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SĐRKÜLER                 Đstanbul, 15.12.2011 
Sayı: 2011/219                Ref: 4/219 
 
 
Konu:  
DAHĐLDE ĐŞLEME REJ ĐMĐ TEBL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR 
TEBL ĐĞ YAYINLANMI ŞTIR  
 
10.12.2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de “Dahilde Đşleme Rejimi Tebliği’nde (Đhracat: 
2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Đhracat: 2011/19)” yayınlanmıştır.  
 
20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dahilde Đşleme Rejimi 
Tebliği’nin (Đhracat: 2006/12) 22’nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 
 
 
Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin:  
 
 
 
Ek süre müracaatının değerlendirilmesi 
 MADDE 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.  
 
 (2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında 
gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat 
taahhüdü değerine oranının en az %50 olması halinde, 
dahilde işleme izin belgesine azami 6 (altı) ayı 
geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı 
kadar ek süre verilebilir.  
 
 (3) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge 
kapsamında serbest bölgeye yapılan ihracatın ikinci 
fıkra kapsamında değerlendirilmesi için ihracatın, bu 
Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası 
çerçevesinde gerçekleştirildi ğinin tevsiki aranır. 
 
 (4) Geri ödeme sistemi çerçevesinde belge 
kapsamında serbest bölgeye yapılan ihracatın ikinci 
fıkra kapsamında değerlendirilmesi için bu ihracatın, 
bu Tebliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
çerçevesinde gerçekleştirildi ğinin tevsiki aranır. 
 
 
 
 

 
Ek süre müracaatının değerlendirilmesi 
 MADDE 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.  
 
 (2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında 
gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat 
taahhüdü değerine oranının en az %50 olması halinde 
(komple tesis veya gemi inşasına ilişkin düzenlenen 
belgelerde üretimin %50’sinin tamamlandığının 
belgelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine 
belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre 
verilebilir. 
 
 (3) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge 
kapsamında serbest bölgeye yapılan ihracatın ikinci 
fıkra kapsamında değerlendirilmesi için ihracatın, bu 
Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası 
çerçevesinde gerçekleştirildi ğinin tevsiki aranır. 
 
 (4) Geri ödeme sistemi çerçevesinde belge 
kapsamında serbest bölgeye yapılan ihracatın ikinci 
fıkra kapsamında değerlendirilmesi için bu ihracatın, 
bu Tebliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
çerçevesinde gerçekleştirildi ğinin tevsiki aranır. 
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(5) Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi 
alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen 
belgeye/izne proje sürecine göre ek süre verilebilir.  
 

  
(5) Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi 
alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen 
belgeye/izne proje sürecine göre ek süre verilebilir.  
 

 
 
 
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
EK: 
Dahilde Đşleme Rejimi Tebliği’nde (Đhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Đhracat: 2011/19)  
 
 
(*)  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 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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10 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28138 

TEBLİĞ 

Ekonomi Bakanlığından: 

DAHĐLDE ĐŞLEME REJ ĐM Đ TEBL ĐĞĐ (ĐHRACAT: 2006/12)’NDE 
DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR TEBL ĐĞ 

(ĐHRACAT: 2011/19) 

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde Đşleme Rejimi Tebliği 
(Đhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 

“z) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,” 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“(2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine 

oranının en az %50 olması halinde (komple tesis veya gemi inşasına ilişkin düzenlenen belgelerde üretimin %50’sinin 
tamamlandığının belgelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre 
verilebilir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
“MADDE 51 – 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) “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde, 
d) “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde, 
e) “Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde, 
f) “Gümrük Müsteşarlığına” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” şeklinde, 
g) “Gümrük Müsteşarlığınca” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” şeklinde, 
ğ) “Gümrük Müsteşarlığının” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının” şeklinde, 
h) “Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde, 
ı) “Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde değiştirilmi ştir. 
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

20/12/2006 26382 
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebli ğlerin 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 
11 10/11/2010 27755 
12 12/3/2011 27872 
13 17/5/2011 27937 

  

 
 


