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BİLGİ NOTU 

 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar   

(Karar Sayısı: 6030) 

 

Madde 1- Bakanlık ve Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri tanımlanmıştır. 

 

   Madde 2- Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu, Ticaret Bakanlığı İhracat 

Genel Müdürlüğünün  bağlı bulunduğu bakan yardımcısının başkanlığında Tarım ve Orman 

Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından genel müdür 

seviyesinde birer temsilci ve Ticaret Bakanlığı ihracat, İthalat, Gümrükler genel müdürlüğü ile 

Gelir İdaresi Başkanlığından bir başkan yardımcısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir 

başkan yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir başkan vekilinden teşekkül ettiği 

belirtilmiştir. 

Madde 3- Dahilde İşleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen iş1em görmüş 

ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülükler, Bakanlıkça 

belirlenen usul ve esaslara göre söz konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka 

bir belge sahibi firmaya devredilebilir. 

Dahilde isleme izin belgesi, devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal 

eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başka 

bir belge sahibine devredildiğinin ve devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan 

ithal eşyası izin verilmesi gereken teminatın devralan firma tarafından üstlenildiğinin tevsiki 

kaydıyla kapatılabilir. 

Bu madde çerçevesinde gerçekleştirilen devir işlemlerinde, devre konu işlem görmüş 

ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyası izin ithalat esnasında alınan teminatın iadesine 

i1işkin usul ve esaslar bu Karara istinaden yayımlanan tebliğ ile belirlenmiştir. 

Madde 4-  Dahilde İşleme Rejimi Kararının 22. Maddesinin dördüncü fıkrası yapılan  

değişiklik ve ekleme  ile  söz konusu Kararın birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, 

belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti 

kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen şartlara uyulmaması durumunda, 

a) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal 

edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullani1miş olsa 

dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanan tebliğle belirlenen oranları 

geçmesi halinde, belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına sahip firma adına (bu firmanın 

başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve 

düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 

ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz ve söz konusu firmaların bu fıkra kapsamında 2 

takvim yılı içerisinde müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü 

tarihten itibaren 6 aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 katına kadar artırılır. Ayrıca, 

indirimli teminat hakkına sahip olmayan firmaların (bu firmaların başka bir firmanın 

belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) bu fıkra kapsamında her bir ihlalinde teminat 

oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 aylık süre ile ithalattan doğan vergi 

tutarın 2 katına kadar artırılır.” 



“Bakanlıkça iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla konulan ve bu niteliği 

belgede/izinde belirtilen önceden ihracat veya  önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde 

ihlali gerçekleştiren firmaya, dördüncü fıkrada belirtilen müeyyidenin yani sıra, Bakanlıkça 

uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 ay sureyle, 2 takvim yılı  içerisinde 

gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 ay süreyle belge/izin düzenlenmez, ihlali gerçeklestiren 

firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı 

olarak eklenmez, bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmez ve revize 

başvuruları değerlendirilmez.” 

Madde 5- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının  denetim birimleri ile Bakanlıkça yapılan 

inceleme, denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte 

olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği 

yansıtmadığının yahut ithalata aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim 

etmediğinin ve/veya ithal edilen eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata 

aracılık eden temsilci, beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden 

belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur denilerek ithalata 

aracılık eden temsilci ithalatçı da müşterek ve müteselsil olarak sorumlu tutulmuştur. 

Madde 6- Özetle; Karar da yer alan Bakanlık ve taşra teşkilatlarının isim ve unvanları 

güncellenmiştir. 

 

Karar metninin tamamına Resmi Gazetenin aşağıdaki linkinden ulaşılabilmektedir:  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-11.pdf 

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (İhracat: 2022/6) 

 

Madde 1- ı bendine yapılan ekleme ile Dahilde İşleme İzni ile ilgili işlemlerin 

elektronik ortamda yapılacağı belirtilmiştir.  

Grup firması tanımı aşağıdaki gibi güncellenmiştir. 

nn) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya ana ortaklığın %50’sinden fazla 

hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak/ortakları veya diğer grup firmaları veya iştirakleri 

ya da gerçek kişilerin doğrudan kendilerinin veya %50’den fazla hissesine sahip oldukları 

firmalar veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri 

çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim 

kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari 

%50’sine sahip olduğu işletmeyi”  

Madde  2- ı  bendi aşağıdaki gibi güncellendi.  

 “ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki 

bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, 8531.20.40 gümrük 

tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli 

maddenin bedelsiz ithalatı ile 30.02, 30.03 ve 30.04 gümrük tarife pozisyonunda yer alan 

ürünlerin ihracatı kapsamında yapılacak olan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).” (Böylece, 

aşılar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha 

fazla unsurdan oluşan ilaçlar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya 

olmayan ürünlerden oluşan ilaçların bedelsiz olarak ithal edilmesi durumunda işleme 

faaliyetine tabi tutulamayacaktır.) 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-11.pdf


 

Madde 3, ve Madde 4 ile Aynı Tebliğin 15. ve 17. Maddeleri güncellenerek Dahilde 

İşleme İzninin   14’üncü maddede belirtilen işlemler için, İhracat Genel Müdürlüğünün görüşü 

alınmak suretiyle Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen uygulama esasları çerçevesinde 

elektronik ortamda gümrük idaresince verileceği belirtilmiştir. 

Madde 5- Aynı Tebliğin 19. Maddesinde yapılan düzenleme ile Dahilde işleme izni, 

taahhüt kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar revize edilebileceği, Dahilde işleme iznine 

ilişkin revize müracaatı, ilgili firma tarafından gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili gümrük 

idaresine yapılacağı ve revize müracaatının gümrük idaresince sonuçlandırılıp ve firmaya 

bildirileceği belirtilmiştir. 

Madde 6- 22’nci maddenin beşinci fıkrası hükmüne istinaden proje süresine ilişkin 

dahilde işleme iznine ek süre almak için Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen 

uygulama esasları çerçevesinde, izne ilişkin ithalat beyannamesi bilgisi, gerçekleştirilen 

ihracata ilişkin liste ve bu listede yer alan gümrük beyannamelerinin iznin ihracat taahhüdünün 

kapatılmasında kullanılacağına ve bu bilgilerin doğruluğuna dair taahhütname ile birlikte en 

geç izin süresi sonundan itibaren verilen 1 aylık süre 2 ay olarak değiştirilmiştir. 

Madde 7- Aynı Tebliğin 23. Maddesinde yapılan düzenleme ile Haklı sebep hallerine 

ilişkin müracaat süresi 1 aydan 2 aya uzatılmıştır. 

Madde 8- 25. madde belirtilen ülkemiz veya ithalatçı ülkede; devletçe konulan yasaklar, 

harp ve abluka halinde talep edilecek bilecek mücbir sebep ve fevkalade hallere genel salgın 

hastalık eklenmiştir. 

Madde 9 ve Madde 10 – Aynı Tebliğin 26. Maddesinde yapılan değişiklikle Mücbir 

sebep ile fevkalade hallere ilişkin müracaat süresi 1 aydan 2 aya çıkarılmıştır. 

Madde 11 ve Madde 12- Aynı Tebliğin 29. ve 30. Maddeleri güncellenerek, Diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Bakanlıkça yapılan inceleme, denetim ve 

soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olduğunun veya üzerinde 

tahrifat yapıldığının ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut ithalata 

aracılık eden temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim etmediğinin ve/veya ithal edilen 

eşyadan farklı bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde; ithalata aracılık eden temsilcinin, 

beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden belge/izin sahibi firma ile 

birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağı belirtilmiştir. 

Madde 13- Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 

“diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” 

ibaresi “diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimlerince” şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 14- Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan 

“beyanname aslı,” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi,” şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 15- Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1 

(bir) ay” ibaresi “3 (üç) ay” şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 16- Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle 

eklenmiş, aynı maddenin üçüncü, on birinci ve on ikinci fıkraları değiştirilmiş olup, taahhüt 

hesabı kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin maddi hatadan dolayı taahhüt kapatma 

işleminin İhracat Genel Müdürlüğü tarafından, taahhüt hesabı kapatılan dahilde işleme 

izinlerinin maddi hatadan dolayı taahhüt kapatma işleminin Bölge Müdürlükleri tarafından 

geri alınabileceği belirtilmiştir. 

Madde 17- Aynı Tebliğe 38 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde 

eklenmiştir. 



“Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve 

Yükümlülüklerin Devri 

Özetle; Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, 

başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli 

belge sahibi firma bu ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve 

yükümlülüklerini Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslara göre söz 

konusu rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka bir belge sahibi firmaya devredebilir, 

denilmiştir. (Bu düzenleme belgeden belgeye teslimler ile ilgilidir) 

Madde 18- Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 

“T.C. Şeker Kurumunca” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 19- Aynı Tebliğin 45. Maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, belge kapsamında ithal edilen 

eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla İhracat Genel 

Müdürlüğünce, izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç 

edildiğinin tespiti kaydıyla Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenen şartlara uyulmaması 

durumunda, 

b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal 

edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa 

dahi döviz kullanım oranının 17 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirlenen oranları 

geçmesi halinde, belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına sahip firma adına (bu firmanın 

başka bir firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve 

düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 

(altı) ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz ve söz konusu firmaların bu fıkra kapsamında 

2 (iki) takvim yılı içerisinde müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü 

tarihten itibaren 6 (altı) aylık süre ile ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar 

arttırılır. Ayrıca, indirimli teminat hakkına sahip olmayan firmaların (bu firmaların başka bir 

firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) bu fıkra kapsamında her bir ihlalinde 

teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aylık süre ile ithalattan 

doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır.” 

“(7) Bakanlıkça iç piyasa dengelerinin korunması amacıyla konulan ve bu niteliği 

belgede/izinde belirtilen önceden ihracat veya önceden ithalat şartının ihlal edilmesi halinde 

ihlali gerçekleştiren firmaya, dördüncü fıkrada belirtilen müeyyidenin yanı sıra, Bakanlıkça 

uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3 (üç) ay süreyle, 2 (iki) takvim yılı içerisinde 

gerçekleşen müteakip ihlalde ise 6 (altı) ay süreyle belge/izin düzenlenmez, ihlali 

gerçekleştiren firma başka bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici, temsilci ithalatçı veya 

aracı ihracatçı olarak eklenmez, bu firmanın mevcut belgelerine/izinlerine ek süre verilmez ve 

revize başvuruları değerlendirilmez.” 

Madde 20, Madde 21 ve Madde 22 Aynı Tebliğin 46. Maddesinde ifade değişiklikleri 

yapılmıştır. 

Madde 24- Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiş, EK-2/A 

ve EK-2/B yürürlükten kaldırılmış, EK-4’te yer alan “Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin 

Gerekli Bilgi ve Belgeler” isimli listenin dokuzuncu maddesinde yer alan “gümrük 

beyannamesi aslı” ibaresi “ithalat beyannamesi bilgisi” şeklinde değiştirilmiştir. 

Tebliğ metninin tamamına Resmi Gazetenin aşağıdaki linkinden ulaşılabilmektedir:   

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-16.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-16.htm

