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1. BÖLÜM: GİRİŞ



.

• Dahilde İşleme Rejimi: Yeniden ihraç edilmek koşuluyla, serbest dolaşıma girmiş veya girmemiş eşyanın 

her türlü işleme faaliyetine tabi tutulmasına imkan sağlayan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

• Dahilde İşleme Rejiminin amaçları: 

- Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle;

- İhracatı teşvik (İhracatı arttırmak), 

- İstihdam yaratmak,

- İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak,

- İhraç pazarlarını geliştirmek, 

- İhraç ürünlerini çeşitlendirmek, 

- İhraç ürünlerini dış pazarlarda  cazip kılmak.
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• İhracatımızın yaklaşık %40-46’lık kısmı dahilde işleme rejimi kapsamında yapılmaktadır. 

İthalatımızın ise %15’i  dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalattır. Bu oranlar, dahilde işleme 

rejiminin dış ticaretimiz üzerindeki önemini ortaya koymaktadır.

• Dahilde İşleme Rejiminin üreticiye faydaları:

- Gümrük vergisi ödenmeksizin teminatla işlemlerin yapılması,

- Üretimde dünya piyasa fiyatlarından ucuza girdi temin edilmesi. 
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• 4458 sayılı Gümrük Kanunu 

• Gümrük Yönetmeliği 

• 2005-8391 Dahilde İşleme Rejimi Kararı

• 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme  Rejimi Tebliği

• 2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

• 2015-2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

• Ihracat 2007-2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

• İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve Ekleri 

• İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat 2005-2)

• Diğer ikincil düzenlemeler

MEVZUAT
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2. BÖLÜM: TANIMLAR



.

• İşleme faaliyetleri:

a) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,

b) Eşyanın işlenmesi, 

c) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi,

d) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu 

ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması.

İşlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler anlamına gelir.

Asıl İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilmesi amaçlanan üründür.

İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki 

üründür. 
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Değişmemiş Eşya: İşlem görmemiş ithal eşyası.

Verimlilik Oranı: Belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen İşlem görmüş 

ürünlerin miktarı veya yüzde oranıdır.

Eşdeğer Eşya: İşlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda 

bulunan eşyadır.

İşletme Malzemesi: İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, ihracı taahhüt 

edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit 

tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat 

niteliğinde olmayan malzeme.

Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen 

ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıklardır.
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Önceden İthalat: İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın 

ithali.

Önceden İhracat: İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde 

edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi.

Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi 

alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını.

İkincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu 

ürünün gümrük kıymeti  FOB kıymete dahil edilir.

Telafi Edici Vergi: Üçüncü ülkelerden gelen ve işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan eşyanın 

işlendikten sonra A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri eşliğinde AB üyesi bir ülkeye veya STA 

imzalanmış bir ülkeye gönderilmesi halinde, ihraç eşyasının bünyesine katılan üçüncü ülkeden gelen eşyanın 

vergisidir.
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İmalatçı-İhracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi 

ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma.

İhracatçı: Yan sanayici firmaya ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını 

kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren imalatçı olmayan dahilde işleme izin 

belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma.

Yan Sanayici: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün 

tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firma.

Aracı İhracatçı: Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihracatı, belge/izin 

sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge/izin sahibi olmayan firma.
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3. BÖLÜM: REJİM VE İZİNLER



.

• Şartlı Muafiyet Sistemi;

- Önceden İthalat

- Önceden İhracat

• Geri ödeme sistemi

• Yurt İçi Alım
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• İhraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan  hammadde,  yardımcı  madde,  ambalaj ve  işletme 

malzemelerinin  ithalatı  sırasında  doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası 

önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç 

edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir. 

• Ancak, işletme malzemesi için KDV ve ÖTV’si tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır.

• Önceden ithalatın olduğu durumda; işlem görmüş ürünün ihracından önce,, bu ürünün elde edilmesinde 

kullanılacak eşya ithal edilir. Asıl yöntem budur.

• Önceden ihracatın olduğu durumda; önce işlem görmüş ürünün ihraç edilir, daha sonra ürünün elde 

edilmesinde kullanılacak eşya ithal edilir.

ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ 
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• Dahilde işleme rejimi kapsamında serbest dolaşıma giren eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün 

ihracı sonrasında, ithalat esnasında alınan vergilerin firmalara geri ödenmesidir.

• İşletme malzemesinin KDV ve ÖTV’si geri ödenmez.

• Geri ödeme sisteminden, Avrupa Topluluğu’na üye ülkeler menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç olmak 

üzere; 

a) İthali miktar kısıtlamalarına tabi olan,

b) Tercihli tarife ya da özel bir şartlı muafiyet düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen,

c) Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde ithalat vergilerine tabi 

olan,

ç) İthal eşyasının serbest dolaşıma giriş beyanının kabulü esnasında, işlem görmüş ürünlerden parasal ihracat 

iadesine tabi olan, 

eşya yararlandırılmaz. 

GERİ ÖDEME SİSTEMİ
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Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde 

kullanılan eşya ithal edilebileceği gibi yurt içinden de temin edilebilir. Örneğin: Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nca belirlenen şeker fabrikalarından dünya piyasalarındaki fiyat üzerinden şeker alımı.

YURT İÇİ ALIM
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• Eşdeğer Eşya;

- İşlem görmüş ürünlerin üretiminde ithal eşyası yerine kullanılan,

- Türkiye’de serbest dolaşımda olan,

- İthal eşyası ile aynı 8-12’li GTİP, ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı özellikleri taşıyan,

eşyadır.

• Eşdeğer eşya ile ithal eşyasının gümrük statüleri yer değiştirir.

EŞDEĞER EŞYA
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Gerekli iznin alınması şartıyla;

- işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı veya bir kısmı, 

- hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere veya 

- ayniyetinin tespit edilebilir olması şartıyla sergilenmek ya da tamir amacıyla 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilebilir. 

TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ DIŞINDA İŞLEME
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• Dahilde işleme rejiminden yararlanmak için;

- Dahilde İşleme İzin Belgesi için İhracat Genel Müdürlüğü’ne,

- Dahilde İşleme İzni için ise gümrük idarelerine,

başvurulması gerekmektedir.

• Dahilde işleme başvuruları;

- İthal eşyasının işlem görmüş ürün içinde kullanıldığının tespit edilmesinin mümkün olması (işletme malzemesi 

hariç),

- Eşdeğer eşya için konulmuş şartlara uygunluğun tespiti (GTİP, teknik özellikler),

- Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi,

- İşletme faaliyetinin katma değer yaratıyor olması, işlem görmüş ürünün rekabet edebilirliği,

- Rejimi kullanmak isteyen kişinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması,

Kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

REJİM İZNİ
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• İhracat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

• Belge süresi azami 12 aydır. Üretim süreci bu süreyi aşacak projelerde (gemi inşaa, komple tesis vb.) 

belge süresi, proje süresi kadar verilebilir.

• Sürenin başlangıcı: dahilde işleme izin belgesi tarihidir.

• Belirlenen istisnalar dışındaki tüm faaliyetler için dahilde işleme izin belgesi gerekir.

• İstisna: Süs hayvanları, canlı balık (orkinos balığı ve larva hariç), küçük ve büyükbaş hayvanlar ile çevre 

kirliliğine neden olan eşyalar Dahilde İşleme Rejimi kapsamında değerlendirilmez. 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
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• Revize: DİİB, kapatma müracaatından sonra veya belge süresi içerisinde revize edilebilir. (Eşya 

GTİP’leri, ithalat-ihracat listeleri vb.)

• Kapatma işlemleri: Belge süresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ilgili firmanın müracaatı sonucu 

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince kapatılır. 

• Kapatma müracaatı yapmayan firmaların belgeleri resen kapatılır.

Kapatma Müracaatının Değerlendirilmesi

Belge Şartları Yerine Getirilmiş Belge Şartları Yerine Getirilmemiş

Teminat iadesi için ilgili Gümrük 
İdaresine bildirim. 

Müeyyide uygulanması için Gümrük 
İdaresine bildirim. 
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• Belge süresi maksimum 12 aydır.

• İstisna: Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi 

alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir. 

• İhtiyaç halinde ek süre verilebilir. Ek Süreler:

- İthalatın ilk yapıldığı tarihe kadar verilen süre (azami 3 ay),

- Haklı sebebe ilişkin süre (Dahilde işleme izin belgesi  kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat 

taahhüdü değerine oranının en az %25 olması halinde, belge orjinal süresinin yarısı),

- Mücbir sebep ile fevkalade hallerde süre durur.
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• Dahilde İşleme İzni, Tebliğle belirtilen işlemlere konu eşyaya, gümrük idaresince verilir.

• İzin, ithalat beyannamesi üzerinden verilmektedir. 

• İzin süresi azami 12 aydır. Üretim süreci bu süreyi aşacak projelerde (gemi inşaa, komple tesis vb.) belge 

süresi, proje süresi kadar verilebilir. 

• Süre başlangıcı iznin tarihidir. Süre sonu ise iznin bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

• İstisna: Liste halinde belirlenen eşya, izin kapsamı dışında tutulmaktadır.

• Dahilde İşleme İzninde Döviz Kullanım Oranı aranmaz.

• Revize: Firma tarafından ilgili gümrük idaresine  gerekli bilgi ve belgelerle başvurulur.

DAHİLDE İŞLEME İZNİ
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• 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, 6 

AY 

• Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri 

çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması, 6 AY 

• Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış 

için hazırlanmasına yönelik işlemler, 12 AY

DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLECEK EŞYA
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• Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek 

eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, 6 AY

• Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması, 6 AY 

1- Halı ve kilim tamiri 12 AY 

2- Sektörü gereği, kapsamlı işçilik gerektirecek eşya tamiri 12 AY 

• Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı, 6 AY 

1- Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, 

fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması, 6 AY 

2- asorti bağırsağın tüplenmesi, ve asorti bağırsak ihracatına yönelik (a) maddesinde sayılan diğer işlemler.  8 AY

25



.

• Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi, 12 AY 

• Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi, 12 AY 

• Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması, 12 AY 

• 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). 6 AY 

• Gemi inşa, komple tesis ve benzeri ile üretim süreci 12 (on iki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi 

alanına giren ürünler. PROJE SÜRESİ KADAR.
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27

FASIL-GTİP EŞYA ADI

01-04 Tüm eşyalar

05 Tüm eşyalar (Bağırsak hariç)

0601 Tüm eşyalar

07-15 Tüm eşyalar

16 Tüm eşyalar (Salyangoz hariç)

17-24 Tüm eşyalar

43
Tüm eşyalar (Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu 

kürkü ile bunlardan mamul eşya hariç)

4203.10 Tüm eşyalar (Tamir amaçlı olanlar hariç)

8481.80.19.00.11 Musluklar

8528.72.31.00-

8528.73.00.00

Televizyonlar (Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir 

edilmesi veya boyanması hariç)

DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ
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• Dahilde işleme izni süreleri, her eşya için ayrı süre belirlenmiştir. Ancak, maksimum süre 12 aydır.

• İstisna 1: Gerektiğinde, gümrük idaresince ilgili izine orijinal izin süresinin yarısı kadar haklı sebebe 

ilişkin ek süre verilebilir. 

• İstisna 2: Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi 

alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir. 
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• Döviz kullanım oranı: İthalat (CIF) /İhracat (FOB) oranıdır.

• DİR’de döviz kullanım oranı % 80’i geçmemelidir.

• Döviz kullanım oranı;

a) Dahilde işleme izninde,

b) Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen bedelsiz ithalata ilişkin dahilde işleme izin belgesinde,

c) Dahilde işleme izin belgesi süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri gelen işlem görmüş 

ürün için yeni bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi halinde yeni belgede,

d) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlarda,

aranmaz.

• Dahilde işleme rejimi kapsamında eşyanın ithalatı, belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi 

Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla, 

temsilci aracılığıyla da yapılabilir. 

DÖVİZ KULLANIM ORANI
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• Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin 

tamamı yerine karşılarında belirtilen oranda teminata tabidir.

- YYS veya yıllık 25 milyon ABD Doları ihracat yapan OKSB sahibi imalatçı firmalara %1,

- Yıllık 5 ila 25 milyon ABD Doları ihracat yapan OKSB sahibi imalatçı firmalara %5,

- OKSB  sahibi firmalara %10,

- OKSB olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine %10,

- İmalatçı-ihracatçılara, sanayi ürünleri için 1 milyon, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için 500 bin ABD doları 

ihracat yapmaları halinde %10,

- 5 yılda toplam 5 milyon veya yıllık 1 milyon ABD doları ihracat yapan ihracatçılarıa, sanayi ürünleri için toplam 1 

milyon, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 bin ABD doları miktar için %10

İNDİRİMLİ TEMİNAT 
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4. BÖLÜM: REJİMİN İŞLEYİŞİ



.

• Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün Türkiye 

Gümrük Bölgesi dışına ya da serbest bölgelere ihraç edilmesidir.

• Serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 

(üç) ay içerisinde; 

- Serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, 

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

- Serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, 

- Serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak 

kullanıldığının, 

- Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin 

yapıldığının, 

- Serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya 

- Serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının,

tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü kapatılır.

İHRACATIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
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• Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithali gözetim ve korunma önlemlerine 

tabi eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için, ithal tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan gözetim ve 

korunma önlemlerinin uygulanması zorunludur. Aksi takdirde, bu eşyadan elde edilen işlem görmüş 

ürünün, üçüncü ülkelere ihracı ya da gümrük idaresi gözetiminde imhası gerekir.

• Ancak, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AB 

üye ülkelere ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın, bu ülkelerde 

gözetim ve korunma önlemlerine tabi olmaması halinde, bu eşya ile ilgili olarak gözetim ve korunma 

önlemleri uygulanmaz.

GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE TABİ EŞYA
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• - Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren  

3 (üç) ay içerisinde gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine,

- Dahilde İşleme İzni ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay 

içerisinde ilgili gümrük idaresine,

Müracaat edilmesi gerekir.

• Kapatma müracaatı yapmayan firmaların belgeleri/izinleri resen kapatılır. 

TAAHHÜT KAPATMA
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• Gümrük beyannamesinin dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için ilgili 

beyannamede belge sayısını içeren satır kodunun yer alması zorunludur.

• İzin şartlarına göre ithal edilen eşyanın, ihraç edildiğinin tespiti halinde, ihracat taahhüdü izni veren 

gümrük idaresince kapatılır.

• Ayrıca, Dahilde İşleme İzni kapsamında ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün 

bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda konusunda ayniyet tespiti gerekebilir. 

• Ayniyet tespitine ilişkin hususlar Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.11.2006 tarih ve 2006/22 

Genelgesi düzenlenmiştir.
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• 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde ithalatta gümrük muafiyetinden 

yararlanan ve iç piyasada satışı veya teslimi  ihracat sayılan durumlar belirlenmiştir.

• Bu kapsamdaki faaliyetler için firmaların, anılan Tebliğ hükümleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı 

İhracat Genel Müdürlüğü’nden dahilde işleme izin belgesi almaları gerekmektedir.

• Türkiye Gümrük Bölgesi dışına doğrudan bir ihracat söz konusu değildir.

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER
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• Dahilde işleme rejimi için beyan edilen eşyanın, DİİB/Dİİ süresi içinde rejim değişikliği yapılarak 

serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde, 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 ve Gümrük Kanunu’nun 207 nci maddesi uyarınca faiz uygulanması gerekir.

• Vergilendirmede, DİR beyannamesinin tescil edildiği tarihte yürürlükteki vergilendirme unsurları 

dikkate alınır. 

• İkinci işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde, asıl işlem görmüş ürünün 

ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin 

beyannamenin tescil tarihindeki vergilendirme unsurları dikkate alınarak vergilendirme yapılır. 

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ
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(M. 114) Ancak, izin hak sahibi bu ürüne ilişkin vergilerin DİR beyannamesinin tescil tarihindeki 

kur ve vergi oranı esas alınarak hesaplama yapılmasını isteyebilir.

• Dahilde işleme rejimi kapsamı eşyanın rejim değişikliği yapılmak suretiyle veya ikincil işlem görmüş 

ürünlerin serbest dolaşıma sokulması, herhangi bir müeyyideye tabi değildir.

• İkincil işlem görmüş ürün, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım türlerinden herhangi birine 

tabi tutulabilir.

• Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracat taahhüdünün azami %1'i oranında 

değişmemiş eşya ithalatına izin verilebilir. 

• Ayrıca, belge/izin kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri, ihracat taahhüdünün 

%2'sini geçemez. Ancak, doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren 

belgede/izinde, bu oran %10'a kadar tespit edilebilir.
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• Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip, 

ihraç ürünü olarak,  A.TR eşliğinde AB üyesi ülkelere, menşe ispat belgesi eşliğinde Serbest Ticaret 

Anlaşması imzaladığımız ülkelere veya Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu veya Pan-Avrupa-Akdeniz 

Menşe Kümülasyonuna  taraf olan ülkeye ihraç edilmesi halinde, üçüncü ülke menşeli eşyanın ithalat 

vergisi ihracat esnasında ödenir.

• Bu verginin tespitinde firma beyanı esas alınır ve bu hesap İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince 

kontrol edilir.

TELAFİ EDİCİ VERGİ
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• Şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa 

Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke 

menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, kaynak 

ülkelerle var olan anlaşmalardaki lehte hükümler saklı kalmak kaydıyla ödenir. Ancak, bu verginin aynı 

ithal eşyası için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması halinde, Toplulukta uygulanan vergi 

ödenir.

• Şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki işlenmiş tarım ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde 

Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli 

sanayi ürünü kullanılmışsa buna ilişkin vergi; işlenmiş tarım ürünü kullanılmış ise bu üründeki sanayi 

payına ilişkin vergi ödenir.
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• DİİB ve Dİİ kapsamı yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinde belge/izinde yer alan eşya bilgilerinin 

ve şartlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederek ithalat ve ihracata izin verir.

• Vergileri teminata bağlar.

• İhracatın, 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 yapılması halinde, varsa telafi edici vergi tahsil edilir.

• Dahilde İşleme İzni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, ithal edilen eşyadan elde 

edilmediğine ilişkin karinelerin bulunması halinde, bu ürün için ekspertiz raporu istenebilir.

GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILAN İŞLEMLER
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• İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin belge ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yazısı ile 

gerçekleşen ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannameleri listeleri dikkate alınarak ithalat esnasında 

alınan gümrük idaresince alınmış olan teminat ve vergiler geri verilir. 

• Firmalarca dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması halinde vergi tahsilatını, 6183 sayılı Kanun 

hükümlerine göre Gümrük Kanununun 207 nci maddesi uyarınca faiz tahsilatını gerçekleştirir ve 

mevzuat çerçevesinde müeyyide uygular.

• Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması şunlardır:

- Taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi,

- İzin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması,

- Döviz kullanım oranının belirlenen oranı aşması,

- Belgenin/İznin iptal edilmesi (evrakta sahtecilik yalan beyan vb.),

- Belgenin/İznin resen kapatılması.
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5. BÖLÜM: MÜEYYİDE VE CEZALAR



.

• (M. 114) Dahilde işleme rejiminde yükümlülük doğması halinde gümrük vergileri, ithal eşyasının 

dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve vergilendirme 

unsurlarına göre hesaplanır. 

• (M. 115) İkincil işlem görmüş ürünlere ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda bu eşyanın 

vergisi, bu ürünün serbest dolaşıma giriş tarihindeki vergi oranı ve vergilendirme unsurlarına göre 

tahsil edilir.

Firmaların talep etmesi halinde bu eşya ithal eşyası üzerinden, ithalat beyannamesi tescil 

tarihindeki oran ve unsurlara göre de vergilendirilebilir.

VERGİLENDİRME
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• İthal eşyasının, gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulduğu hallerde, işlem görmüş 

ürünler söz konusu rejim çerçevesinde vergiye tabi tutulur.

• İthal eşyası için amaca yönelik özel kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergi oranının 

uygulanmasının öngörüldüğü hallerde, bu uygulamadan işlem görmüş ürünler de yararlandırılır.

• İthal eşyasının ithalat vergilerinden muaf olduğu hallerde, işlem görmüş ürünler de bu muafiyetten 

yararlandırılır.

• (M 194) Telafi edici vergi, fiili ihracat gerçekleşene kadar, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün 

bünyesinde yer alan üçüncü ülke girdisi üzerinden, ihracat beyannamesinin tescil tarihindeki 

vergi oranı ve vergilendirme unsurlarına göre tahsil edilir. Bu tarihten sonra ödenen ithalat vergileri 

için ayrıca bu tarih itibariyle 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, gecikme zammı tahsil 

edilir. 
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• (GY M 359) İşleme faaliyeti sonucu elde edilen atık, artık, kırpıntı, döküntü ve kalıntıların serbest 

dolaşıma girmeleri halinde, gümrük vergilerinin hesabında Kanunun 115 inci maddesinin birinci 

fıkrası uygulanır.

• Sayılan ürünler dışındaki işlem görmüş ürünler hiçbir şekilde kullanılamaz hale gelmişse, bunlar 

Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmiş olarak kabul edilir.

• Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürün,  geri geldiğinde ithal eşyasına 

ilişkin tüm vergiler ihracat beyannamesi tescil tarihindeki vergi oranı ve unsurları üzerinden 

tahsil edilir.
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• (M 207) Nakdi teminat dışında, bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan eşyaya ilişkin gümrük 

yükümlülüğü doğması halinde, şartlı muafiyete ilişkin beyannamenin tescili tarihinden başlamak 

üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre tespit 

edilen gecikme zammı tahsil edilir.

• (GY M 323) Gümrük Kanunu’nun 207 nci maddesi hükümleri:

- Kanunun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde (TEV),

- GY’nin 359 uncu maddesinde belirtilen işlem görmüş ikincil ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi 

tutulması durumunda, 

Uygulanmaz.

FAİZ
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Aşağıdaki hallerin varlığı halinde müeyyide uygulanması söz konusudur.

• İhracat taahhüdünün gerçekleştirilmemesi,

• İzin süresi içinde ihracat taahhüdünün gerçekleşmemesi,

• Eşyanın yurt içinde satışı ve kullanımı, 

• İşlenmiş ürünün elde edilmesinde beyan edilen ithal eşyasından farklı eşya kullanılması,

• Belgede tahrifat/sahte belge kullanımı,

• Belge iptali,

• Eksik ihracat.

MÜEYYİDELER
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• (M234/2) Dahilde işleme rejimi beyanı ile yapılan muayene ve denetleme veya teslimden sonra 

kontrol sonucunda; farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası 

verilir. 

• (M 234/5) Telafi edici vergiye ilişkin bir  gümrük yükümlülüğü doğduğu ve gümrük idaresince 

bunun ödenmemiş veya eksik ödenmiş olduğunun tespit edildiği durumda, telafi edici vergi 

faiziyle birlikte tahsil edilir ve ¼ oranında para cezası uygulanır. Hiç ödenmeyen veya eksik ödenen 

ithalat vergilerinin yükümlüsünce gümrük idaresinin tespitinden önce bildirilmesi durumunda bu 

cezaya hükmedilmez. 
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• (M 238/1-a) Dahilde işleme rejimi hükümlerinin ihlali hâlinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki 

katı,

• (238/1-c) Dahilde işleme rejimi hükümleri ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının işleme 

faaliyetindeki hâli veya işlem görmüş ürün hâli de dahil olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata 

aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti hâlinde, ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime 

ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı 

oranında faizin toplamı kadar,

Ceza Uygulanır.

• (M 238/2) Bu eşyanın, yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün içinde gümrükçe onaylanmış 

başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması hâlinde, ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para 

cezası verilir. 
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• (M 241) Rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi işlemleri, Belge/İzin süresinin bitimini takiben;

1 ay içerisinde tamamlanırsa 2 ay içerisinde tamamlanırsa

Usulsüzlük cezasının 2 katı ceza 

uygulanır 

Usulsüzlük cezasının 4 katı ceza 

uygulanır 
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