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1. BÖLÜM: TANIMLAR



.

Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri

• Transit Rejimi

• Gümrük Antrepo Rejimi

• Şartlı Muafiyet Sistemli DİR

• Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

• Geçici İthalat Rejimi

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

• Gümrük Antrepo Rejimi

• Dahilde İşleme Rejimi

• Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

• Geçici İthalat Rejimi

• Hariçte İşleme Rejimi
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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 kullanılmasıdır.

TANIMLAR
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İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler anlamına gelir.

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

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

ürün.

Değişmemiş Eşya: İşlem görmemiş ithal eşyası.

Denetleyici Gümrük İdaresi: İzin belgesinde belirtilen ekonomik etkili gümrük rejimini denetleyen 

gümrük idaresi.

Hesap: İzin hak sahibinin ticari, vergi veya diğer hesap defterlerini veya bu şekilde tutulan bilgi.
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İzin: Rejimden yararlanmak üzere verilen izin.

İzin Hak Sahibi: Rejimden yararlanmak üzere iznin verildiği kişi.

Kayıt: Hangi ortamda olursa olsun, özellikle eşya hareketini ve eşyanın statüsündeki değişiklikleri olmak 

üzere gümrük idarelerinin rejime ilişkin gözetim ve denetimlerini mümkün kılacak gerekli tüm bilgiyi ve 

teknik detayları içeren veriyi; gümrük antrepo rejiminde stok kaydı.

Kıymet Ölçme Yöntemi: Çeşitli işlem görmüş ürünlerin imalinde kullanılan ithal eşya oranının, işlem 

görmüş ürünlerin değerine göre hesaplanması yöntemi.

Miktar Ölçme Yöntemi: Çeşitli işlem görmüş ürünlerin imalinde kullanılmış ithal eşya oranının, ithal eşya 

miktarına göre hesaplanması yöntemi.
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Rejime Giriş Gümrük İdaresi: İzin belgesinde belirtilen, ekonomik etkili gümrük rejimine tabi eşyanın 

rejime girişine ilişkin gümrük işlemlerini yapan gümrük idaresini veya idareleri.

Rejimi Kapatan Gümrük İdaresi: İzin belgesinde belirtilen, ekonomik etkili gümrük rejimine tabi 

eşyanın rejime girişi sonrasında yeni bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına 

veya hariçte işleme rejiminde eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemlerini yapan gümrük 

idaresini veya idareleri.

Rejimin Kapatılma Süresi: Geri ödeme sisteminin kullanıldığı dahilde işleme sonrası ithalat vergilerinin 

iadesi için veya hariçte işleme sonrası serbest dolaşıma girişte ithalat vergilerinin tam veya kısmi 

muafiyeti için geçen süre de dahil olmak üzere rejim kapsamındaki eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni 

bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasının zorunlu olduğu süre.
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Üçgen Trafik: Gümrük idarelerinden sadece birinin Türkiye Gümrük Bölgesinde olması kaydıyla, 

rejime giriş gümrük idaresi ile rejimi kapatan gümrük idaresinin farklı olduğu durumu.

Verimlilik Oranı: Belirli bir miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucu elde edilen işlenmiş ürünlerin 

miktarı veya yüzde oranı. 
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2. BÖLÜM: İZİN



.

• Dahilde işleme rejiminde; eşdeğer eşya kullanımına ilişkin başvurular hariç olmak ekonomik koşulların 

yerine getirileceğinin varsayıldığı durumlarda,

- Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde; ekonomik koşulların yerine getirileceğinin varsayıldığı 

durumlarda,

- Geçici ithalat rejiminde; ATA ve CPD karnelerinin kullanımı da dahil, 

yazılı olarak veya bir veri işleme tekniği yoluyla normal usulde bir gümrük beyanıyla yapılabilir.

• Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu ibrazı şartıyla, geçici ithalat rejiminde izin 

başvurusu sözlü beyan ile de yapılabilir. 

• Geçici ithalat rejiminde izin başvurusu herhangi bir tasarruf yoluyla da yapılabilir.

İZİN BAŞVURUSU
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• 1) Hariçte işleme rejiminde; önceden ithalatın olmadığı  standart değişim sistemini de kapsamak 

üzere işleme faaliyetinin tamirata ilişkin olduğu durumlarda;

2) Önceden ithalatın olduğu standart değişim sisteminin kullanıldığı hariçte işlemeden sonra serbest 

dolaşıma girişte,

3) İznin önceden ithalatın olmadığı standart değişim sistemini kapsamadığı ve gümrük idaresinin bu 

yönde değişikliğe izin verdiği durumda hariçte işleme sonrası serbest dolaşıma girişte,

4) İşleme faaliyetinin ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin olması halinde hariçte işleme sonrası 

serbest dolaşıma girişte,

yazılı olarak veya bir veri işleme tekniği yoluyla normal usulde bir gümrük beyanıyla yapılabilir.
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İzin Başvurusu;

a) Gümrük antrepo rejiminde; gümrük antreposunun denetimi altında bulunacağı gümrük idaresine,

b) Dahilde işleme izin belgesinde İhracat Genel Müdürlüğüne,

Dahilde işleme izni ve gümrük kontrolü altında işleme rejiminde; eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresine veya 

işleme faaliyetinin yapılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresine,

c)  1) Geçici ithalat rejiminde; eşyanın geldiği veya kullanılacağı yere en yakın yetkili gümrük idaresine,

2) Ayniyet tespiti mümkün olmayan geçici ithalat eşyası ile ekonomik etkisi olmayan özel bir durumda getirilen 

eşya için izin başvurusu Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne, 

d) Hariçte işleme rejiminde; yetkili gümrük idaresine, 

yapılır.

İZİN BAŞVURUSU
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• Başvurunun yapıldığı veya istenilen ek bilgi ve belgelerin gümrük idaresinin kaydına girdiği tarihten 

itibaren; gümrük antrepo rejiminde altmış gün, diğer rejimlerde otuz gün içinde başvuru sahibine bildirilir.

• İzin, geriye dönük izin saklı kalmak kaydıyla, düzenlendiği veya izinde belirtilen tarihten itibaren 

geçerlidir. 

• Gümrük antrepo açma izinlerinde süre sınırlaması konulmaz.

• Antrepo rejimi hariç, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, gümrük idarelerince geriye dönük izin 

verilebilir. 

İZİN SÜRESİ
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3. BÖLÜM: EKONOMİK KOŞULLAR



.

• Dahilde işleme rejiminde, ekonomik koşulların incelenmesi sonucunda ülke kaynaklarının 

kullanımının ekonomik açıdan mümkün olup olmadığı, aşağıdaki özel kriterler esas alınarak 

belirlenir. 

a) Yapılacak işleme faaliyeti için ithal edilecek eşya ile aynı kalite ve teknik özelliklere sahip eşyanın ülke içi 

üretiminin olmayışı,

b) İthal edilecek eşya ile ülke içinde üretilen eşya arasındaki fiyat farklılıkları,

c) Sözleşmeden doğan yükümlülükler.

• Gümrük kontrolü altında işleme rejiminde, ekonomik koşulların incelenmesi sonucunda ülke dışı 

kaynakların kullanımının ülke içinde bir işleme faaliyeti yaratacağının veya işleme faaliyetinin 

devamlılığının sağlanacağının belirlenmesi gerekir.
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• Hariçte işleme rejiminde, ekonomik koşulların incelenmesi sonucunda; 

a) İşleme faaliyetinin ülke dışında yapılmasının, ülke içinde işleme faaliyeti yapanlar için ciddi bir zarara yol 

açmayacağının, 

b) İşleme faaliyetinin ülke içinde yapılmasının ekonomik olmadığının veya teknik nedenlerle ya da sözleşmeden 

doğan yükümlülükler nedeniyle uygun olmadığının,

belirlenmesi gerekir.
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4. BÖLÜM: TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ



.

• Eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ticaret politikası önlemlerinin uygulanması öngörülüyorsa, söz 

konusu önlemler eşyanın bir ekonomik etkili gümrük rejimine girişinde ya da bu rejime tabi 

oldukları süre zarfında uygulanmaz. 

• Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması öngörülüyorsa 

söz konusu önlemler eşyanın ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi tutulmaları durumunda da 

uygulanır. 

• Gümrük kontrolü altında işleme sonucunda elde edilen işlenmiş ürünlerin serbest dolaşıma giriş 

rejimine tabi tutulması halinde işlem görmüş ürüne ilişkin ticaret politikası önlemleri uygulanır.
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• Serbest dolaşıma giriş rejiminde uygulanan ticaret politikası önlemleri, 

a) Kanunun Türk menşeini koruyan,

b) Standart değişim sistemi de dahil olmak üzere tamir gören,

c) Kanunun daha ileri düzeyde bir işleme faaliyetine tabi tutulan,

eşyaya, hariçte işlemeyi müteakip serbest dolaşıma girişi veya yeniden ithali halinde uygulanmaz.

• Ticaret politikası önlemlerinin, eşyanın ihracatında uygulanması öngörülmüş ise, bu önlemler, gümrük 

antrepo rejimine tabi tutulmuş serbest dolaşımda bulunan eşyanın buralardan Türkiye Gümrük Bölgesi 

dışına çıkarılması sırasında da uygulanır.
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5. BÖLÜM: VERİMLİLİK ORANI, DEVİR



.

• Verimlilik oranı veya ortalama oranlar da dahil olmak üzere oran belirlenmesine ilişkin yöntem, izin 

belgesinde belirlenir. 

• Verimlilik oranı, mümkün olduğu ölçüde üretime veya teknik verilere dayalı olarak belirlenir. Bu 

verilerin mevcut olmaması durumunda aynı tür işleme faaliyetine ilişkin veriler esas alınır. 

• Belirlenen eşyanın dahilde işleme rejimine tabi tutulması durumunda, standart verimlilik oranları 

uygulanır.

VERİMLİLİK ORANI
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• İzinde, geçici ithalat rejimi dışında, kayıtları tutulmak şartıyla;

a) ekonomik etkili bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi eşyanın bulunduğu yerden farklı bir yere naklinin 

veya,

b) diğer bir izin hak sahibinin tesisine rejim kapatılmadan gönderilmesinin mümkün olup olmayacağı veya hangi 

şartlarda mümkün olabileceği,

belirtilir.

EŞYANIN NAKİL VE DEVRİ
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• Geçici ithalat rejimi hariç olmak üzere, 

a) antrepo rejiminde antrepo işleticisi, 

b) dahilde işleme, hariçte işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde izin hak sahibi 

veya işleme faaliyetini yapan kişi 

tarafından ilgili rejime ilişkin kayıtların tutulması zorunludur. 

• Denetleyici gümrük idaresi, rejim kapsamı eşyanın tamamının veya bir kısmının 

envanterinin çıkarılmasını isteyebilir.

EŞYANIN KAYITLARI
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• Eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ticaret politikası önlemlerinin uygulanması öngörülüyorsa, 

söz konusu önlemler eşyanın bir ekonomik etkili gümrük rejimine girişinde ya da bu rejime tabi 

oldukları süre zarfında uygulanmaz. 

• Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması 

öngörülüyorsa söz konusu önlemler eşyanın ekonomik etkili gümrük rejimlerine tabi tutulmaları 

durumunda da uygulanır. 

• Gümrük kontrolü altında işleme sonucunda elde edilen işlenmiş ürünlerin serbest dolaşıma giriş 

rejimine tabi tutulması halinde işlem görmüş ürüne ilişkin ticaret politikası önlemleri uygulanır.
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