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SĐRKÜLER         Đstanbul, 03.07.2009  
Sayı: 2009/95         Ref: 4/95 
 
 
Konu:  
DAHĐLDE ĐŞLEME REJ ĐMĐ TEBL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR 
TEBL ĐĞ YAYINLANMI ŞTIR  
 
01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Dahilde Đşleme Rejimi 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Đhracat: 2009/6)” ile 20.12.2006 tarih ve 
26382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Đhracat 2006/12” sayılı “Dahilde Đşleme Rejimi 
Tebliği”nde değişiklikler yapılmıştır.  
 
Söz konusu değişikliklerden özellikle tebliğe yeni eklenen ve “geçici madde 12” ile, 
01.07.2009 tarihinden önce düzenlenmiş ve dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 
henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izinlerine, izin kapsamındaki 
ihracatın tamamlanması için “geçici 12’nci maddede yer alan şartların sağlanması şartıyla” 
azami altı aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilecektir.  
 
Tebliğde yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.  
 
1) “Dahilde işleme izni verilecek haller” başlıklı 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının 
(a), (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
 Dahilde işleme izni verilecek haller 
 MADDE 14 – (1) Dahilde işleme izni 
kapsamında, ek-7’de yer alan listedeki eşyalar hariç olmak 
üzere aşağıda belirtilen işlemlere konu eşyanın ithaline izin 
verilir:  
 a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar 
dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri 
kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, 
etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, 
kordela, lastik vb.) 10.000 ABD Dolarına kadar yapılacak 
ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde 
kullanılması,  
 b) Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri 
çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç 
edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,  
 c) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış 
kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden 
satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, 
 ç) Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla 
birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek 
eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi 
tutulması,  
 d) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi 
dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması,  
 e) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil 
olmak üzere onarımı,  
 f) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti 
edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, 
elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya 

 Dahilde işleme izni verilecek haller 
 MADDE 14 – (1) Dahilde işleme izni 
kapsamında, ek-7’de yer alan listedeki eşyalar hariç olmak 
üzere aşağıda belirtilen işlemlere konu eşyanın ithaline izin 
verilir:  
 a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar 
dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri 
kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin 
(tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, 
şerit, kordela, lastik vb.) her bir 8 (sekiz)’li bazda 
gümrük tarife istatistik pozisyonu itibarıyla bir t akvim 
yılı için 200.000 ABD Dolarına kadar yapılacak ithalatını 
müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde 
kullanılması, 
 b) Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri 
çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç 
edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması,  
 c) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış 
kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden 
satış için hazırlanmasına yönelik işlemler, 
 ç) Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla 
birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek 
eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi 
tutulması,  
 d) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi 
dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması,  
 e) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil 
olmak üzere onarımı,  
  f)  Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti 
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kabuğundan ayrılması,  
 g) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere 
kesme çiçek yetiştirilmesi,  
 ğ) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek 
üzere çivi ve tel üretimi, 
 h) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek 
üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması, 
 ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme 
faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz 
ithalat ve tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150.000 
Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere). 
 (2) Gümrük Müsteşarlığının (Gümrükler Genel 
Müdürlüğü) görüşü alınmak suretiyle, Müsteşarlıkça 
(Đhracat Genel Müdürlüğü) birinci fıkrada belirtilen dahilde 
işleme izninin kapsamı genişletilebilir. 

 

edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, 
elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması 
veya kabuğundan ayrılması, asorti bağırsağın 
tüplenmesi, 
 g) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere 
kesme çiçek yetiştirilmesi,  
 ğ) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek 
üzere çivi ve tel üretimi, 
 h) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek 
üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması, 
  ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme 
faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz 
ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz 
ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 
(sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda 
yer alan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD 
Dolarını aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere) 
 (2) Gümrük Müsteşarlığının (Gümrükler Genel 
Müdürlüğü) görüşü alınmak suretiyle, Müsteşarlıkça 
(Đhracat Genel Müdürlüğü) birinci fıkrada belirtilen dahilde 
işleme izninin kapsamı genişletilebilir. 

 
 
 
2) “Ek süre müracaatı” başlıklı 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmi ştir. 
 
 Ek süre müracaatı 
 MADDE 21 – (1) Firmaların; 
 a) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası 
hükmüne istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre 
almak için, en geç belge süresi sonuna kadar elektronik 
ortamda Müsteşarlığa, 
 b) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü çerçevesinde belgeli performanslarına istinaden 
dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç 
belge süresi sonuna kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa, 
 c) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası 
hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme izin 
belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonuna 
kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa,  
 ç) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası 
hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme 
iznine ek süre almak için izne ilişkin beyanname aslı, 
gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan 
gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün 
kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna 
dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan 
itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine, 
 müracaat etmeleri gerekir. 
 (2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde 
belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye 
alınmaz.  

 

 Ek süre müracaatı 
 MADDE 21 – (1) Firmaların; 
 a) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası 
hükmüne istinaden dahilde işleme izin belgelerine ek süre 
almak için, en geç belge süresi sonuna kadar elektronik 
ortamda Müsteşarlığa, 
 b) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü çerçevesinde belgeli performanslarına istinaden 
dahilde işleme izin belgelerine ek süre almak için, en geç 
belge süresi sonuna kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa, 
 c) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası 
hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme izin 
belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonuna 
kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa,  
  ç) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin (5) numaralı 
fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde 
işleme iznine ek süre almak için Gümrük 
Müsteşarlığınca belirlenen uygulama esasları 
çerçevesinde, izne ilişkin beyanname aslı, gerçekleştirilen 
ihracata ili şkin liste ve bu listede yer alan gümrük 
beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün 
kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin 
doğrulu ğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin 
süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili 
gümrük idaresine,  
 müracaat etmeleri gerekir. 
 (2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde 
belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye 
alınmaz.  
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3) “Haklı sebep hallerine ilişkin müracaat” başlıklı 23 üncü maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Haklı sebep hallerine ilişkin müracaat  
 MADDE 23 – (1) Firmaların haklı sebep 
hallerinden yararlanabilmesi için; 
 a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç 
belge süresi sonuna kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa, 
 b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, izne ilişkin 
gümrük beyannamesi aslı ve haklı sebebe ilişkin tevsik 
edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi 
sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük 
idaresine, 
 müracaat etmeleri gerekir.  
 (2) Birinci fıkrada belirtilen sürede yapılmayan 
müracaat değerlendirmeye alınmaz.  

 

Haklı sebep hallerine ilişkin müracaat  
 MADDE 23 – (1) Firmaların haklı sebep 
hallerinden yararlanabilmesi için; 
 a) Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç 
belge süresi sonuna kadar elektronik ortamda Müsteşarlığa, 
  b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, Gümrük 
Müsteşarlığınca belirlenen uygulama esasları 
çerçevesinde, izne ilişkin gümrük beyannamesi aslı ve 
haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte 
en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde 
ilgili gümrük idaresine, 
 müracaat etmeleri gerekir.  
 (2) Birinci fıkrada belirtilen sürede yapılmayan 
müracaat değerlendirmeye alınmaz.  

 
 
4) “Mücbir sebep ile fevkalade hallerin değerlendirilmesi” başlıklı 27 nci maddesinin (2) 
numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
 Mücbir sebep ile fevkalade hallerin 
değerlendirilmesi  
 MADDE 27 – (1) Mücbir sebep ve fevkalade 
hallere istinaden, dahilde işleme izin belgesine/dahilde 
işleme iznine ilave olarak verilecek süre, mücbir sebep ve 
fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenir. 
 (2) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii 
afetler ve yangın gibi mücbir sebep ile fevkalade haller 
nedeniyle; 
 a) Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın 
yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybı durumunda, 
bu telef veya kayba dair delil tespiti işlemi talep olunan 
mahkemece, diğer taraflarla birlikte belge için Müsteşarlığa; 
izin için de ilgili gümrük idaresine tebligat yapılması 
ertesinde, mevcut duruma ilişkin mahkeme tarafından 
yapılan delil tespitinin tevsik edilmesi halinde, 
 1) Bu ithalata tekabül eden ihracatın 
gerçekleştirilmesi aranmaksızın ihracat taahhüdü kapatılır ve 
ithalata ilişkin teminat iade edilir veya, 
 2) Đhracat taahhüdünün tamamlanması için telef 
olan veya kaybolan miktar kadar yeni ithalata izin verilir.  
 b) Belge/izin sahibi firmanın üretim tesisinin 
kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu duruma dair delil 
tespiti işlemi talep olunan mahkemece, diğer taraflarla 
birlikte belge için Müsteşarlığa; izin için de ilgili gümrük 
idaresine tebligat yapılması ertesinde, mevcut duruma ilişkin 
mahkeme tarafından yapılan delil tespitinin tevsik edilmesi 
halinde, belge/izin kapsamında ithal edilen eşya bütün hak 
ve mükellefiyetleri ile birlikte, dahilde işleme rejiminden 
yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya, gümrük 
gözetimi ve denetimi altında (belge için Müsteşarlığın 
uygun görüşü alındıktan sonra) devredilebilir.  
 (3) Bu durumdaki belge sahibi firmaların, bu 
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ilişkin olarak, belge 
aslı, ilgili eşyanın yerine konulamayacak şekilde telef veya 
kaybını gösteren ve mezkur bentte belirtilen esaslar 
çerçevesinde mevcut duruma ilişkin mahkeme tarafından 
yapılan delil tespitini tevsik eden belgeler ile birlikte; bu 
maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine ilişkin olarak, belge 

 Mücbir sebep ile fevkalade hallerin 
değerlendirilmesi  
 MADDE 27 – (1) Mücbir sebep ve fevkalade 
hallere istinaden, dahilde işleme izin belgesine/dahilde 
işleme iznine ilave olarak verilecek süre, mücbir sebep ve 
fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenir. 
 (2) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii 
afetler ve yangın gibi mücbir sebep ile fevkalade haller 
nedeniyle; 
  a) Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın 
yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybı 
durumunda, bu telef veya kayba dair delil tespiti işlemi 
talep olunan mahkemece, diğer taraflarla birlikte belge 
için Müsteşarlığa ve yine gümrük yükümlülüğü 
açısından ilgili gümrük idaresine; izin için ise ilgili 
gümrük idaresine tebligat yapılması ertesinde, mevcut 
duruma ili şkin mahkeme tarafından yapılan delil 
tespitinin tevsik edilmesi halinde, 
             1) Bu ithalata tekabül eden ihracatın 
gerçekleştirilmesi aranmaksızın ihracat taahhüdü 
kapatılır ve ithalata ili şkin teminat iade edilir veya, 
             2) Đhracat taahhüdünün tamamlanması için telef 
olan veya kaybolan miktar kadar yeni ithalata izin 
verilir.  
 
 b) Belge/izin sahibi firmanın üretim tesisinin 
kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu duruma dair delil 
tespiti işlemi talep olunan mahkemece, diğer taraflarla 
birlikte belge için Müsteşarlığa; izin için de ilgili gümrük 
idaresine tebligat yapılması ertesinde, mevcut duruma ilişkin 
mahkeme tarafından yapılan delil tespitinin tevsik edilmesi 
halinde, belge/izin kapsamında ithal edilen eşya bütün hak 
ve mükellefiyetleri ile birlikte, dahilde işleme rejiminden 
yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya, gümrük 
gözetimi ve denetimi altında (belge için Müsteşarlığın 
uygun görüşü alındıktan sonra) devredilebilir.  
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aslı, üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğini gösteren ve 
mezkur bentte belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut 
duruma ilişkin mahkeme tarafından yapılan delil tespitini 
tevsik eden belgeler, devir yapılacak firmanın belge aslı ve 
iki firma arasında yapılan protokol ile birlikte Müsteşarlığa 
(Đhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekir.  
 (4) Ayrıca, bu durumdaki izin sahibi firmaların, bu 
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ilişkin olarak, izne 
ili şkin beyanname aslı, ilgili eşyanın yerine konulamayacak 
şekilde telef veya kaybını gösteren ve mezkur bentte 
belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut duruma ilişkin 
mahkeme tarafından yapılan delil tespitini tevsik eden 
belgeler ile birlikte; bu maddenin ikinci fıkrasının (b) 
bendine ilişkin olarak, izne ilişkin beyanname aslı, üretim 
tesisinin kullanılamaz hale geldiğini gösteren ve mezkur 
bentte belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut duruma ilişkin 
mahkeme tarafından yapılan delil tespitini tevsik eden 
belgeler, devir yapılacak izne ilişkin beyanname aslı ve iki 
firma arasında yapılan protokol ile birlikte ilgili gümrük 
idaresine müracaat etmeleri gerekir.  

 

 (3) Bu durumdaki belge sahibi firmaların, bu 
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ilişkin olarak, belge 
aslı, ilgili eşyanın yerine konulamayacak şekilde telef veya 
kaybını gösteren ve mezkur bentte belirtilen esaslar 
çerçevesinde mevcut duruma ilişkin mahkeme tarafından 
yapılan delil tespitini tevsik eden belgeler ile birlikte; bu 
maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine ilişkin olarak, belge 
aslı, üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğini gösteren ve 
mezkur bentte belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut 
duruma ilişkin mahkeme tarafından yapılan delil tespitini 
tevsik eden belgeler, devir yapılacak firmanın belge aslı ve 
iki firma arasında yapılan protokol ile birlikte Müsteşarlığa 
(Đhracat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekir.  
 (4) Ayrıca, bu durumdaki izin sahibi firmaların, bu 
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ilişkin olarak, izne 
ili şkin beyanname aslı, ilgili eşyanın yerine konulamayacak 
şekilde telef veya kaybını gösteren ve mezkur bentte 
belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut duruma ilişkin 
mahkeme tarafından yapılan delil tespitini tevsik eden 
belgeler ile birlikte; bu maddenin ikinci fıkrasının (b) 
bendine ilişkin olarak, izne ilişkin beyanname aslı, üretim 
tesisinin kullanılamaz hale geldiğini gösteren ve mezkur 
bentte belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut duruma ilişkin 
mahkeme tarafından yapılan delil tespitini tevsik eden 
belgeler, devir yapılacak izne ilişkin beyanname aslı ve iki 
firma arasında yapılan protokol ile birlikte ilgili gümrük 
idaresine müracaat etmeleri gerekir.  

 
 
5) “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin (1), (2) ve (11) 
numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Kapatma müracaatının değerlendirilmesi  
 MADDE 38 – (1) Dahilde işleme izin 
belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün 
kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve 
belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1 (bir) ay 
içerisinde tamamlanmak üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel 
sekreterliği/gümrük idaresi tarafından firmaya bildirilir. Bu 
süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması 
durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle 
kapatılır.  
 (2) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
ihracat taahhüdü, belgede/izinde belirtilen şartlar da dikkate 
alınmak suretiyle, dahilde işleme rejimi hükümleri 
çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde 
edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın ihraç 
edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır. Aksine bir durumun 
tespiti halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre 
işlem yapılır.  
 (3) Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin 
belgesi ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük 
beyannamesi aslı üzerinde belge sayısını içeren satır 
kodunun yer alması zorunludur. Gümrük beyannamesinin 
izin ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük 
beyannamesi aslı üzerinde izne ilişkin beyanname sayısının 
yer alması gerekir. Đzin ihracat taahhüdüne sayılan ihracata 
ili şkin gümrük beyannamesi aslına, ilgili gümrük idaresince 
ihracat taahhüdüne sayıldığına dair meşruhat düşülür. 
 (4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki 
döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar 
hariç CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı 

Kapatma müracaatının değerlendirilmesi  
 MADDE 38 – (1) Dahilde işleme izin 
belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün 
kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve 
belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1 (bir) 
ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili ihracatçı 
birlikleri genel sekreterli ği/gümrük idaresi tarafından 
firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve 
belgelerin tamamlanmaması durumunda, ihracat 
taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle, bu Tebliğin 45 inci 
maddesi de dikkate alınarak kapatılır. 
  (2) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme 
izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde belirtilen şartlar da 
dikkate alınmak suretiyle, dahilde işleme rejimi 
hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal 
eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş 
eşyanın ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır. 
Gümrük beyannamesinin belge/izin süresi içerisinde 
tescil edilmiş olması bu beyannamenin belge/izin 
kapsamında değerlendirilebilmesi için yeterli sayılır. 
Ancak, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasında, 
belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş ihracata ilişkin 
gümrük beyannamesi kapsamındaki ihracatın 
gerçekleştirildi ğinin tespiti aranır. Aksine bir durumun 
tespiti halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne 
göre işlem yapılır. 
 (3) Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin 
belgesi ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük 
beyannamesi aslı üzerinde belge sayısını içeren satır 
kodunun yer alması zorunludur. Gümrük beyannamesinin 
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esas alınır. 
 (5) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde 
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR 
dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere 
veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna 
üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf 
ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf 
ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir 
ülkeye işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu 
ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa 
telafi edici verginin bu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü 
çerçevesinde ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır. 
Belge/izin kapsamında ödenen telafi edici vergiye ait 
makbuz üzerine, ihracatçı birlikleri genel 
sekreterliklerince/gümrük idaresince belge/izin kapsamında 
kullanılan tutar belirtilmek suretiyle meşruhat düşülür. 
Ancak, aynı gümrük idaresinde ödenmeyen ve/veya eksik 
ödenen telafi edici vergi ile fazla ödenen telafi edici vergi 
varsa, ek-8’de yer alan telafi edici vergi tablosunun ilgili 
firmaca doldurulmasını ve ilgili ihracatçı birlikleri genel 
sekreterliğince bu tabloda yer alan bilgilerin doğruluğunun 
tespitini müteakip bu tablo, ilgili gümrük idarelerine 
gönderilir ve alınacak cevabi yazıya göre gerekli işlemler 
tekemmül ettirilir. 
 (6) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde 
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, ihracatın 
A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Topluluk üyesi ülkelere 
yapılması durumunda, işlem görmüş ürünlerin elde 
edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin ithal lisansı (kota) 
ve/veya gözetim belgeleri bu Tebliğin 32 nci maddesi 
hükmü çerçevesinde aranır. Aksine bir durumun izin 
kapsamında tespiti halinde, gümrük idaresince gümrük 
mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır; belge kapsamında 
tespiti halinde ise bu durum, gümrük idaresince gümrük 
mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesini teminen, 
ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından taahhüt 
kapatma yazısında belirtilir.  
 (7) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde 
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal 
edilen eşya, belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası 
önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince 
yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette 
teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil 
diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi 
gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci 
maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu 
durumda, serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden 
ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.  
 (8) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, 
gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde 
gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk 
edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya 
tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.  
 (9) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem 
görmüş ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün 
kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde 
gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, 
çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş 
rejimi hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürünün 
ihracatının gerçekleştirilmesi aranmaz. Đkincil işlem görmüş 

izin ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili gümrük 
beyannamesi aslı üzerinde izne ilişkin beyanname sayısının 
yer alması gerekir. Đzin ihracat taahhüdüne sayılan ihracata 
ili şkin gümrük beyannamesi aslına, ilgili gümrük idaresince 
ihracat taahhüdüne sayıldığına dair meşruhat düşülür. 
 (4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki 
döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar 
hariç CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı 
esas alınır. 
 (5) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde 
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR 
dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere 
veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna 
üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf 
ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf 
ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir 
ülkeye işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu 
ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa 
telafi edici verginin bu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü 
çerçevesinde ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır. 
Belge/izin kapsamında ödenen telafi edici vergiye ait 
makbuz üzerine, ihracatçı birlikleri genel 
sekreterliklerince/gümrük idaresince belge/izin kapsamında 
kullanılan tutar belirtilmek suretiyle meşruhat düşülür. 
Ancak, aynı gümrük idaresinde ödenmeyen ve/veya eksik 
ödenen telafi edici vergi ile fazla ödenen telafi edici vergi 
varsa, ek-8’de yer alan telafi edici vergi tablosunun ilgili 
firmaca doldurulmasını ve ilgili ihracatçı birlikleri genel 
sekreterliğince bu tabloda yer alan bilgilerin doğruluğunun 
tespitini müteakip bu tablo, ilgili gümrük idarelerine 
gönderilir ve alınacak cevabi yazıya göre gerekli işlemler 
tekemmül ettirilir. 
 (6) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde 
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, ihracatın 
A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Topluluk üyesi ülkelere 
yapılması durumunda, işlem görmüş ürünlerin elde 
edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin ithal lisansı (kota) 
ve/veya gözetim belgeleri bu Tebliğin 32 nci maddesi 
hükmü çerçevesinde aranır. Aksine bir durumun izin 
kapsamında tespiti halinde, gümrük idaresince gümrük 
mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır; belge kapsamında 
tespiti halinde ise bu durum, gümrük idaresince gümrük 
mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesini teminen, 
ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından taahhüt 
kapatma yazısında belirtilir.  
 (7) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde 
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal 
edilen eşya, belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası 
önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince 
yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette 
teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil 
diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi 
gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci 
maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu 
durumda, serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden 
ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.  
 (8) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, 
gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde 
gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk 
edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya 
tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz.  
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ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithali halinde, bu 
ürünün gümrük idaresine teslimi aranmaz ve bu ürüne ili şkin 
ithalat vergileri, belge/izin kapsamındaki gerçekleşme 
oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas 
alınarak tahsil edilir. Ancak, belge kapsamında yurt içi alım 
yapılması halinde, bu alıma tekabül eden varsa ikincil işlem 
görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmesi aranmaz. Belge 
kapsamında, bu fıkra hükmü çerçevesinde işlem yapılması 
halinde bu durum, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince 
taahhüt kapatma yazısında belirtilir.  
 (10) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı 
taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin 
ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla 
süresi geçerli belge sahibi firmaya/firmalara yurt içinde 
teslimi halinde, her bir belgenin taahhüt kapatma 
müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen 
süreler içerisinde yapılması kaydıyla, dahilde işleme izin 
belgelerinin kapatma işlemi aynı anda veya ihracatı 
gerçekleştiren firmaların belgelerinin kapatılmasını 
müteakip yurt içinde teslimi yapan firmanın belgesinin 
kapatılması suretiyle sonuçlandırılır. Đthal lisansı (kota) 
ve/veya gözetim belgesi gerektiği halde ibraz edilmemesi, 
varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi 
veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve 
hukuki sorumluluk ithalatı yapan firmaya aittir. Bu 
durumda, ithalatı yapan firma için bu Tebliğin 32, 33 ve 45 
inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.  
 (11) Đhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin 
belgeleri, Müsteşarlığın (Đhracat Genel Müdürlüğü) uygun 
görüşüne istinaden maddi hatadan dolayı yeniden açılabilir. 
Đhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izinleri ise, 
Gümrük Müsteşarlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 
uygun görüşüne istinaden maddi hatadan dolayı yeniden 
açılabilir. 

 

 (9) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem 
görmüş ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün 
kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde 
gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, 
çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş 
rejimi hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürünün 
ihracatının gerçekleştirilmesi aranmaz. Đkincil işlem görmüş 
ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithali halinde, bu 
ürünün gümrük idaresine teslimi aranmaz ve bu ürüne ili şkin 
ithalat vergileri, belge/izin kapsamındaki gerçekleşme 
oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas 
alınarak tahsil edilir. Ancak, belge kapsamında yurt içi alım 
yapılması halinde, bu alıma tekabül eden varsa ikincil işlem 
görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmesi aranmaz. Belge 
kapsamında, bu fıkra hükmü çerçevesinde işlem yapılması 
halinde bu durum, ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince 
taahhüt kapatma yazısında belirtilir.  
 (10) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı 
taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin 
ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla 
süresi geçerli belge sahibi firmaya/firmalara yurt içinde 
teslimi halinde, her bir belgenin taahhüt kapatma 
müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen 
süreler içerisinde yapılması kaydıyla, dahilde işleme izin 
belgelerinin kapatma işlemi aynı anda veya ihracatı 
gerçekleştiren firmaların belgelerinin kapatılmasını 
müteakip yurt içinde teslimi yapan firmanın belgesinin 
kapatılması suretiyle sonuçlandırılır. Đthal lisansı (kota) 
ve/veya gözetim belgesi gerektiği halde ibraz edilmemesi, 
varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi 
veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve 
hukuki sorumluluk ithalatı yapan firmaya aittir. Bu 
durumda, ithalatı yapan firma için bu Tebliğin 32, 33 ve 45 
inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.  
                (11) Đhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme 
izin belgeleri/dahilde işleme izinleri Müsteşarlığın 
(Đhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük Müsteşarlığının 
(Gümrükler Genel Müdürlü ğü) uygun görüşüne 
istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı 
birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan 
dolayı yeniden açılabilir. 
 

 
6) “Kapatma işleminin bildirileceği merciler” başlıklı 39 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 
Kapatma işleminin bildirileceği merciler   
 MADDE 39 – (1) Bu Tebliğin 38 inci maddesi 
hükmü çerçevesinde yapılan kapatma işlemi, dahilde işleme 
izin belgesinin gönderildiği merciler ve ilgili vergi dairesi ile 
bankaya bildirilir.  
 (2) Đhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, 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. 

 

Kapatma işleminin bildirileceği merciler   
 MADDE 39 – (1) Bu Tebliğin 38 inci maddesi 
hükmü çerçevesinde yapılan kapatma işlemi, dahilde işleme 
izin belgesinin gönderildiği merciler ve ilgili vergi dairesi ile 
bankaya bildirilir.  
  (2) Đhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, 
ek-5 ve ek-6’da yer alan ihracat ve ithalat listeleri ilgili 
gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine taahhüt 
kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında 
yurt içi alım yapılması halinde, kapatma işlemi ilgili 
kurum ve kurulu şa da bildirilir. 
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7) “Yetki” başlıklı 49 uncu maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 
 
Yetki 
 MADDE 49 – (1) Müsteşarlık bu Tebliğ 
hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul ve 
esaslara ilişkin genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat 
vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip 
sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari 
yoldan çözümlemeye ve bilgisayar veri işleme tekniği 
yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak 
teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada 
yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul 
ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.  
 (2) Müsteşarlık (Đhracat Genel Müdürlüğü) dahilde 
işleme izin belgesinin taahhüt kapatma müracaatını, iptal 
veya resen kapatma işlemlerini (müeyyidenin tahsil 
edilmediğinin tespiti kaydıyla) geri almaya yetkilidir.  
 (3) Dahilde işleme izninin taahhüt kapatma 
müracaatını, iptal veya resen kapatma işlemlerini 
(müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) geri 
almaya, Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel 
Müdürlüğü) yetkilidir.  
 (4) Müsteşarlık, gümrük mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler 
için, dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması 
amacıyla, genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya 
yetkilidir.  

 

Yetki 
 MADDE 49 – (1) Müsteşarlık bu Tebliğ 
hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul ve 
esaslara ilişkin genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat 
vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip 
sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari 
yoldan çözümlemeye ve bilgisayar veri işleme tekniği 
yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak 
teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada 
yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul 
ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.  
   (2) Müsteşarlık ( Đhracat Genel Müdürlüğü) 
dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma 
müracaatını, taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma 
işlemlerini geri almaya yetkilidir. Resen kapatmanın 
Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 60 
(altmış) gün içerisinde ilgili firma tarafından resen 
kapatmanın geri alınmasına ilişkin müracaatın 
yapılmaması halinde, resen kapatma işlemi geri alınmaz. 
Taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemleri 
geri alınan belge ihracat taahhüdünün kapatılması 
durumunda; belge kapsamında müeyyide uygulanmakla 
birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının 
asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için 
ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük 
idaresince belge sahibi firmaya iade edilir, ancak belge 
kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil 
edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin 
tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini 
müteakip ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez. Đptal 
veya resen kapatma işlemleri 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 geri alma 
tarihinden itibaren yapılacak tüm ithalat i şlemlerinde 
geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat 
uygulanmaz. 
  (3) Dahilde işleme izninin taahhüt kapatma, 
iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya 
Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlü ğü) 
yetkilidir. Taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma 
işlemleri geri alınan izin ihracat taahhüdünün 
kapatılması durumunda; izin kapsamında müeyyide 
uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış 
(amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil 
edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan 
teminatlar ilgili gümrük idaresince izin sahibi fir maya 
iade edilir, ancak izin kapsamında müeyyide uygulanmış 
ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının 
asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt 
kapatma işlemini müteakip ilgili izin sahibi firmaya iade 
edilmez. 
 (4) Müsteşarlık, gümrük mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler 
için, dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması 
amacıyla, genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya 
yetkilidir.  
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8) Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 12 nci madde eklenmiştir. 
 
“ GEÇĐCĐ MADDE 12 – (1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, bu maddenin 
yürürlüğe giriş tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış 
dahilde işleme izinlerine, izin kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen; 
             a) Đzin süresi sona ermiş izinler için, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 
1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi kaydıyla, 
             b) Đzin süresi sona ermemiş izinler için ise, en geç izin süresi sonundan itibaren 1 
(bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi kaydıyla, 
             bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, izin orijinal süresini 
aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir.” 
  
9) Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 13 üncü madde eklenmiştir.  
 
             “GEÇĐCĐ MADDE 13 – (1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 
24/12/2008 tarihinden önce düzenlenmiş ve belge süresi sona ermekle birlikte ihracat taahhüt 
hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, Geçici 11 inci madde kapsamında 
ek süre imkanından yararlanılmamış olunması ve bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda düzenlenmiş dahilde işleme izin belgeleri 
açısından elektronik ortamda Müsteşarlığa; elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan 
dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat 
edilmesi kaydıyla, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, sadece belge 
kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen belge orijinal süresini aşmamak üzere 
azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir.” 
 
10) Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 14 üncü madde eklenmiştir.  
 
             “GEÇĐCĐ MADDE 14 – (1) 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenmiş ve taahhüt 
hesabı müeyyideli kapatılmış/resen kapatılmış dahilde işleme izin belgeleri, 17/1/2005 tarihli 
ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde Đşleme Rejimi Kararının 26 ncı 
maddesi hükümlerinin saklı kalması, bu Tebliğin 46 ncı maddesi kapsamında herhangi bir 
inceleme ve/veya soruşturma nedeniyle müeyyide uygulanmamış olması, müeyyideli 
kapatılmış/resen kapatılmış belgeler için belge süresi içerisinde usulüne uygun olarak 
gerçekleştirilmi ş ihracatın tevsik edilmesi ve bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 
1 (bir) ay içerisinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi kaydıyla 
açılır ve ilgili belgeye taahhüt kapatma/resen kapatma işleminin geri alındığı tarih itibarıyla 
sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen azami 3 (üç) aya kadar 
haklı sebebe ilişkin ek süre verilir. Bu ek süre imkanından yararlanan firmalar, bu Tebliğ 
kapsamında varsa başka ek süre hakkından yararlanamaz.” 
 
11) Aynı Tebliğ eki Ek-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 

EK-1  
 

DAHĐLDE ĐŞLEME ĐZNĐ ALMAK ĐÇĐN  
GEREKLĐ BĐLGĐ VE BELGELER 
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             1 – Dilekçe (Đmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek 
imzalanmış)  
             2 – Dahilde Đşleme Đzni Talep Formu (2 nüsha) (Đmza sirkülerinde yer alan 
yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-2)  
             3 – Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı 
firma arasında varsa imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)  
             4 – Đhraç Ürünleri ile Đlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-9) (**)  
             5 – Đhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi 
odalarınca tasdikli) (***)  
             6 – Yan sanayici kullanılması halinde (Đmalatçı-ihracatçı, Đhracatçı, Dış Ticaret 
Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi için);  
             a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca 
tasdikli) (***)  
             b) Yan sanayici firmaya ait Đmza Sirküleri (Noter tasdikli)  
             c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)  
             7 – Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret 
sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut 
duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)  
             8 – Đmza Sirküleri (Noter tasdikli)   
 
(*) : Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için    
(**) : Tebliğin 14/1-b,  g ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için  
(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge 
(Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)   
 
             NOT :  
             1 – Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli 
bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.  
             2 – Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen 
bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Gümrük Müsteşarlığınca karar 
verilir.  
             3 – Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde 
belirtilen belgeler aranır.  
             4 – Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım 
malları ve ekipmanlarının Tebliğ’in 14/1-d,e bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde 
işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde 
belirtilen belgeler aranır.  
 
12) Aynı Tebliğ eki Ek-3 aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 

EK-3 
DAHĐLDE ĐŞLEME ĐZĐN BELGELERĐNĐN KAPATILMASI ĐÇĐN 

GEREKLĐ BĐLGĐ VE BELGELER 
              
             1 – Dahilde Đşleme Đzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi 
firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)  
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             2 – Gümrük Beyannameleri asılları (*)  
             3 – Döviz Alım Belgesi aslı (Đhracatın özel fatura ile yapılması halinde)  
             4 – Đhracat Listesi (Ek-5)  
             5 – Đthalat Listesi (Ek-6)  
             6 – Ekspertiz Raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, ilgili en az iki mühendis 
tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)  
             7 – Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)  
             8 – A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)  
             9 – Menşe Đspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)  
             10 – Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)  
             11 – Ön Statü Belgesi (Đhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)  
             12  – Serbest Bölge Bilgi Đşlem Formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük 
Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması 
halinde) (*)  
             13 – Serbest bölgeden yapılan ithalata ili şkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu 
ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik 
belgesinin noter tasdikli örneği veya dahilde işleme izni ile ilgili olarak bu ithalatın ilgili izin 
kapsamında yapıldığına dair ilgili gümrük idaresinden alınacak yazı (Serbest bölgelerden 
yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat 
yapılması halinde)  
             14 – Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından 
müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen 
işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede 
kullanılması halinde)  
             15 – Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı Đhracata Đlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi 
ve konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge 
kapsamındaki yurt içi alımlarda)  
             16 – Telafi Edici Vergi Tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)  
 
(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi 
alındıktan sonra Dahilde Đşleme Đzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere  
(**): Dahilde Đşleme Đzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi 
halinde  
 
             NOT: Gerek görülmesi halinde; Müsteşarlıkça (Đhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya 
ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve 
belge istenebilir veya Müsteşarlıkça (Đhracat Genel Müdürlüğü), yukarıda belirtilen bilgi ve 
belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.  
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
            MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş  
 
 
EK:  
Dahilde Đşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Đhracat: 2009/6)  
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1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27275 

TEBLĐĞ 

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 
DAHĐLDE ĐŞLEME REJ ĐM Đ TEBL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK  

YAPILMASINA DA ĐR TEBL ĐĞ  
(ĐHRACAT: 2009/6) 

 MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Đhracat 2006/12 sayılı Dahilde 
Đşleme Rejimi Tebliğinin “Dahilde işleme izni verilecek haller” başlıklı 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (f) 
ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal 
maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik 
vb.) her bir 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu itibarıyla bir takvim yılı için 200.000 ABD Dolarına kadar 
yapılacak ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması, 
 f)  Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, 
fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması, asorti bağırsağın tüplenmesi, 
 ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, 
Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)’li bazda 
gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD Dolarını aşan bedelsiz 
ithalat hariç olmak üzere).” 
 MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Ek süre müracaatı” başlıklı 21 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “ç) Bu Tebliğin 22 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin dahilde işleme 
iznine ek süre almak için Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin beyanname aslı, 
gerçekleştirilen ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün 
kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en geç izin süresi sonundan 
itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,” 
 MADDE 3 – Aynı Tebliğin “Haklı sebep hallerine ilişkin müracaat” başlıklı 23 üncü maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “b) Dahilde işleme izni ile ilgili olarak, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, izne 
ili şkin gümrük beyannamesi aslı ve haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte en geç izin süresi sonundan 
itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine,” 
 MADDE 4 – Aynı Tebliğin “Mücbir sebep ile fevkalade hallerin değerlendirilmesi” başlıklı 27 nci maddesinin (2) 
numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “a) Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybı durumunda, bu telef 
veya kayba dair delil tespiti işlemi talep olunan mahkemece, diğer taraflarla birlikte belge için Müsteşarlığa ve yine 
gümrük yükümlülüğü açısından ilgili gümrük idaresine; izin için ise ilgili gümrük idaresine tebligat yapılması ertesinde, 
mevcut duruma ilişkin mahkeme tarafından yapılan delil tespitinin tevsik edilmesi halinde, 
 1) Bu ithalata tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaksızın ihracat taahhüdü kapatılır ve ithalata ilişkin 
teminat iade edilir veya, 
 2) Đhracat taahhüdünün tamamlanması için telef olan veya kaybolan miktar kadar yeni ithalata izin verilir.” 
 MADDE 5 – Aynı Tebliğin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin (1), (2) ve (11) 
numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “(1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, 
eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili ihracatçı 
birlikleri genel sekreterliği/gümrük idaresi tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin 
tamamlanmaması durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve belgelerle, bu Tebliğin 45 inci maddesi de dikkate alınarak 
kapatılır. 
 (2) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde belirtilen şartlar da dikkate 
alınmak suretiyle, dahilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal eşyasından elde edilen işlem 
görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır. Gümrük beyannamesinin belge/izin süresi 
içerisinde tescil edilmiş olması bu beyannamenin belge/izin kapsamında değerlendirilebilmesi için yeterli sayılır. Ancak, 
belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasında, belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş ihracata ilişkin gümrük 
beyannamesi kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildi ğinin tespiti aranır. Aksine bir durumun tespiti halinde, bu Tebliğin 45 
inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır. 
 (11) Đhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri Müsteşarlığın (Đhracat Genel 
Müdürlüğü)/Gümrük Müsteşarlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları 
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ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı yeniden açılabilir.” 
 MADDE 6 – Aynı Tebliğin “Kapatma işleminin bildirileceği merciler” başlıklı 39 uncu maddesinin (2) numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “(2) Đhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, ek-5 ve ek-6’da yer alan ihracat ve ithalat listeleri 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.” 
 MADDE 7 – Aynı Tebliğin “Yetki” başlıklı 49 uncu maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 
 “(2) Müsteşarlık (Đhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma müracaatını, taahhüt 
kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya yetkilidir. Resen kapatmanın Resmî Gazete’de yayımlandığı 
tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde ilgili firma tarafından resen kapatmanın geri alınmasına ilişkin müracaatın 
yapılmaması halinde, resen kapatma işlemi geri alınmaz. Taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan 
belge ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı 
yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan 
teminatlar ilgili gümrük idaresince belge sahibi firmaya iade edilir, ancak belge kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha 
önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini 
müteakip ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez. Đptal veya resen kapatma işlemleri 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 geri 
alma tarihinden itibaren yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat 
uygulanmaz.  
 (3) Dahilde işleme izninin taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya Gümrük Müsteşarlığı 
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir. Taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan izin ihracat 
taahhüdünün kapatılması durumunda; izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme 
alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük 
idaresince izin sahibi firmaya iade edilir, ancak izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar 
(amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili izin sahibi 
firmaya iade edilmez.”  
 MADDE 8 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 12 nci madde eklenmiştir.  
 “GEÇ ĐCĐ MADDE 12 – (1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe giriş 
tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izinlerine, izin kapsamındaki 
eksik ihracatın tamamlanmasını teminen; 
 a) Đzin süresi sona ermiş izinler için, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili 
gümrük idaresine müracaat edilmesi kaydıyla, 
 b) Đzin süresi sona ermemiş izinler için ise, en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili gümrük 
idaresine müracaat edilmesi kaydıyla, 
 bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, izin orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya 
kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir.” 
 MADDE 9 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 13 üncü madde eklenmiştir.  
 “GEÇ ĐCĐ MADDE 13 – (1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 24/12/2008 tarihinden önce 
düzenlenmiş ve belge süresi sona ermekle birlikte ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin 
belgelerine, Geçici 11 inci madde kapsamında ek süre imkanından yararlanılmamış olunması ve bu maddenin yürürlüğe 
giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda düzenlenmiş dahilde işleme izin belgeleri açısından 
elektronik ortamda Müsteşarlığa; elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili 
ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi kaydıyla, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten 
itibaren, sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 
6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir.” 
 MADDE 10 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 14 üncü madde eklenmiştir.  
 “GEÇ ĐCĐ MADDE 14 – (1) 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenmiş ve taahhüt hesabı müeyyideli 
kapatılmış/resen kapatılmış dahilde işleme izin belgeleri, 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 
Dahilde Đşleme Rejimi Kararının 26 ncı maddesi hükümlerinin saklı kalması, bu Tebliğin 46 ncı maddesi kapsamında 
herhangi bir inceleme ve/veya soruşturma nedeniyle müeyyide uygulanmamış olması, müeyyideli kapatılmış/resen 
kapatılmış belgeler için belge süresi içerisinde usulüne uygun olarak gerçekleştirilmi ş ihracatın tevsik edilmesi ve bu 
maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat 
edilmesi kaydıyla açılır ve ilgili belgeye taahhüt kapatma/resen kapatma işleminin geri alındığı tarih itibarıyla sadece belge 
kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen azami 3 (üç) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir. Bu ek 
süre imkanından yararlanan firmalar, bu Tebliğ kapsamında varsa başka ek süre hakkından yararlanamaz.” 
 MADDE 11 – Aynı Tebliğ eki Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmi ştir. 
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 MADDE 12 – Aynı Tebliğ eki Ek-3 ekteki şekilde değiştirilmi ştir. 
 MADDE 13 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 MADDE 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

EK-1  
 

DAHĐLDE ĐŞLEME ĐZNĐ ALMAK ĐÇĐN  
GEREKL Đ BĐLGĐ VE BELGELER 

 
 1 – Dilekçe (Đmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)  
 2 – Dahilde Đşleme Đzni Talep Formu (2 nüsha) (Đmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek 
imzalanmış) (Ek-2)  
 3 – Eşyanın bedelsiz gönderilme amacı ve süresini kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında varsa 
imzalanmış sözleşme veya gönderici firma yazısı aslı ve tercümesi (*)  
 4 – Đhraç Ürünleri ile Đlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-9) (**)  
 5 – Đhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)  
 6 – Yan sanayici kullanılması halinde (Đmalatçı-ihracatçı, Đhracatçı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış 
Ticaret Şirketi için);  
 a) Yan sanayici firmaya ait Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***)  
 b) Yan sanayici firmaya ait Đmza Sirküleri (Noter tasdikli)  
 c) Yan sanayici ile yapılan protokol (Taraflarca imzalanmış)  
 7 – Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli 
örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)  
 8 – Đmza Sirküleri (Noter tasdikli)   
 
(*) : Tebliğin 14/1-ı bendinde belirtilen işlem için    
(**) : Tebliğin 14/1-b,  g ila ı bentlerinde belirtilen işlemler için  
(***): Kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca 
tasdikli örneği)   
 
 NOT :  
 1 – Firmanın aynı gümrük idaresindeki önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar 
istenmeyebilir.  
 2 – Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya 
birkaçının istenmemesine Gümrük Müsteşarlığınca karar verilir.  
 3 – Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.  
 4 – Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının Tebliğ’in 
14/1-d,e bentlerinde belirtilen işlemler için dahilde işleme izni kapsamında ithal edilmek istenmesi halinde sadece 2, 7 ve 8 
inci maddelerde belirtilen belgeler aranır.  

EK-3 
DAHĐLDE ĐŞLEME ĐZĐN BELGELER ĐNĐN KAPATILMASI ĐÇĐN 

GEREKL Đ BĐLGĐ VE BELGELER 
  
  1 – Dahilde Đşleme Đzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili 
firmaya gönderilmişse)  
 2 – Gümrük Beyannameleri asılları (*)  
 3 – Döviz Alım Belgesi aslı (Đhracatın özel fatura ile yapılması halinde)  
 4 – Đhracat Listesi (Ek-5)  
 5 – Đthalat Listesi (Ek-6)  
 6 – Ekspertiz Raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili 
birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)  
 7 – Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)  
 8 – A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)  
 9 – Menşe Đspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)  
 10 – Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)  
 11 – Ön Statü Belgesi (Đhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)  
 12  – Serbest Bölge Bilgi Đşlem Formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest 
bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)  
 13 – Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme 
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izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği veya dahilde işleme izni ile ilgili 
olarak bu ithalatın ilgili izin kapsamında yapıldığına dair ilgili gümrük idaresinden alınacak yazı (Serbest bölgelerden 
yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)  
 14 – Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak 
(Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde 
belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)  
 15 – Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı Đhracata Đlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi ve konuyla ilgili Yeminli 
Mali Müşavir Raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)  
 16 – Telafi Edici Vergi Tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)  
 
(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde 
Đşleme Đzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere  
(**): Dahilde Đşleme Đzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde  
 
 NOT: Gerek görülmesi halinde; Müsteşarlıkça (Đhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel 
sekreterliğince, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Müsteşarlıkça (Đhracat Genel 
Müdürlüğü), yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.  

 
 


