faydalandirilmasi için
tirmalardan. Ekonomi Bakanligi Bolge MüdOrluklerine bagli Urün Denetmenleri Grup
Bakanliklari tarafindan duzenlenecek lhracat ladesine t1ikin Dururn Tespit Tutanagi” talep
cdi hr.

(2) 13a1 için ayrica “thracat tadesine tiikin Durum Tespit Tutanagi” ile birlikte ilgili
laboratuvar tarafndan duzenlenen ye dogrudan IBGS’ye gonderilecek olan “Dogal An Bali
Anahiz BelgesI’ aranir.

(3) Ihracat iadesi bavuru1arinin degerlendirrneye aimmasi için ihrac konusu ürünün
agirliginin fatura ye GB’de belirtilmesi ye ürünün markasma ilikin acik ibarenin faturada
hulunmasi gerekmektedir.

Madde 18- (1) Karar’rn 4’üncü maddesinin 16’nci sira numarasinda yer alan 20.09
Gurnruk Tanfe Pozisyonlu meyve nektarlari ile Karar’in 21 ‘mci maddesinde behrtilen 22’ncm
tasmidaki rnc ye nektarlai mm thracat iadesinden faydaiandmrilmasi 1cm, GB vL/veya sati ±aturasi
uzerinde urun 1 iniminin my ye neklai i oldugunun tespit edilmcsi gerekmektLdil
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(2) Karar’in 17’nci maddesi cercevesinde, Karar’in 4’üncO maddesinin 16’nci sira
numarasinda bulunan meyve sularinin (sebze sulari haric) eker (sakaroz, glikoz, fruktoz sib.)
katkisiz yOzde yuz meyve suyu olmasi halinde miktar baraji % 50. eker (sakaroz. glikoz. fruktoz
vb.) katkisiz konsantre meyve suyu (brix degeri en az 64) olmasi halinde ise miktar baraji % 100.
azami ddeme oranlari ise % 30 olarak uygulanir.

(3) Meyve sularimn bu art1ari taiyip taimadiginin tespiti için. Ekonomi Bakanligi Bolge
MOdOrlOklerine bagli CJrün Denetmenleri Grup Bakan1ik1arinca alinacak nurnunelerin, “thracat
ladesine t1ikin Durum Tespit Tutanagi” ile birlikte ilgili laboratuvara gonderilrnesi ye burada
analizinin vapilmasi. analiz raporunun ise ilgili laboratuvar tarafindan dogrudan IBGS’ye
iletilmesi gerekmektedir.

Madde 19- (1) Ihracatçi firmalarm. hak edi1erinin bir kismini (%65’ini gecemez), ihrac
ettikieri Liriinü satin aldikiari veya soz konusu tirünün ihraç edilebilmesi amaciyla gercekletiri1en
faaliyetler kapsaminda mal ye hizmet satin aldikiari firmalara devretmek istemeleri durumunda,
soz konusu firmalar adina Hak Edi Belgesi düzenlenebilmesini teminen, Genelge’nin 4’üncü
maddesinde istenilen belgelere ilaveten;

a) Flak ediin devredilecegi firma hilgilerinin yer aldigi Turkiye Ticaret Sicil
Gazetesi’ nm, Turkiye Esnaf ye Sanatkir1ar Sicil Gazetesi’nin veya ilgili Oda Sicil Kayit
Suretinin ash ya da tasdikli suretinin (IBGS tarafandan internet üzerinden alinacak suretlerin
tizerine vine IBGS tarafindan as1i gibidir” kaesi basilmasi halinde bu suretler de
degerlendirmeve alinabilir.),

b) Flak ediin devredilecegi firmanin, ihracatçi adina duzenledigi sati faturasmin veya
sigorta poliçesinin (sati faturasinin. Karar’in uygularna döneminin ba1angic tarihinden üç ay
öncesi ile sona erdigi tarihten itibaren on iki aylik dönerni kapsayan sure icerisinde duzenlenrni
olmasi gerekmektedir) bir nüshasrnin,

c) lhracatcrnin, ihracata ilikin alacakiarini firrnaya devrine ilikin Ternliknarnenin (Her
bavuru için ornegi EK-15’te bulunan Ternliknarne ahnir.),

ç) Hak edi devir edilecek firmadan bir kereye rnahsus alinacak EK-17’de yer alan
temliknamenin,

ibrazi zorunludur.

(2) Dcvii’ rnüracaatlarinin hak edi1erin duzenlendigi ilgili IBGS’ye yapilmasi
gerekmekted i r.

(3) Soz konusu devir kapsarninda kamu bankalari ile Turkiye Ihracat Kredi Bankasi
AS’den ihracata yonelik olarak kullanilan kredilerin faiz giderleri, lhracatçi Birlikieri nispi
aidatlari ‘e ihracata yonelik tirün alirn-satirnina i1ikin borsa tescil giderleri de degerlendirmeye
al irnr.

(4) Bu kapsarnda; karnu bankalari, Turkiye thracat Kredi Bankasi A$. IBGS ye Ticaret
Borsalari adina hak edi belgesi dUzenlenebilrnesini teminen;

a) Bu kuru1ular tarafrndan ihracatçi adma düzenlenen hizmet belgesinin ash ya da
tasdikli suretinin,

b) lhracatçinin, ihracata i1ikin alacakiarirn bu kui u1u1ara devrine ihkin
TernIiknamernn (EK- 15),

1.)



c) flak edi devir edilecek kuru1utan bir kereye mahsus alinacak Temliknamenin
(EK-1 7).

i braz edilmes i gerekmektedir.

(5) I)evir i1emi yalnizca Hak Edi Belgesi düzenlenen ye TCMB’deki ihracatçi firma
hesabina yatirilan meblag üzerinden gerçek1etiri1ir. IBGS, ihracatçi firmanin toplam hak edi
meblaginm ögrenilmesini teminen, TCMB’nin ilgili ubesinden yazih bilgi talep eder. Devir
ilerninin gercekletiriIrnesi amaciyla, yukarida belirtilen belgelerin ahnmasi ye degerlendirilmesi
sonrasinda EK-16’da yer alan Hak Edi Devir Bilgi Formu dUzenlenir ye TCMB’nin ilgili
ubesine intikal ettirilir. Toplam devredilen meblag, ihracatçi firma toplam hak ediinin % 65’ini
gecemez.

(6) Yukarida belirtilen hususlar ile evvelemirde mahsup edilecek kamu alacakiarina
ilikin gerekli içdernleri tekemmül ettiren tBGS’ler, devir müracaatlarini, Hak Edi Belgesi
düzenlenirken degerlendirmeye alabilir.

Madde 20- (1) Karar kapsami UrQnlerin ihracatrnda; ithalatçi ülke mevzuatinda
ongorulen standart ye kriterlere aykirilik tekil edecek çekilde sevk edildikieri, ilgili ithalatci
ülke resmi makamlari veya ulkemiz yurt dii temsilcilikieri (Buyukelcilik, Konsolosluk, Ticaret
Muavirligi/AtaeIigi) tarafindan tespit edilen ürUnler, DFIF primlerinden faydalandirilmaz,
bahse konu ürunlere yonelik herhangi bir ödeme yapilmi olmasi durumunda ise soz konusu
ödemeler, 6183 sayili Amme Alacakiarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hUkümleri
dogrultusunda geri alinir.

Madde 21- (1) Karar ile Karar’a i1ikin ibu Genelge’de yer alan hukumlere aykirilik
tekil edecek ekilde i1em tesis edilmesi durumunda; 6183 sayili Amme Alacakiarinin Tahsil
Usulü Hakkinda Kanun ile 5237 sayili Turk Ceza Kanunu’nun ilgili hukümleri dogrultusunda
ilem tekemmül ettirilir.

Madde 22- (1) Bu Genelge kapsaminda ortaya cikabilecek özel ye zorunlu durumlari
inceleyip sonuçlandirmaya Ekonomi Bakanligi (thracat Genel Mudurlugu) yetkilidir.

Madde 23- (1) Bu Genelge, 01/01/2014 tarihinden itibaren gecerli olmak üzere, onay
tarihinde yururluge girer.



EK-1

2014/6 SAYILI KARAR KAPSAMINDAKI URUN LISTESI

1HRACAT AZAMISIRA MIKTARMADDE AD! ARMONIZE GTIP lADE ODEMENO BARAJIMIKTARI ORAN1
0107 (0207.13.91.99;
0207.14.91,99;
0207.26.91,99;
0207.27.91,99; 0207.43;KOmes hayvanlari etleri
0207.44.91,99; 350 b/Ton O/4l % 15(sakatatlar haric)
0207.45.93,95,99; 0207.53;
0207.54.91.99;
0207.55.93,95,99;
0207.60.91.99 hariç)

30 ‘b/bOO2 Yumurta 0407.00 % 65 % 10Adet
3 Bal 0409.00 120 ti/Ton % 32 % 5

Buket yapniaya elveri1i veya
4 sOs amacina uygun cinsten 0603.11,12,13,14,15,19 370 ti/Ton % 40 % 10çIervopurcu_

Sebzeler (piiriImemi, Ibuharda veya soda
07.10 (0710.10 haric) 145 ti/Ton % 45 % 12kaynatilarak piiri1rni)

(donduruImu)

KurutuImu sebzeler (bOtUn
halde, kesi1mi, di hrnlenmi,

6 kiri1rni veya toz halinde, 07.12 (0712.90.1 1 haric) 670 b/Ton % 40 % 10
fakat baka ekildc
hazir1anmami)
Meyveler ye sert çekirdekli
meyveler (piiri1memi,

7 buhardaveyasuda 08.11 140 b/Ton %45 %8
kaynatdarak piiriIrni,
donduruImu)

8 Zeytinyagi 15.09 50 b/Ton % 100 %2
KUmes hayvanlari etinden,
sakatatindan yapilmi

9
sosislervebenzeri tirtinlerile

1601.00.99; 1602.31,32 450 ti/Ton %50 %10kurnes hayvanlari etinden
hazirIanmi veya konserve
edi1mi OrOnler
Hazir1anmi veya konserve

16.04 450 ti/Ton % 100 % 5edilmi balikiar

cikolata ye kakao içeren
18.06 215 ti/Ton % 48 % 6gida mustahzarlari

12 Makarnalar 19.02 120 ti/Ton % 32 % 10
1905.31,32; 1905.90.45;13 BiskOviler, gofretler, kekler 215 ti/Ton % 18 % 81905.90.60.00.14
20.01, 20.02, 20.03, 20.04,
20.05, 20.06, 20.08 (2008.11;
2008.19.12;Donduru1niu meyve ye
2008.19.13.00.11;

14
sebze ile meyve ye sebze

2008.19.19.00.14,39,49; 135 ti/Ton % 100 % 8i1erne sanayiine dayali gida
2008.19.92,99;maddeleri
2008.19.93.00.11;
2008.19.95.00.14,39,49
hariç)

Reçel,jole, marmelat, meyve 20.07(2007.99.20;
115 ti/Ton %35 %5

15 veya sert kabuklu meyve
2007.99.97.00.18 haric)pUreleri veya pastlari

16
Meyve sulari ye sebze sulari,

20.09 270 ti/Ton % 15 % 12pyyenektarlari

‘5



EK-2

2014/6 SAYILI KARAR KAPSAMINDAK GIDERLER

- Vergiler.

- Vergi cezalari,

- SGK prirnleri,

- Haber1eme giderleri (sabit telefon, telefaks vb.)

- Enerji giderleri (elektrik ye dogalgaz),

- Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu’na ye ilgili tasiIye halindeki I3ankalara olan borclar,

- Yukaridaki giderlerin gecikme zammi ye faizieri.
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EK-3

TEMLIKNAME

Tarimsal Urünlcrde lhracat ladesi Yardimlanna 11ikin 28/08/2014 tarih ye 29102 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan 2014/6 sayih Para-Kredi ye Koordinasyon Kurulu Karari ye bu
Karar’rn uygulanmasina i1ikin esas ye usuller kapsaminda yaptigimiz ihracat dolayisiyla
lehimize dogmu., dogacak, tahakkuk etmi, edecek meblaglari Maliye Bakanhgi, SGK, TMSF,
l3olgesel Elektrik Dagitim Sirketleri, Turk Telekom, BOTA$’a olan dogmu. dogacak
borclarimiza kari1ik olmak üzere, gayrikabilirucu olarak ilgili kurumJkuru1u1ar hesabma devir
ye temlik etlik.

Firma Unvarn

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili Imza

Kae

Tarih
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EK-4-a

TAAHHUTNAME

MALYE BAKANLIINA

Tarimsal Urünlerde ihracat iadesi yardimlarina ilikin 18/8/2014 tarihli ye 20 14/6 sayili
Para-Kredi ye Koordinasyon Kurulu Karari çercevesinde, Ihracatçi Birligi tarafindan tespit edilen
hak edi1e ilgili olarak Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdinde adima acilan hesabimin
haksiz kullanimina yol acacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarin mahsup tarihinden (hak edi
belgesinin duzenlendigi tarih) itibaren 6183 sayili Amme Alacakiarinin Tahsil Usulü Hakkinda
Kanun’da ongorulen gecikme zammina eit oranda faiziyle birlikte bakaca bir ihbar ye ihtara
gerek kalmaksizrn derhal ye defaten geri odeyecegimizi, ayrica bu tutarin thracatçi Birlikieri ye
Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdindeki herhangi bir alacagimizdan mahsubunu kabul
ettigimizi kayitsiz ye artsiz kabul ye taahhüt ederiz.

Firma Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili Imza

Kae

Tarih
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EK-4-b

TAAIIHUTNAME

MALYE BAKANLRINA

Destekieme ye Fiyat lstikrar Fonu’ndan, 28/08/2014 tarih ye 29102 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Tarimsal Urünlerde lhracat ladesi Yardimlarina 11ikin 20 14/6 sayth Para
Kredi ye Koordinasyon Kurulu Karari’na gore tarafimiza herhangi bir sebeple yapilacak fazia
ve/veya gereksiz ödemelerle ilgili olarak, fazla ve/veya gereksiz Odeme miktarini,

- Odemenin kendi kusurumuzdan dogmasi halinde fazla ödemenin yapildigi tarihten.

- Odemenin Idarenin hatasindan dogmasi halinde istirdat talebinizi takip eden bir aylik
sürenin biti tarihinden,

itibaren, 6183 Sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulu Hakkmda Kanun’da OngorDlen
gecikme zammina eit oranda faizi ile birlikte, bakaca bir ihbar ye ihtara gerek kalmaksizin
derhal ye defaten geri odeyecegimizi, ayrica bu tutarin Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi
nezdindeki herhangi bir alacagimizdan mahsubunu kabul ettigimizi kayitsiz ye artsiz kabul ye
taahhüt ederiz.

Firma Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili Imza

Kae

Tarih



EK-5

Makbuz No:

1HRACAT ADESi HAK EDi$ BiLG FORMU

Flak edi Tarih ye Sira No

Bavuru Tarib ye Sira No

* Firma Unvani

** Vergi Sicil No

Adres

Telefon No

FaksNo

Tescil Gümrük Mudurlugu

Ilgili GB Tarih ye No

Hak edi Tutari (Turk Lirasi)

ilgili P-KKK Karar No

Duzenleyen Merci Kaesi, Yetkili Imza

* Firma unvani Ticaret Sicil Gazetesinden eksiksiz doldurulacaktir.

** Vergi Sicil Numarasi vergi dairesinden alinacak vergi numarasini gosteren belgeden
doldurulacaktir.
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TURK1YE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI $UBELERiNIN ILLER iTiBAR1YLE
VETK BOLGELER

ADANA : Adana, Osmaniye

ANKARA Ankara, Bartin, çaikiri, Karabük, Kastamonu,
Kirikkale, Yozgat, Zonguldak

ANTALYA : Antalya, Burdur, Isparta

I3URSA : Bursa, I3alikesir, canakkale, Yalova

DENIZLI Denizli, Afyon, Mugla

DIYARBAKIR Diyarbakir, Batman, Bingol, Mardin, Siirt, Sirnak

EDIRNE : Edirne, Kirkiareli, Tekirdag

ERZURUM : Erzurum, Agri, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Igdir, Kars

ESKISEHIR : Eskiehir, Bilecik, Kutahya

GAZIANTEP : Gaziantep, Adiyaman, Kahramanmara, Kilis, 5anliurfa

ISKENDERIJN : Hatay

ISTANBUL : Istanbul

1ZM1R : lzmir, Aydin. Manisa, Uak

IZMIT : Kocaeli, Bolu, Sakarya, Düzce

KAYSERI : Kayseri, Aksaray, Kirehir, Nevehir, Nigde, Sivas

KONYA Konya, Karaman

MALATYA : Malatya, Elazig, Tunceli

MERSIN : Mersin

SAMSUN Samsun, Amasya, corum, Ordu, Sinop, Tokat

TRABZON Trabzon, Artvin, Giresun, Gümühane, Rize

VAN : Van, Bitlis, Hakkari, Mu

21



EK-7

TAAHHUTNAME

MALYE BAKANLIINA

28/08/2014 tarih ye 29102 sayili Resmi Gazete de yayimlanan Tarimsal Clrunlerde thracat
ladesi Yardimlarina I1ikin 2014/6 sayili Para-Kredi ye Koordinasyon Kurulu Karari
cercevesinde, !hracatçi Birligi Genel Sekreterligi tarafindan Dahilde I1eme Izin Belgesi (DuB)
kapsaminda düUm1ü olarak tespit edilen hak ediin DIIB’in kapatilmasindan sonra yapilan kesin
hesap sonunda belirlenecek hak edi tutarindan fazia olmasi durumunda, aradaki farki bildirim
tarihinden itibaren bir ay icerisinde nakden ye defaten odeyecegimi, aksi takdirde, bu tutarin
DIIB’in kapatilma tarihinden itibaren 6183 sayili Amme Alacakiarinin Tahsil UsulU Hakkinda
Kanun’da ongorulen gecikme zammina eit oranda faiziyle birlikte, bakaca bir ihbar ye ihtara
gerek kalmaksizin derha! ye defaten geri odeyecegimizi, ayrica bu tutarin Ihracatci Birligi Gene!
Sekreterligi ye Turkiye Cumhuriyet Merkez I3ankasi nezdindeki herhangi bir alacagimizdan
mahsubunu kabul ettigimizi kayitsiz ye artsiz kabul ye taahhüt ederiz.

Firma Unvani

Adres

Tel

Yetki!i Kii

Yetkili Imza

Kae

Tarih
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EK-8-a

TEML1KNAME

28/08/20 14 tarih ye 29102 sayih Resmi Gazete’de yayimlanan Tarimsal Lfrünlerde thracat
ladesi Yardimlarina l1ikin 20 14/6 sayili Para Kredi ye Koordinasyon Kurulu Karari ye hu
Kararin uygulanmasina i1ikin esas ye usuller kapsaminda yaptiginnz ihracat dolayisiyla lehimize
dogmu, dogacak meblaglarin imalatçimiz firmasina devrine
muvafakat ettigimizi gayrikabilirucu olarak kabul ye beyan ederiz.

thracatci Firma
Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili Irnza

Kae

Tarih

GB Tescil Tarih ye Sayisi Tescil Eden Gümruk Mudurlugu
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EK-8-b

TEMLKNAN’IE

28/0812014 tarih ye 29102 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tarimsal IDrUnlerde lhracat
tadesi Yardimlarma Ilikin 2014/6 sayili Para-Kredi ye Koordinasyon Kurulu Karari ye bu
Karar’in uygulanmasina i1ikin esas ye usuller kapsaminda ihracatci firma devri sonucunda
dogmu meblaglari Maliye l3akanligi, SGK, TMSF. Bolgesel Elektrik Dagitim $irketferi, Turk
Telekom, BOTAS’a olan dogmu, dogacak borçlanmiza kari1ik olmak üzere, gayrikabilirucu
olarak ilgili kurum/kurulu1ar hesabina devir ye temlik ettik.

Imalatçi Firma
Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili tmza

Kae

Tarih
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EK-9

TA All UT NAME

Uzerinde tarih!numarali DIIB irtibati bulunan tarih/sayili GUmrük
Beyannarnesi kapsami ihracatirnda; 28/08/2014 tarih ye 29102 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Tarimsal fJrUnlerde thracat ladesi Yardimlarma t1ikin 2014/6 sayili Para-Kredi ye
Koordinasyon Kurulu Karari cercevesinde dtiümsüz olarak ihracat iadesinden faydalanmak
üzere. soz konusu Gumrük Beyannamesini kapatma i1eminde kullanmayacagimi; aksi durumun
tespiti halinde, bu tutari bildirim tarihinden itibaren bir ay icerisinde nakden ye defaten
odeyecegirni, aksi halde, bu tutari ödeme tarihinden itibaren 6183 sayili Amme Alacáklarinin
Tahsil UsulU Hakkinda Kanun’da ongorulen gecikme zammrna eit oranda faiziyle birlikte,
bakaca bir ihbar ye ihtara gerek kalmaksizin derhal ye defaten geri odeyecegimizi. ayrica bu
tutarin Ihracatci Birligi Gene! Sekreterligi ye Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdindeki
herhangi bir alacagimizdan rnahsubunu kabul ettigimizi kayitsiz ye artsiz kabul ye taahhüt
ederiz.

Firma Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili Imza

Kae

Tarih
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EK-lO

tarib/sayili GUmrük I3eyannamesini tarihlnumarali Dahilde I1eme Izin
Belgesinin (DuB) kapatrnasmda kullanacagimdan öturü; 28/08/2014 tarih ye 29102 sayih Resmi
Gazete’de yayamlanan Tarimsal Urünlerde thracat ladesi Yardimlarma tlikin 20 14/6 sayili Para
Kredi ye Koordinasyon Kurulu Karari cercevesinde yapilacak ihracat iadesi hesaplarnasinda
anhlan D1113’deki net döviz girdisi oranimn dikkate ahnarak dUiim1ü ibracat iadesi
hesaplanmasini kabul ye beyan ederim.

Firma Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili Imza

Kae

Tarih
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EK-Il

TAAHIIUTNAME

Ozerinde tarihlnurnarali Dahilde tIeme Izin Belgeleri (DuB) ile
irtibati bulunan tarih!sayih GUmrUk Beyannamesini; tarih!numarali DIIB’in
kapatmasinda kullanacagimdan Otürü; 28/08/2014 tarih ye 29102 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Tarimsal Clrunlerde lhracat ladesi Yardimlarma tlikin 2014/6 sayih Para-Kredi ye
Koordinasyon Kurulu Karari cercevesinde yapilacak ihracat iadesi hesaplamasinda
tarih/numarali DIIB’deki net döviz girdisi oramnin dikkate alinarak düumlu ihracat iadesi
hesaplanmasini; aksi durumun tespiti halinde, bu tutari bildirim tarihinden itibaren bir ay
icerisinde nakden ye defaten odeyecegimi. aksi halde, bu tutari ödeme tarihinden itibaren 6183
sayili Amme Alacakiarinin Tahsil Usulü Hakkrnda Kanun’da ongorulen gecikme zammina eit
oranda faiziyle birlikte, bakaca bir ihbar ye ihtara gerek kalmaksizin derhal ye defaten geri
odeyecegimizi, ayrica bu tutarin Ihracatçi Birligi Genel Sekreterligi ye Turkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasi nezdindeki herhangi bir alacagimizdan mahsubunu kabul ettigimizi kayitsiz ye
artsiz kabul ye taahhut ederiz.

Firma Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetk iii Tmza

Kae

Tarih
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EK-12

TAAHHUTNAME

Ihracat iadesinden dUümsüz olarak faydalanan ürünlere konu GUmrük Beyannamelerini
Dahilde I1eme Izin l3elgesi (DI113) kapatma i1eminde kullanmayi ya da ihracat iadesi
hesaplamasinda kullanilan DIIB yerine bir baka DIIB’i kullanmayi talep etrnemiz dururnunda,
fazia yapilan ihracat iadesi tutarini, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayili Amme Alacakiarinin
Tahsil Usulü Flakkinda Kanun’da ongorulen gecikme zammina eit oranda faiziyle birlikte,
bakaca bir ihbar ye ihtara gerek kalmaksizin derhal ye defaten geri odeyeceimizi, aynca bu
tutarm Ihracatci Birligi Genel Sekreterligi ye Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdindeki
herhangi bir a1acaimizdan mahsubunu kabul ettigimizi kayitsiz ye artsiz kabul ye taahhüt
ederiz.

Firma Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili lmza

Kae

Tarih
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EK-13

TAAHHUTNAME

MALiYE BAKANLIINA

28/08/2014 tarih ye 29102 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tarimsal Urünlerde thracat
tadesi Yardimlarma t1ikin 2014/6 sayili Para-Kredi ye Koordinasyon Kurulu Karari’nin 5’inci
maddesi cercevesinde (sozlemeli ye organik tarim ile sahip oldukiari veya kiraladiklari tarim
arazilerinde yapilan üretirn kapsaminda dde edilen urünler için) Ihracatci Birligi Genel
Sekreterligi tarafindan hesaplanan ye Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi tarafindan deviet
bankasindaki adima kayith hesabima aktarilan hak ediin haksiz kullammina yol açacak bir
durumun tespiti halinde, bu tutarin ödeme tarihinden itibaren 6183 sayili Amme Alacakiarinin
Tahsil Usulü Hakkinda Kanun’da Ongorulen gecikme zammina eit oranda faiziyle birlikte,
bakaca bir ihbar ye ihtara gerek kalmaksizrn derhal ye defaten geri odeyecegimizi, ayrica bu
tutarin Ihracatçi Birligi Genel Sekreterligi ye Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdindeki
herhangi bir alacagimizdan mahsubunu kabul ettigimizi kayitsiz ye artsiz kabul ye taahhut
ederiz.

Firma Unvani
(Gercek kii ise
adi ye soyadi)

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili Imza

Vergi Numarasi

Odeme yapilacak
Banka
Sube:
Hesap Numarasi
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EK-14-a

Makbuz No:

SOZLESMELi ye ORGANiK URETIME iLISKiN HRACAT iADESi HAK EDiS BiLGi
FORMU
(IHRACATcI NUSHAST)

Hak edi Tarih ye Sira No

Bavuru Tarih ye Sira No

SOz1eme veya Organik ëJrun
Sertifikasi Kayit No

* Firma Unvani

** Vergi Sicil No

Adres

Telefon No

Faks No

Tescil Gumruk Mudurlugu

Ilgili GB Tarih ye No

Flak edi T’utari (TUrk Lirasi)

tigili P-KKK Karar No

Duzenleyen Merci Kaesi, Yetkili tmza

* Firma unvam Ticaret Sicil Gazetesinden eksiksiz doldurulacaktir.

** Vergi Sicil Numarasi vergi dairesinden alinacak vergi numarasini gösteren belgeden
doldurulacaktir.
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EK-14-b

Makbuz No:

SOZLESMEL1 URETIME ILi$KiN HRACAT jADESI HAK EDIS BLG FORMU
(URETICT NOSIIAST)

ITak edi Tarih ye Sira No

Bavum Tarih ye Sira No

SözIeme Kayit No

* Firma Unvani
(Gercek kii ise adi ye
soyadi)

** Vergi Sicil No

Adres

Telefon No

Faks No

çik Gümruk MudurlugQ

Tigili GB Tarih ye No

Hak edi ‘futari (Turk Lirasi)

Ilgili P-KKK Karar No

Odeme yapilacak
Banka
$ube:
Hesap Numarasi:

Duzenleyen Merci Kaesi, Yetkili Tmza

* Firma unvarn Ticaret Sicil Gazetesinden eksiksiz doldurulacaktir.

** Vergi Sicil Numarasi vergi dairesinden alinacak vergi numarasini gOsteren belgeden
doldurulacaktir.
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EK-15

TEMLIKNAME

28/08/2014 tarih ye 29102 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tarimsal Urunlerde Ihracat
tadesi Yardimlarina tlikin 20 14/6 sayih Para-Kredi ye Koordinasyon Kurulu Karari ye bu
Karar’in uygulaninasina i1ikin usul ye esaslar kapsarninda yaptigimiz ihracat dolayisiyla
lehimize domu meblagin firmasina devrine muvafakat ettigimizi gayrikabilirucu
olarak kabul ye beyan ederiz.

Ihracatci Firma
Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili lmza

Kae

Tarih
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EK-16

Makbuz No:

HAK EDiS DEVR BILGi FORMU

* Devir Edilecek
Firma Unvani

* * Devir Edilecek Firmanm
Vergi Sicil Numarasi

Adres

Telefon No

FaksNo

*Devreden Firmanin [Jnvani

** Devreden Firmanin
Vergi Sicil Numarasi

Flak edi Belgesi Tarihi

Hak edi Belgesi Genel
Numarasi

Devir Tutari (TUrk Lirasi)
Ilgili P-KKK Karar No

Duzenleyen Merci Kaesi, Yetkili Imza

* Firma unvam Ticaret Sicil Gazetesinden eksiksiz doldurulacaktir.

** Vergi Sicil Numarasi vergi dairesinden almacak vergi numarasini gUsteren belgeden
doldurulacaktir.
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EK-17

TEML1KNAME

28/08/2014 tarih ye 29102 Resmi Gazete’de yayimlanan Tarimsal Urünlerde thracat
ladesi Yardimlarina i1ikin 2014/6 sayih Para-Kredi ye Koordinasyon Kurulu Karari ye bu
Karar’m uygulanmasina iIikin usul ye esaslar kapsaminda ihracatci firma devri sonucunda
dogmu meblaglari Maliye Bakanligi, SGK. TMSF, Bolgesel Elektrik Dagatim Sirketleri, Turk
Telekom, BOTAS’a olan dogmu, dogacak borclarimiza karihk olmak üzere, gayrikabilirucu
olarak ilgili kurum1kuruluIar hesabina devir ye temlik ettik.

Firma Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili Imza

Kae

Tarih
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EK-18

TAAHHUTNAME

MALYE BAKANLI1INA

Para-Kredi ye Koordinasyon Kurulu nun tarih ye sayili Karari
cercevesinde Turkiye’deki Serbest Bolgelere sattiimiz ton ürününün
tamaminrn Serbest Bolgeden, Serbest l3olgede faaliyet gOsteren herhangi bir firma araciligiyla
uçuncU bir ulkeye ihrac edilmesini mUteakip. Turkiye’ye veya Serbest Bolgeye geri getirilmesi
halinde I)estekleme ye Fiyat !stikrar Fonu’ndan tarafimiza ödenecek ihracat iadesini, ödemenin
yapildigi tarihten (ilak Edi Belgesinin duzenlendigi tarih) itibaren, 6183 Sayili Amme
Alacaklarinrn Tahsil UsulU Hakkinda Kanun’da ongorulen gecikme zammi oraninda
hesaplanacak olan faizi ile birlikte, bakaca bir ihbar ye ihtara gerek kalmaksizin derhal ye
defaten geri odeyecegimizi, ayrica bu tutarin Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdindeki
herhangi bir alacagimizdan mahsubunu kabul ettigimizi kayitsiz ye artsiz kabul ye taahhut
ederiz.

lhracatci Firma
Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili Imza

Kae

Tarih

GB Tescil Tarih ye Sayisi Tescil Eden GUmrük MUdurlugu
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EK-19

TAAIIIIUTNAME

MALIYE BAKANLHINA

Para-Kredi ye Koordinasyon Kurulu’nun ......... tarih ye sayih Karari
cercevesinde Turkiye’deki firmasi tarafindan faaliyette bulundugumuz Serbest
Bolgeye satii gerçekletirilen ton ürUnünün tamaminin Serbest Bolgeden
firrnarnizca uçüncU bir Ulkeye ihrac edilmesini muteakip, Turkiye’ye veya Serbest Bolgeye geri
getirilmesi halinde Destekleme ye Fiyat tstikrar Fonu’ndan firmasina yapilacak
ihracat iadesinin, ödemenin yapildii tarihten (hak edi belgesinin duzenlendigi tarih) itibaren,
6183 Sayili Amme Alacakiarinin Tahsil Usulu Hakkinda Kanun’da ongorulen gecikme zammi
oraninda hesaplanacak olan faizi ile birlikte, bakaca bir ihbar ye ihtara gerek kalmaksizin derhal
ye defaten geri odeyecegimizi, ayrica bu tutarin TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdindeki
herhangi bir alacagimizdan mahsubunu kabul ettigimizi kayitsiz ye artsiz kabul ye taahhüt
ederiz.

Serbest Bolgede
Faaliyet Gösteren
Firma Unvani

Adres

Tel

Yetkili Kii

Yetkili tmza

Kae

Tarih
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