
 
 

 

GÜMRÜK SİRKÜLERİ                                           Tarih: 02/10/2014           
Sayı: 2014/70                                                             Ref   : 6/70 
  
Konu: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMIŞTIR 
 

01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de (İhracat: 2006/12) Sayılı 
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair (İhracat: 2014/5) Sayılı 
Tebliğ

1
 (Ek 1) yayımlanmıştır.  

 

Tebliğ ile 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde değişikler yapılmıştır.  

 

01/10/2014 tarihinde genel olarak yürürlüğe girmiş olan tebliğin 01/11/2014 
tarihinde yürürlüğe girecek maddeleri  de bulunmaktadır. Ayrıca Tebliğ’in bazı maddeleri 
01/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.  

 

Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde yapılan değişikler 
kıyaslamalı olarak izleyen tabloda gösterilmektedir:    

 
Madde Değişiklikten Önce  Değişiklikten Sonra 

3/1-öö - Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası: Gümrük mevzuatının 

öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve 

güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak 

üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen sertifikayı, 

7/5 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içinden 

temin edilen eşyanın belge süresi içerisinde işlem 

görmüş ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi 

halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesinde belirtilen 2 

(iki) kat para cezası uygulanmaz. 

 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içinden temin 

edilen eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak 

ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, bu Tebliğin 45 inci 

maddesinde belirtilen 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 

inci maddesi hükmü uygulanmaz. 

7/8* Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin 

sistemi çerçevesindeki alımlar, bu Tebliğ ile 29/6/2001 

tarihli ve 24447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 83 

seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 

hükümlerine istinaden yapılır. Bu kapsamda, bu 

Tebliğin eşdeğer eşya kullanımına ve önceden ihracata 

ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

 

Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi 

çerçevesindeki alımlar, bu Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 

28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer 

Vergisi Genel Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden 

yapılır. Bu kapsamda, katma değer vergisinde tecil-terkin 

sistemine istinaden yurt içinden eşya alımından önce eşdeğer 

eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna 

tekabül eden eşya belge süresi sonuna kadar katma değer 

vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinden temin 

edilebilir. Tecil-terkin uygulaması kapsamında belgede 

belirtilen miktardan fazla yurt içinden eşya alınamaz ve bu 

kapsamda bir miktar aşımı olması halinde bu aşım revize 

işlemine konu edilemez. 

9/1-a A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların 

dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 

kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan 

verginin %1’inin, 

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya A sınıfı onaylanmış 

kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin 

belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, 

bu ithalattan doğan verginin %1’inin, 

*Bu değişiklik 01/05/2014 tarihinden itibaren geçerlidir.   

                                                           
1
 Sirkülerin izleyen bölümlerinde kısaca “Tebliğ” şeklinde belirtilecektir. 

http://www.mevzuat.net/kdv/kdvs83.aspx
http://www.mevzuat.net/kdv/kdvs83.aspx
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Madde Değişiklikten Önce  Değişiklikten Sonra 

22/1 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın 

yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 

3 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat 

yapılmaması halinde, bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı 

tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay 

uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de 

belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır.” 

38/7 (Değişik:R.G.-07/01/2013-28521) Şartlı muafiyet 

sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin 

belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen 

eşya, işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği 

şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası 

önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince 

yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük 

mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı 

onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların 

eşyaları hariç olmak üzere), 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.  

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde düzenlenmiş dahilde 

işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen 

eşya, asıl işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle 

belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin 

uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti 

(eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve 

B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların 

eşyaları hariç olmak üzere), 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. 

38/8 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. 

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında 

ithal edilen eşyanın veya asıl 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. 

38/10* (Değişik:R.G.-6/8/2009-27311) Dahilde işleme izin 

belgesi/dahilde işleme izni 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/iznin 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/izninin kapatılması suretiyle sonuçlandırılır. 

İthal 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.  

 

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 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/iznin 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/izninin kapatılması suretiyle 

sonuçlandırılır. İthal 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. Dahilde işleme izin belgesi sahibi 

firmalar, katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi 

çerçevesinde yurt içinden temin ettiği malları kullanarak 

ürettiği malları dahilde işleme izin belgesi sahibi alıcılara 

katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt 

içinde teslim edebilir. 

*Bu değişiklik 01/05/2014 tarihinden itibaren geçerlidir.   
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Madde Değişiklikten Önce  Değişiklikten Sonra 

38/11 (Değişik:R.G.-1/7/2009-27275) İhracat taahhüdü 

kapatılan dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme 

izinleri Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları 

ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan 

maddi hatadan dolayı yeniden açılabilir.  

 

İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin 

belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma 

işlemleri, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uygun 

görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı 

birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı 

veya belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün 

herhangi bir sebeple geri getirilmesinden dolayı geri alınabilir. 

Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin 

kapsamında maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen 

eşyaya ilişkin olarak bu Tebliğin 42 nci maddesinde belirtilen 

işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı 

yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi hatanın giderilmesini 

müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla 

Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne 

istinaden yeni işlemler de tekemmül ettirilebilir.” 

38/13 - Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin 

belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen asıl işlem 

görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi 

içerisinde geri getirilmesi halinde, geri gelen asıl işlem görmüş 

ürün belge/izin süresi içerisinde ticaret politikası önlemlerinin 

uygulanması, 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 170 

inci maddesi ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest 

dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren ithal 

eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz. 

39/2 (Değişik:R.G.-1/7/2009-27275) İhracatçı 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. 

İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, ek-5 ve ek-6’da yer 

alan ihracat ve ithalat listeleri ilgili gümrük müdürlüklerine 

taahhüt kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında 

yurt içi alım yapılması halinde, kapatma işlemi ilgili kurum ve 

kuruluşa da bildirilir.” 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mevzuat.net/ihracat/2006/ihr200612_ekler.aspx#Ek5
http://www.mevzuat.net/ihracat/2006/ihr200612_ekler.aspx#Ek6
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Madde Değişiklikten Önce  Değişiklikten Sonra 

42/1 Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 

kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, 

herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri 

getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı 

çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında 

ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin 

bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının 

alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu 

ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu 

durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında 

değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel 

sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. 

 

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında 

ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple 

belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat 

rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli 

belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak 

ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre 

teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük 

idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. 

Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında 

değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel 

sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. Bu çerçevede 

yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen 

eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili 

dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat 

taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük 

beyannameleri ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının 

kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde 

işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük 

beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir 

müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide 

uygulanmaksızın tekemmül ettirilir. 

42/3 İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin 

belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen 

işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri 

getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından 

yeniden ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, bu 

durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül 

ettirilmesini teminen ilgili ihracatçı birlikleri genel 

sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. Yapılan 

değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde 

edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan 

verginin bu Tebliğin 45 inci maddesi çerçevesinde geri 

alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve 

menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki kaydıyla, gümrük 

idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına müsaade 

edilir. 

 

İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde 

işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, 

herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma 

tarafından yeniden ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, 

bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül 

ettirilmesini teminen ilgili ihracatçı birlikleri genel 

sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. Taahhüt kapatma 

işleminin yeniden tekemmül ettirilmesi aşamasında, bu madde 

çerçevesinde, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme 

izni taahhüt kapatma işleminin ihracatçı birlikleri genel 

sekreterliğince/gümrük idaresince geri alınması ve yapılan 

değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde 

kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan verginin bu Tebliğin 

45 inci maddesi çerçevesinde geri alındığının ve ihracat 

nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin 

tevsiki kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün 

ithalatına müsaade edilir. Bu çerçevede, yapılacak taahhüt 

kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin 

gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme 

izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne 

sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri (geri 

gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi ihracat 

taahhüdünden çıkarılarak ilk kapatma işlemine esas teşkil eden 

gümrük beyannameleri) ile tekemmül ettirilir. Taahhüt 

hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin 

belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya 

ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda 

uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi 

müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir. 

http://www.mevzuat.net/ihracat/2006/#M8
http://www.mevzuat.net/ihracat/2006/#M45
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Madde Değişiklikten Önce  Değişiklikten Sonra 

45/1 45 – (1) Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme 

rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara 

uygun olarak yerine getirmeyenlerden; 

a) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere 

ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında 

alınmayan vergi, 

b) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve 

serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın 

en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay 

içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye 

satışının yapılmaması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir 

başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük 

Bölgesine ithalatının yapılmaması, serbest bölgelerde 

bulunan tesislerin yapımında kullanılmaması, serbest 

bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, 

demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak 

kullanılmaması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa 

faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında 

kullanılmak üzere tesliminin yapılmaması, serbest 

bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının 

yapılmaması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve 

hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılmaması 

durumunda, bu kapsamdaki ithalat esnasında alınmayan 

vergi, 

c) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde 

ithalat yapılması halinde, bu kısma tekabül eden 

ithalattan doğan vergi, 

ç) (Değişik: R.G.- 17/05/2011-27937) Belge 

kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen 

işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa 

dahi döviz kullanım oranının otomotiv sektöründe 

düzenlenen belgeler için %65’i, deri ve deri mamulleri 

ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe 

düzenlenen belgeler için %60’ı, tekstil ürünleri 

sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, 

konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen 

belgeler için %70’i, bunun dışında kalan sektörler için 

%80’i, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü 

içeren belgeler için %100’ü geçmesi halinde, bu oranı 

aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 

d) Belge/izin kapsamında ithal edilen işletme 

malzemesinin CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB 

ihraç tutarının %2 (doğal taşlar ile kıymetli maden ve 

taş ihraç taahhüdü içeren belgelerde %10)’sinden fazla 

olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden 

ithalatla ilgili alınmayan vergi, 

e) Belge/izin kapsamında ithal edilen değişmemiş 

eşyanın CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç 

tutarının %1’inden fazla olması halinde, bu oranı aşan 

kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 

“(1) Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejiminde ve 

belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine 

getirmeyenlerden; 

a) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye 

Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı 

gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi, 

b) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve serbest 

bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç 

belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; 

serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapılmaması, 

Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında 

Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılmaması, serbest 

bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılmaması, 

serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, 

demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak 

kullanılmaması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa 

faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak 

üzere tesliminin yapılmaması, serbest bölgelerden gümrüksüz 

satış mağazalarına satışının yapılmaması veya serbest 

bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak 

tesliminin yapılmaması durumunda, bu kapsamdaki ithalat 

esnasında alınmayan vergi, 

c) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat 

yapılması halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan 

vergi, 

ç) Belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen 

işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi 

döviz kullanım oranının otomotiv sektöründe düzenlenen 

belgeler için %65’i, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, 

toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için 

%60’ı, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için 

%65’i, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen 

belgeler için %70’i, bunun dışında kalan sektörler için %80’i, 

ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için 

%100’ü geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden 

ithalatla ilgili alınmayan vergi, 

d) Belge/izin kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin 

CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %2 (doğal 

taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren 

belgelerde %10)’sinden fazla olması halinde, bu oranı aşan 

kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 

e) Belge/izin kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF 

ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %1’inden fazla 

olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili 

alınmayan vergi, 
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Madde Değişiklikten Önce  Değişiklikten Sonra 

 f) Geri ödeme sistemi çerçevesindeki belge/izin 

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 ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal 

edilen ancak süresi içerisinde ihracatı 

gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin alınmayan 

vergi, 

g) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme 

izninin iptal edilmesi halinde, belge/izin 

kapsamında varsa alınmayan vergi, 

ğ) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme 

izninin resen kapatılması halinde, belge/izin 

kapsamında varsa alınmayan vergi, 

ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı 

gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 

238 inci maddesi hükmü çerçevesinde gümrük 

vergilerinin 2 (iki) katı para cezası alınır. 

f) Geri ödeme sistemi çerçevesindeki belge/izin 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 ürün olarak ihraç 

edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde ihracatı 

gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin alınmayan vergi, 

g) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal 

edilmesi halinde, belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi, 

ğ) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin resen 

kapatılması halinde, belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi, 

ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı 

gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi 

hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır. Dahilde işleme izin 

belgesinin ihracat taahhüdünün müeyyideli olarak kapatılmasına 

ilişkin yazıda, bu maddenin hangi fıkrası ve bendine istinaden 

müeyyide uygulanacağına ilişkin bilgiye, ayrıca tespit edilmesi 

halinde müeyyide uygulanması öngörülen ithal eşyasının, ithal 

edildiği şekliyle ve/veya işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğine, 

serbest dolaşıma sokulduğuna, gümrük gözetiminde imha edildiğine, 

gümrüğe terk edildiğine ya da mahrece iade edildiğine yönelik 

bilgiye de yer verilir.” 

45/3 -  Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye 

gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini 

takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin 

bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 

kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında 

değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı 

para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme 

izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın 

belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin 

gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış 

bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler 

belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde 

usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir. 

48/2** - Bu Tebliğde gümrük beyannamesi aslının arandığı durumlarda, ilgili 

gümrük beyannamesi aslı aranmaksızın elektronik ortamda yer alan 

bilgiler, dahilde işleme izin belgesi ile ilgili işlemlerde esas alınır. 

Ayrıca, bu Tebliğde beyanname aslı üzerine meşruhat düşülmesi 

gerektiği belirtilen durumlarda, meşruhat, ilgili kurum tarafından 

elektronik ortamda düşülür. 

49/4 Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde onaylanmış kişi statü belgesine 

sahip kişiler için, dahilde işleme rejimi 

hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla, genelge 

ve talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir. 

Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş 

yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler 

için, dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla, 

genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir. 

**Bu değişiklik 01/11/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.    

http://www.mevzuat.net/MkGtip/UlkeGrubu.aspx?grup=AB&trh=20061225
http://www.mevzuat.net/MkGtip/UlkeGrubu.aspx?grup=PAMK&trh=20061225
http://www.mevzuat.net/MkGtip/UlkeGrubu.aspx?grup=PAMK&trh=20061225
http://www.mevzuat.net/MkGtip/UlkeGrubu.aspx?grup=STA&trh=20061225
http://www.mevzuat.net/MkGtip/UlkeGrubu.aspx?grup=STA&trh=20061225
http://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458.aspx
http://www.mevzuat.net/gumruk/kanun_6183.aspx
http://www.mevzuat.net/gumruk/kanun_6183.aspx
http://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s32.aspx#M238
http://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s32.aspx#M238
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Madde Değişiklikten Önce  Değişiklikten Sonra 

Geç. M. 24 - “Resen kapatmalara ilişkin geçici uygulama 

GEÇİCİ MADDE 24 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve 

süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan 

dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili olarak belge sahibi firmalarca, resen kapatmanın 

geri alınmasını teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay 

içerisinde bu Tebliğ eki ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili İhracatçı 

Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaat edilmesi ve belge süresi içerisindeki 

ihracatın tevsik edilmesi durumunda, uygun görülen müracaatlar Bakanlığa (İhracat 

Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Bakanlıkça resen kapatma işleminin geri alınmasının 

uygun görüldüğünün İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine bildirilmesi halinde, 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince resen kapatma işlemi geri alınır ve aynı gün 

belge sahibi firma tarafından elektronik ortamda taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin 

müracaat yapılır. Bu geri alma işlemi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince 

Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler 

Genel Müdürlüğü), DİR Otomasyon Sisteminde düşümü yapılmış ithalata ait gümrük 

beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı olarak 

duyurulur. 

(2) Resen kapatma işleminin geri alınmasından önce dahilde işleme izin belgesi 

kapsamında uygulanan müeyyidenin tamamı veya bir kısmı tahsil edilmişse, resen 

kapatma işlemi geri alınan belgenin taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip, 

müeyyidenin tahsil edilmiş olan kısmı ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez. Bu husus 

hem resen kapatma işleminin geri alındığının ilgili birimlere bildirilmesine ilişkin yazıda 

hem de taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin yazıda belirtilir. 

Geç. M. 25 - Belgeden belgeye teslime ilişkin geçici uygulama 

GEÇİCİ MADDE 25 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen 

dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, dahilde işleme izin belgesi sahibi bir firma 

tarafından katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde alım yapılmışsa, bu 

alıma konu eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün yine bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar başka bir belgeye tesliminin yapılması halinde, ilgili teslim faturası 

birinci belgenin ihracatı kapsamında değerlendirilir.” 

 

Ayrıca, Tebliğ,  2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin eklerinde de 

değişiklikler yapmıştır. Eklerde yapılan değişikliklere ilişkin çok kısa bilgi izleyen tabloda 

gösterilmektedir:  

 
Değişiklik Yapılan Ek 

Ek 1 

Ek 2 

Ek 3** 

Ek 5 

Ek 6 

**Bu değişiklik 01/11/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.   
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Saygılarımızla,                                                                    DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

                                                                                                  MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
 

 

Ek 1: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair  

        Tebliğ (İhracat: 2014/5)  

 

(*) 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 REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) 

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği 

(İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“öö) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası: Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan 

ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına 

düzenlenen sertifikayı,” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içinden temin edilen eşyanın belge süresi içerisinde işlem 

görmüş ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesinde belirtilen 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü uygulanmaz.” 

“(8) Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesindeki alımlar, bu Tebliğ ile 

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 

hükümlerine istinaden yapılır. Bu kapsamda, katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine istinaden yurt içinden eşya 

alımından önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden eşya belge süresi 

sonuna kadar katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinden temin edilebilir. Tecil-terkin 

uygulaması kapsamında belgede belirtilen miktardan fazla yurt içinden eşya alınamaz ve bu kapsamda bir miktar aşımı 

olması halinde bu aşım revize işlemine konu edilemez.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde 

işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %1’inin,” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi 

azami 3 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin yedinci, sekizinci, onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onüçüncü fıkra eklenmiştir. 

“(7) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde düzenlenmiş dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 

kapsamında ithal edilen eşya, asıl işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret 

politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük 

mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi 

statüsü belgesine sahip firmaların eşyaları hariç olmak üzere), 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 asıl 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.” 

“(10) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 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/iznin taahhüt kapatma müracaatının bu Tebliğin 37 nci 



10 
 

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/izninin kapatılması suretiyle sonuçlandırılır. İthal 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. Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, 

katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinden temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları 

dahilde işleme izin belgesi sahibi alıcılara katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurt içinde teslim 

edebilir. 

(11) İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin taahhüt kapatma 

işlemleri, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi 

hatadan dolayı veya belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri getirilmesinden 

dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin kapsamında maddi hatanın 

giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak bu Tebliğin 42 nci maddesinde belirtilen işlemlerin tekemmül 

ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan 

yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden yeni işlemler de tekemmül ettirilebilir.” 

“(13) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç 

edilen asıl işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, geri gelen 

asıl işlem görmüş ürün belge/izin süresi içerisinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, 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 170 inci maddesi ile 207 nci 

maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren ithal eşyaya tekabül eden 

ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.” 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, ek-5 ve ek-6’da yer alan ihracat ve ithalat listeleri ilgili 

gümrük müdürlüklerine taahhüt kapatma yazısı ekinde gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, 

kapatma işlemi ilgili kurum ve kuruluşa da bildirilir.” 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi 

bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve 

süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi 

hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına 

müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri 

genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. Bu çerçevede yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri 

gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme 

izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri ile tekemmül ettirilir. Taahhüt 

hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya 

ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi 

müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.” 

“(3) İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem 

görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının 

yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesini teminen ilgili 

ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. Taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül 

ettirilmesi aşamasında, bu madde çerçevesinde, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni taahhüt kapatma 

işleminin ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince/gümrük idaresince geri alınması ve yapılan değerlendirme 

sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan verginin bu Tebliğin 45 inci 

maddesi çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki 

kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına müsaade edilir. Bu çerçevede, yapılacak taahhüt kapatma 

işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin 

belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri (geri 

gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi ihracat taahhüdünden çıkarılarak ilk kapatma işlemine esas teşkil eden 

gümrük beyannameleri) ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin 

belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda 

uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.” 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 

aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. 
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“(1) Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun 

olarak yerine getirmeyenlerden; 

a) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere 

ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi, 

b) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın 

en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının 

yapılmaması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının 

yapılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde 

makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılmaması, serbest bölgelerde yerleşik gemi 

inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılmaması, serbest bölgelerden 

gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılmaması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya 

olarak tesliminin yapılmaması durumunda, bu kapsamdaki ithalat esnasında alınmayan vergi, 

c) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu kısma tekabül eden 

ithalattan doğan vergi, 

ç) Belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde 

kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, deri ve deri 

mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %60’ı, tekstil ürünleri 

sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %70’i, 

bunun dışında kalan sektörler için %80’i, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgeler için %100’ü 

geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 

d) Belge/izin kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç 

tutarının %2 (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgelerde %10)’sinden fazla olması 

halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 

e) Belge/izin kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının 

%1’inden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 

f) Geri ödeme sistemi çerçevesindeki belge/izin 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 ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde 

ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin alınmayan vergi, 

g) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi halinde, belge/izin kapsamında varsa 

alınmayan vergi, 

ğ) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin resen kapatılması halinde, belge/izin kapsamında 

varsa alınmayan vergi, 

ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 

sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır. Dahilde işleme izin belgesinin ihracat 

taahhüdünün müeyyideli olarak kapatılmasına ilişkin yazıda, bu maddenin hangi fıkrası ve bendine istinaden 

müeyyide uygulanacağına ilişkin bilgiye, ayrıca tespit edilmesi halinde müeyyide uygulanması öngörülen ithal 

eşyasının, ithal edildiği şekliyle ve/veya işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğine, serbest dolaşıma sokulduğuna, 

gümrük gözetiminde imha edildiğine, gümrüğe terk edildiğine ya da mahrece iade edildiğine yönelik bilgiye de yer 

verilir.” 

“(3) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın 

belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya 

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında 

değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük 

cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük 

bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin 

bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin 

kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde 

usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.” 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Bu Tebliğde gümrük beyannamesi aslının arandığı durumlarda, ilgili gümrük beyannamesi aslı 

aranmaksızın elektronik ortamda yer alan bilgiler, dahilde işleme izin belgesi ile ilgili işlemlerde esas alınır. Ayrıca, 

bu Tebliğde beyanname aslı üzerine meşruhat düşülmesi gerektiği belirtilen durumlarda, meşruhat, ilgili kurum 

tarafından elektronik ortamda düşülür.” 

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış 
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kişi statü belgesine sahip kişiler için, dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla, genelge ve 

talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir.” 

MADDE 11 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

“Resen kapatmalara ilişkin geçici uygulama 

GEÇİCİ MADDE 24 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve süresi içerisinde 

taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili olarak belge 

sahibi firmalarca, resen kapatmanın geri alınmasını teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay 

içerisinde bu Tebliğ eki ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine 

müracaat edilmesi ve belge süresi içerisindeki ihracatın tevsik edilmesi durumunda, uygun görülen müracaatlar 

Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Bakanlıkça resen kapatma işleminin geri alınmasının uygun 

görüldüğünün İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine bildirilmesi halinde, İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliklerince resen kapatma işlemi geri alınır ve aynı gün belge sahibi firma tarafından elektronik ortamda 

taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin müracaat yapılır. Bu geri alma işlemi İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliklerince Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel 

Müdürlüğü), DİR Otomasyon Sisteminde düşümü yapılmış ithalata ait gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük 

idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı olarak duyurulur. 

(2) Resen kapatma işleminin geri alınmasından önce dahilde işleme izin belgesi kapsamında uygulanan 

müeyyidenin tamamı veya bir kısmı tahsil edilmişse, resen kapatma işlemi geri alınan belgenin taahhüt hesabının 

kapatılmasını müteakip, müeyyidenin tahsil edilmiş olan kısmı ilgili belge sahibi firmaya iade edilmez. Bu husus hem 

resen kapatma işleminin geri alındığının ilgili birimlere bildirilmesine ilişkin yazıda hem de taahhüt hesabının 

kapatılmasına ilişkin yazıda belirtilir. 

Belgeden belgeye teslime ilişkin geçici uygulama 

GEÇİCİ MADDE 25 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin 

belgeleri kapsamında, dahilde işleme izin belgesi sahibi bir firma tarafından katma değer vergisinde tecil-terkin 

sistemi çerçevesinde alım yapılmışsa, bu alıma konu eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün yine bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar başka bir belgeye tesliminin yapılması halinde, ilgili teslim faturası birinci belgenin 

ihracatı kapsamında değerlendirilir.” 

MADDE 12 – Aynı Tebliğin ek 1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 13 – Aynı Tebliğin ek 2’si ekteki şekilde ek 2/A ve ek 2/B olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 14 – Aynı Tebliğin ek 3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 15 – Aynı Tebliğin ek 5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 16 – Aynı Tebliğin ek 6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 17 – Bu Tebliğin; 

a) 2 nci maddesi ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 7 nci maddesinin sekizinci 

fıkrasında yapılan değişiklik ile yine bu Tebliğin 5 inci maddesi ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 

2006/12)’nin 38 inci maddesinin onuncu fıkrasında yapılan değişiklik 1/5/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde, 

b) 9 uncu ve 14 üncü maddeleri 1/11/2014 tarihinde, 

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

            20/12/2006 26382 

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

1- 25/7/2007 26593 

2- 30/5/2008 26891 

3- 14/8/2008 26967 

4- 24/12/2008 27090 

5- 1/7/2009 27275 

6- 6/8/2009 27311 

7- 18/9/2009 27353 

8- 2/4/2010 27540 

9- 25/6/2010 27622 

10- 15/10/2010 27730 
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11- 10/11/2010 27755 

12- 12/3/2011 27872 

13- 17/5/2011 27937 

14- 10/12/2011 28138 

15- 29/12/2011 28157 

16- 7/1/2013 28521 

17- 9/10/2013 28790 
  

 

Ek 1: 

DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 

1 – Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A)  

2 – Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 

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 – İhraç Ürünleri ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-9) (**) 

5 – İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (***) 

6 – Yan sanayici kullanılması halinde (İmalatçı-ihracatçı, İhracatçı, 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 İmza 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 – İmza Sirküleri (Noter tasdikli) 

9 – Adına üretim yapılan yurtdışında yerleşik yabancı firmadan, adet olarak belirtilen etiketin, yabancı firmanın 

bilgisi dahilinde ithal edilerek fason üretim yapıldığını gösteren sözleşme (****) 

 

(*): 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) 

(****): Yurtdışında yerleşik yabancı firmadan etiket ithal edilmesi halinde. 

 

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 ve Ticaret Bakanlığınca karar verilir. 

3 – Tebliğin 14/1-a bendinde belirtilen işlemler için sadece 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgeler aranır. 14/1-a 

bendinde belirtilen işlemler kapsamında etiket ithal edilmesi halinde, 2, 7 ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelere ilave 

olarak 9 uncu maddede belirtilen belge de aranır. 

4 – Serbest bölge kullanıcısı firmalara ait demirbaşa kayıtlı eşyanın ve yatırım malları ve ekipmanlarının 

Tebliğin 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. 

 

 

 

 

 

http://www.mevzuat.net/ihracat/2006/ihr200612_ekler.aspx#Ek2
http://www.mevzuat.net/ihracat/2006/ihr200612_ekler.aspx#Ek9
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EK-2/A 

 

EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ BAŞVURU FORMU 

 

O 

R 

J 

İ 

N 

A 

L 

1. Başvuru Sahibi 

  

  

  

  

Gümrük İdaresi İçin Ayrılmıştır. 

  

  

  

  

2. Gümrük Rejimleri 

  

3. Başvuru Türü 

  

 4. Devam Formu 

  

5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer 

 

6. İznin Geçerlilik Süresi 

  a  |               |  b  | 

  

 7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya 

GTİP TANIM MİKTAR KIYMET 

 
   

8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler 

GTİP TANIM Verimlilik Oranı 

     

9. Planlanan işlemlerin detayları  

  

10. Ekonomik Koşullar 

 

11. Gümrük İdareleri 

a   | Giriş 

b   | İbra 

c   | Gözetim 
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12. Ayniyata İlişkin Bilgiler 13. İbra Süresi (ay) 

14. Basitleştirilmiş 

Usul. 

   a   |            b  | 

15. Nakil ve Devir 

16. Ek Bilgi 

17. 

İmza ……………………………………….                                                            Tarih …………………………….. 

 İsim ………………………………………. 

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İZNİ İÇİN BAŞVURU 

DEVAM FORMU 

O 

R 

J 

İ 

N 

A 

L 

 18. Eşdeğer Eşya 

  

  

GTİP TANIM 

  

  

  

19. Önceden İhracat 

  

  

20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş 

  

21. Ek Bilgi 

  

22 

İmza ……………………………………….                            Tarih …………………………….. 

 

İsim ………………………………………. 
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EK-2/B 

 

EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ İZİN FORMU  

 

  

O 

R 

J 

İ 

N 

A 
L 

  

  TR …………………………………………………................................... 

                                              izin numarası 

1. İzin Sahibi İzin Veren İdare 

1a. Bu karar aşağıdaki numaralı başvurunuzundur. 

Ref. No: 

2. Gümrük Rejimleri 

  

3. Başvuru Türü  4. Devam Formu 

5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer 

  

6. İznin Geçerlilik Süresi 

 a  |                    | b | 

  

7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya 

GTİP TANIM MİKTAR KIYMET 

        

8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler 

GTİP TANIM Verimlilik Oranı 

        

9. Planlanan işlemlerin detayları  

10. Ekonomik Koşullar 

11. Gümrük İdareleri 

a   | Giriş 

b   | İbra 
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c   | Gözetim 

12. 

Ayniyata 

İlişkin 

Bilgiler 

13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul. 

         a  |           b  | 

15. Nakil ve Devir 

16. Ek Bilgi 

  

17. 

İmza ……………………………………….                                            Tarih …………………………….. 

İsim ………………………………………. 

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İZNİ  

 DEVAM FORMU 

O 
R 
J 
İ 
N 
A 
L 

  
  

TR …………………………………………………. 
                                          izin numarası 

 18. Eşdeğer Eşya 
                       GTİP 

                                      TANIM 

19. Önceden İhracat 
  

20. Gümrük Beyanında Bulunulmaksızın Serbest Dolaşıma Giriş 
  

  
21. Ek Bilgi 
  

  

22 
       İmza ……………………………………….                                       Tarih ……………………. 
 
        İsim ………………………………………. 

 

EK-3:  

  

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN 

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 

  

 1 – Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili 

firmaya gönderilmişse)  

 2 – Gümrük beyannameleri asılları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi 

vasıtasıyla Bakanlığımıza elektronik ortamda aktarılan gümrük beyannamesi bilgileri (Yurt içi alım veya belgeden belgeye 

teslim olması halinde fatura asılları) (*) (**)  

 3 – Döviz alım belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)  

 4 – İhracat listesi (Ek-5)  

 5 – İthalat listesi (Ek-6)  

 6 – Ekspertiz raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme izin belgesinin tarih ve sayısı 

belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (***) 



18 
 

 7 – Telafi edici vergi makbuzu (Gerekli olması halinde)  

 8 – A.TR dolaşım belgesi (Gerekli olması halinde)  

 9 – Menşe ispat belgeleri (Gerekli olması halinde)  

 10 – Tedarikçi beyanı (Gerekli olması halinde)  

 11 – Ön statü belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)  

 12  – Serbest bölge bilgi işlem 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 

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 ihracata ilişkin 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)  

 

 

(*): Yurt içi alım veya belgeden belgeye teslim olması halinde fatura asılları yerine elektronik ortamda yer alan 

bilgiler de esas alınabilir ve fatura aslı üzerine meşruhat düşülmesi gerektiği belirtilen durumlarda, meşruhat, ilgili kurum 

tarafından elektronik ortamda düşülür. 

(**): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde 

İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere  

(***): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde istenir. Belge 

kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz 

raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca, belge kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi 

ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda 

firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin 

gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Ekspertiz raporuna konu olan 

eşyadan alınacak numunenin veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde yapılacak 

incelemenin belge süresi içerisinde yapılması, bu durumun ilgili kurumun yetkilileri tarafından belge süresi içerisinde tasdik 

edilmiş bir yazıyla (ekspertiz raporu ekinde sunulan) tevsik edilmesi ve numune alınması veya yerinde yapılan incelemeye 

ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenleme tarihi arasında azami 3 (üç) aylık bir sürenin olması halinde, ekspertiz 

raporunun belge süresi içerisinde alınması şartı aranmaz.  

 

 

NOT: Gerek görülmesi halinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel 

sekreterliğince, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), 

yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir. 
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