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Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR
VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

12/09/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmi Gazete’de Dahilde İşleme Rejimine
İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:
2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/6) yayımlanmıştır.
Söz konusu tebliğle Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri
İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de yapılan değişiklikler
kıyaslamalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Değişiklik
Yapılan
Madde
4/1-m
4/1-r
9/2

18/1

Çeşitli
Maddeler

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
Web sayfası: Müsteşarlığın "www.dtm.gov.tr"
internet adresinden girilen web sayfasını
Belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar
ve/veya değerinde bir aşım olması halinde, bu
aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Ancak;
yurt içi alım faturalarına ilişkin kayıtların birinci
fıkrada öngörülen süre içerisinde Müsteşarlık web
sayfasından elektronik ortama aktarıldığı hallerde,
ithali öngörülen eşyanın miktarı revize işlemine
konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate
alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.
Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının
bağlı olduğu Bakan yürütür.
Müsteşarlık
Müsteşarlığa
Müsteşarlıkça
Müsteşarlığımız
Müsteşarlığımızca
Müsteşarlıktan
Gümrük Müsteşarlığı
Gümrük Müsteşarlığınca
Telekomünikasyon Kurumu
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
Web sayfası: Bakanlığın “www.ekonomi.gov.tr”
internet adresinden girilen web sayfasını,
Belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın
miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde,
bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu
kapsamda, bir miktar aşımı olması halinde, bu
aşım revize işlemine konu edilemez.*

Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Bakanlık
Bakanlığa
Bakanlıkça
Bakanlığımız
Bakanlığımızca
Bakanlıktan
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
*Bu değişiklik 01/05/2014 tarihinden geçerli
olmak üzere, diğer değişiklikler ise 12/09/2014
tarihinde yürürlüğe girer.

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası
Yurt içi alım faturalarına ilişkin geçici
uygulama
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Yurt içi alım
faturalarına ilişkin kayıtların 9 uncu maddenin
birinci fıkrasında öngörülen süre içerisinde
Bakanlık web sayfasından elektronik ortama
aktarıldığı hallerde, belge kapsamında ithali
öngörülen eşyanın miktarında 1/5/2014 tarihinden
önce bir aşım olması halinde, bu aşım revize
işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar
dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır

Geçici Madde
5 (Eklenen
Madde)

Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Ek 1: Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(İhracat: 2014/6)
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanımıza yazabilirsiniz.
Cahit YERCİ
Yeminli Mali Müşavir
Kaliteden Sorumlu Ortak
cyerci@mazarsdenge.com.tr
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Ek 1:
Ekonomi Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ
İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2007/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/6)
MADDE 1 – 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimine İlişkin
İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’in 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (m) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“m) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”
“r) Web sayfası: Bakanlığın “www.ekonomi.gov.tr” internet adresinden girilen web sayfasını,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde, bu aşımdan
belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda, bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu
edilemez.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğde yer alan;
a) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,
b) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde,
c) “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde,
ç) “Müsteşarlığımız” ibaresi “Bakanlığımız” şeklinde,
d) “Müsteşarlığımızca” ibaresi “Bakanlığımızca” şeklinde,
e) “Müsteşarlıktan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde,
f) “Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde,
g) “Gümrük Müsteşarlığınca” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” şeklinde,
ğ) “Telekomünikasyon Kurumu” ibaresi “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” şeklinde,
h) “Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)” şeklinde,
değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Yurt içi alım faturalarına ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Yurt içi alım faturalarına ilişkin kayıtların 9 uncu maddenin birinci fıkrasında
öngörülen süre içerisinde Bakanlık web sayfasından elektronik ortama aktarıldığı hallerde, belge kapsamında ithali
öngörülen eşyanın miktarında 1/5/2014 tarihinden önce bir aşım olması halinde, bu aşım revize işlemine konu
edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.”
MADDE 6 – Bu Tebliğin 2 nci maddesi 1/5/2014 tarihinde geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

3

