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SĐRKÜLER         Đstanbul, 24.12.2010 
Sayı: 2010/156        Ref:4/156 
 
 
Konu: 
DAHĐLDE ĐŞLEME ĐZĐN BELGESĐ/ĐZNĐNDE REVĐZE ĐŞLEM Đ YAPILMASINI 
MÜTEAK ĐP ĐKĐNCĐL ĐŞLEM GÖRMÜ Ş ÜRÜNLERĐN SERBEST DOLAŞIMA 
GĐRĐŞ ĐŞLEMLER Đ HAKKINDA GENELGE YAYINLANMI ŞTIR 
 
29.11.2010 tarihli ve 2010/148 sayılı sirkülerimizde, 13.11.2010 tarihli ve 27758 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 27.01.2005 tarihli ve 
25709 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 
“Dahilde Đşleme Rejimi Kararı”na eklenen geçici 16. madde hakkında bilgi vermiştik. Bu 
madde ile, DĐĐB’nin ihracat taahhütlerinin yerine getirilmesi sonrası kapaması sırasında 
gümrük idaresine bildirilmeyen ikincil işlem görmüş ürünlerin müeyyide uygulanmaksızın 
bildirimine imkan sağlanmıştı.   
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 21.12.2010 tarihli ve 2010/57 sayılı 
Genelge’de, söz konusu madde kapsamında dahilde işleme izin belgesi/izninde revize işlemi 
yapılmasını müteakip ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde 
aşağıda belirtilen şekilde uygulama yapılması gerektiği açıklanmıştır: 
 
1. Đkincil işlem görmüş ürünlerin kıymeti olarak, revize edilen dahilde işleme izin 
belgesi/izninde yer alan miktar ve birim fiyatına göre hesaplanan tutar esas alınacaktır. 
2. Đkincil işlem görmüş ürünün gümrük vergisinin matrahına 17 Aralık 2009 tarihli ve 
2009/123 sayılı Genelge çerçevesinde yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir. 
3. Vergilendirmede ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin 
beyannamenin tescil tarihi esas alınacaktır. Mükellefin talebi halinde 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 114. madde hükmü uyarınca da işlem tesisi mümkün bulunmaktadır. 
4. Đkincil işlem görmüş ürünlerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na (KKDF) tabi 
olması söz konusu değildir. 
5. Đkincil işlem görmüş ürünlerin, yurtiçinde yapılan üretim sonucu ortaya çıktığı ve mezkûr 
Bakanlar Kurulu Kararı’na göre geçmişe dönük beyanı öngörüldüğünden bu ürünlerin 
gümrük idaresine sunulması söz konusu olmayacak ve serbest dolaşıma girişine ilişkin 
gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler aranmayacaktır. 
6. Dahilde işleme izin belgesi\izni kapsamında fazladan ihracat yapılmış olması halinde de 
ikincil i şlem görmüş ürünler beyan edilecektir. 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2010/57 sayılı Genelgesi.  
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Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21.12.2010
Konu : �kincil i�lem görmü� ürün

Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Dahilde ve Hariçte ��l.Rj.Dairesi
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GENELGE
(2010/ 57)

13.11.2010 tarihli 27758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 2005/8391 sayılı Dahilde ��leme Rejimi Kararına Geçici 16 ncı madde eklenmi�tir.

Anılan maddede; bu maddenin yürürlü�e girdi�i tarihten önce düzenlenmi� ve ihracat taahhüt
hesabı kapatılmı� dahilde i�leme izin belgesi/dahilde i�leme izni kapsamında ithal edilen e�yadan
elde edildi�i ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anla�ılan ikincil i�lem görmü�
ürünün, ilgili firma tarafından bu maddenin yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde
Dı� Ticaret Müste�arlı�ı’na\Gümrük Müste�arlı�ı’na ba�vurulması halinde ilgili Müste�arlıkça
taahhüt kapatma i�leminin münhasıran bu amaçla geri alınması, ilgili belgede\izinde buna yönelik
revize i�lemi yapılması suretiyle ihracat taahhüdüne ilave edilmesi ve bu ürüne ili�kin ithalat
vergilerinin, gümrük yükümlülü�ünün ba�ladı�ı tarihte geçerli olan vergi oranları ile belge/iznin
revize edilen gerçekle�me oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak
ödenmesi halinde, söz konusu dahilde i�leme izin belgeleri/dahilde i�leme izinlerine ili�kin taahhüt
hesaplarının belge/izin kapsamında ikincil i�lem görmü� ürün ile ilgili müeyyide uygulanmaksızın
kapatılaca�ı ve bu ürün ile ilgili olarak 2005/8391 sayılı Kararın di�er hükümleri çerçevesinde
yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin sona erece�i hüküm altına alınmı�tır.

Söz konusu madde kapsamında dahilde i�leme izin belgesi/izninde revize i�lemi yapılmasını
müteakip ikincil i�lem görmü� ürünlerin serbest dola�ıma giri� i�lemlerinde a�a�ıda belirtilen
�ekilde uygulama yapılması gerekmektedir.

1. �kincil i�lem görmü� ürünlerin kıymeti olarak, revize edilen dahilde i�leme izin belgesi/izninde
yer alan miktar ve birim fiyatına göre hesaplanan tutar esas alınacaktır.

2. �kincil i�lem görmü� ürünün gümrük vergisinin matrahına 17.12.2009 tarihli ve 2009/123 sayılı
Genelge çerçevesinde yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir.

3. Vergilendirmede, ikincil i�lem görmü� ürünlerin serbest dola�ıma giri�ine ili�kin beyannamenin
tescil tarihi esas alınacaktır. Mükellefin talebi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü
maddesi hükmü uyarınca da i�lem tesisi mümkün bulunmaktadır.

4. �kincil i�lem görmü� ürünlerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na (KKDF) tabi olması
söz konusu de�ildir.

5. �kincil i�lem görmü� ürünlerin, yurtiçinde yapılan üretim sonucu ortaya çıktı�ı ve mezkur
Bakanlar Kurulu Kararına göre geçmi�e dönük beyanı öngörüldü�ünden bu ürünlerin gümrük
idaresine sunulması söz konusu olmayacak ve serbest dola�ıma giri�ine ili�kin gümrük
beyannamesine eklenmesi gereken belgeler aranmayacaktır.
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6. Dahilde i�leme izin belgesi\izni kapsamında fazladan ihracat yapılmı� olması halinde de ikincil
i�lem görmü� ürünler beyan edilecektir.

Bilgi ve gere�ini rica ederim.

Arslan GÜNLER
Müste�ar a.

Müste�ar Yrd.

DA�ITIM:
Gümrük ve Muhafaza Ba�müdürlükleri

.


