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SĐRKÜLER        Đstanbul, 27.05.2011 
Sayı: 2011/134       Ref: 4/134 
 
 
Konu:  
2006/12 SAYILI DÂHĐLDE ĐŞLEME REJ ĐMĐ TEBL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK 
YAPILMASINA DA ĐR TEBL ĐĞ (ĐHRACAT: 2011/7) YAYINLANMI ŞTIR 
 

17.05.2011 tarih ve 27937 sayılı Resmi Gazete’de “2006/12 Sayılı Dahilde Đşleme Rejimi 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Đhracat: 2011/7)” yayınlanmıştır.  
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş  
 
EK:  
2006/12 Sayılı Dahilde Đşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Đhracat: 2011/7) 
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17 Mayıs 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27937 

TEBLĐĞ 

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

2006/12 SAYILI DAHĐLDE ĐŞLEME REJ ĐM Đ TEBL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK  
YAPILMASINA DA ĐR TEBL ĐĞ 

(ĐHRACAT: 2011/7) 

 MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Đhracat 2006/12 sayılı Dahilde 
Đşleme Rejimi Tebliğinin “Đndirimli Teminat Uygulaması” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmi ştir. 
 “(1) Đndirimli teminat uygulaması çerçevesinde; 
 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, 
 b) B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu 
ithalattan doğan verginin %5’inin, 
 c) C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu 
ithalattan doğan verginin %10’unun, 
 ç) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret 
şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde 
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun, 
 d) Đmalatçı-ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat 
taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri 
kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 
500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında 
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun, 
 e) Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş 
takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların, belge/izin müracaat 
tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 
27/1/2005 tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon 
ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak 
kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin 
%10’unun, 
 teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir. Bu fıkra 
çerçevesinde, T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından şeker alımlarında da belge sahibi firmalar 
indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Ancak, BĐLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Sistemine dahil 
olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ithalatta indirimli teminat uygulanmaz. Geçici veya kati anti-damping vergisi 
veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat 
uygulanmaz, bunun dışında bu ithalattan doğan vergi, bu fıkra çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından 
yararlandırılır. Geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında uygulanan 
teminat oranı Müsteşarlıkça (Đhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar 
artırılabilir.” 
 MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Dahilde işleme izni verilecek haller” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri 
kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, 
kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması, 
 ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, 
Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan 
“Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar  (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere).” 
 MADDE 3 – Aynı Tebliğin “Belge/Đzin Düzenlenmesi” başlıklı 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 
dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “(4) Bu Tebliğ'in 14 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına, Savunma 
Sanayi Projeleri kapsamında yapılacak bedelsiz ithalata ve Ek-7'de belirtilen ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak 
ithalatına dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idarelerince müsaade edilmez. Bu çerçevedeki talepler dahilde 
işleme izin belgesi kapsamında Müsteşarlıkça değerlendirilir. 
 (9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için 
azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için 
azami %60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri 
sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunun dışında kalan sektörler için azami %80’dir. Ancak, ikincil 
işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir.” 
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 MADDE 4 – Aynı Tebliğin “Kapatma müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 38 inci maddesinin yedinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “(7) 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 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.” 
 MADDE 5 – Aynı Tebliğin “Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması” başlıklı 45 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “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,” 
 MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 22 nci madde eklenmiştir. 
 “GEÇĐCĐ MADDE 22 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt 
hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 45 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin uygulanması bakımından, bu maddenin yayımı tarihi öncesi uygulanan 
Dahilde Đşleme Rejimi mevzuatının lehe olan hükümleri uygulanır.” 
 MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

  
 

 


