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SĐRKÜLER         Đstanbul, 29.11.2010 
Sayı: 2010/148        Ref:4/148 
 
 
Konu: 
DAHĐLDE ĐŞLEME ĐZĐN BELGELER ĐNĐN (DĐĐB) ĐHRACAT TAAHHÜTLER ĐNĐN 
YERĐNE GETĐRĐLMESĐ SONRASI KAPAMASI SIRASINDA GÜMRÜK 
ĐDARESĐNE BĐLDĐRĐLMEYEN ĐKĐNCĐL ĐŞLEM GÖRMÜ Ş ÜRÜNLERĐN 
MÜEYY ĐDE UYGULANMAKSIZIN B ĐLDĐRĐMĐNE ĐMKAN SAĞLAYAN DAH ĐLDE 
ĐŞLEME REJ ĐMĐ KARARINDA DE ĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASI HAKKINDA KARAR 
YAYINLANMI ŞTIR  
 
13.11.2010 tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile, 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2005/8391 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde Đşlemi Rejimi Kararı”na aşağıda yer verilen geçici 
16. madde eklenmiştir.  
  
“Geçici Madde 16 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat 
taahhüt hesabı kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal 
edilen eşyadan elde edildiğini ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anlaşılan 
ikincil i şlem görmüş ürünün, ilgili firma tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 6 (altı) ay içerisinde Müsteşarlığa başvurulması, Müsteşarlıkça taahhüt kapatma 
işleminin münhasıran bu amaçla geri alınması, ilgili belgede buna yönelik revize işlemi 
yapılması suretiyle ihracat taahhüdüne ilave edilmesi ve bu ürüne ilişkin ithalat vergilerinin, 
gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte geçerli olan vergi oranları ile belge/iznin revize 
edilen gerekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak 
ödenmesi halinde söz konusu dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin 
taahhüt hesapları belge/izin kapsamında ikincil işlem görmüş ürün ile ilgili müeyyide 
uygulanmaksızın kapatılır ve bu ürün ile ilgili olarak bu kararın diğer hükümleri 
çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler sona erer.”  
 
Bilindiği gibi Dahilde Đşleme Rejimi Kararı, elde edilmesinde ithal girdi kullanılan işlem 
görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi 
ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsamaktadır.  
 
Kararda aşağıdaki tanımlara yer verilmiştir: 
 
“ Đşleme Faaliyeti: Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak 
üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak 
üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş 
ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran 
önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını,  
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Elde Etmek: Eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasını,  
 
Đşlem Görmüş Ürün: Đşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş 
ürünü,  
 
Asıl Đşlem Görmüş Ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,  
 
Đkincil Đşlem Görmüş Ürün: Đşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün 
dışındaki ürünü,  
 
Đthal Eşyası: Đşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, 
yarı mamul, mamul ile işlem görmüş ürünün bünyesinde yer almamakla birlikte çalışmasını 
sağlayan madde (yakıt ve yağ dahil) ya da hizmetin devamını sağlayan madde (yedek parça, 
vb.), ambalaj ve işletme malzemesini,” 
 
Kararın “ Đhracat Taahhüdünün Kapatılması” başlıklı 19. maddesinin 6. fıkrasında 
aşağıdaki açıklama bulunmaktadır: 
 
“Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen 
ikincil i şlem 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 ithaline ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden 
yayımlanacak tebliğle belirlenir.” 
 
20. maddesinin 3. fıkrasında ise aşağıdaki açıklama bulunmaktadır: 
 
“Bu Kararın 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, ikincil i şlem 
görmüş ürünün ihraç edilmemesi halinde, ithal eşyasına ilişkin beyannamenin tescil 
tarihindeki kur ve vergi oranı veya asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında 
ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki 
kur ve vergi oranı esas alınarak hesaplanan verginin, ilgili gümrük idaresine yatırıldığının 
tevsiki aranır. Aksi takdirde, 22 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır.” 
 
Özetle, DĐĐB kapsamında ithaldeki vergiler ödenmeden ithal edilen üretim girdileri ile üretilen 
ürünlerin tamamının ihraç edilmesi temel esastır. Bunun yerine getirilmemesi halinde 
zamanında ödenmeyen vergiler 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme cezası ile ödenecek 
ve ayrıca Kararın 22. maddesi gereği gümrük vergilerinin iki katı tutarında para cezası da 
ödenecektir. Bu cezaların yanı sıra ilgili firmaya sağlanan kolaylıklar iptal edilebilecek ve 
firma riskli firma statüsüne de alınabilecektir.  
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Đthaldeki vergiler ödenmeden ithal edilen girdilerden elde edilen ikincil işlem görmüş 
ürünlerin de karar ve ilgili tebliğ hükümleri kapsamında Gümrük Đdaresine bildirimi, bildirim 
sonrası bu ürünlerin iç pazara sokulması onayı verilirse gerekli ithal vergilerinin ödenmesi 
esastır. Aksi takdirde yukarıda yer verilen cezalar uygulanacaktır.  
 
Son dönemlerde Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri tarafından yapılan 
incelemelerde elde ettikleri “ikincil işlem görmüş ürünleri” beyan etmeyen firmalara çok ciddi 
cezalar kesilmiştir. Bu durumun bir çok firmada olabileceği düşünülerek, 13.11.2010 tarih ve 
2010/1025 sayılı Kararname ile; ikincil işlem görmüş ürün beyanında bulunmadan belgeleri 
kapatılmış tüm belge sahiplerine, kararnamede yer verilen şartlara uymaları (ürüne isabet 
eden ithalat vergilerinin ödenmesi) kaydı ile müeyyide uygulanmaksızın “ikincil işlem 
görmüş ürün beyanı ve DĐĐB kapatılması” imkanı tanınmıştır.  
 
Saygılarımızla,  
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
 
EK:  
2010/1025 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki.  
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13 Kasım 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27758 

BAKANLAR KURULU KARARI 

             Karar Sayısı : 2010/1025 
             Ekli “Dahilde Đşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; 
Yüksek Planlama Kurulunun 11/10/2010 tarihli ve 2010/30 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı 
Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 
14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci 
maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 
 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL  

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

            Başbakan 

           C. ÇĐÇEK                                M. AYDIN                            A. BABACAN                            M. AYDIN 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı 

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELĐK 

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı  

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGĐN 

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı 

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞĐMŞEK 

  Milli Savunma Bakanı                    Đçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı 

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMĐR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM 

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve Đskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı 

        M. M. EKER                             Ö. DĐNÇER                            B. YILDIRIM                            T. YILDIZ 

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU 

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı 

Kararın ekini görmek için tıklayınız  
 




