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DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ekonominin temel taşları olan kurumların 

kurulması(Merkez Bankası, İş bankası, ziraat bankası, Etibank, Sümerbank, Şekerbank, 

MTA, MKE, vb) , Ulaştırma altyapısı için Demiryolu ağı ile ülkeyi donatma, karayolları ve 

elektrik üretimi için barajlar ve termik santralleri, iç piyasa ihtiyacı karşılama amaçlı üretime 

yönelik yatırımlar yapılmaya çalışılmış ihracat göz ardı edilmiş, ithalat belli başlı ürünler 

dışında yasaklar ve ithalat izne bağlanrak düşük seviyelerde kalmasına çalışılmıştır. 

 

Ancak 1980’li yıllara kadar Dünyada meydana gelen olaylar (1929-1939 arası ekonomik 

buhran, 1939-1945 ikinci dünya savaşı ve sonucunda ortaya çıkan kutuplaşma-soğuk 

savaş süreci, 1973 ve 1978-1979 dünya petrol krizleri, 1960-1980 arası yaşanan siyasi 

krizler, koalisyon hükümetleri vb)  nedeniyle ülkemiz sanayi devrimini gerçekleştirememiş 

tarım ve hayvancılık ürünleri dışında ihracat gerçekleştirememiştir.   
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Ülkemiz için 1980 yılı, 24 Ocak Kararları olarak da 

adlandırılan bir dizi ekonomik istikrar programının 

yürürlüğe koyulduğu ve alınan kararlar doğrultusunda 

ülke ekonomisini dışa kapalı hale getiren ithal ikameci 

devletçi sanayileşme modelinin terk edilerek ihracata 

dayalı sanayileşme ve bu yolla büyüme olarak serbest 

pisaya ekonomisi modelinin benimsendiği yıl olmuştur. 

  

DIŞ TİCARETİMİZİN GELİŞİMİ 
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1980 yılında uygulamaya konulan 
“İhracatı Teşvik Mevzuatı” uyarınca, 
ihracatı takiben nakit ödeme şeklinde 
çeşitli teşvik araçları kullanılmaya 
başlanmıştır. 

 İhracatta vergi iadesi, 

 navlun ödemesi, 

 destekleme fiyat istikrar fonu primi 
ödemesi, 

 enerji desteği  

 kaynak kullanımı destekleme fonu gibi 
araçlar bu uygulamaya birer örnektir.  
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DIŞ TİCARETİMİZİN GELİŞİMİ 



DİR, kavramsal olarak ilk defa 1.1.1996 tarihinde 
mevzuatımızda yer almış olsa da, bu Rejime benzer bir 
uygulama 1984 yılında yürürlüğe giren İhracatı Teşvik 
Tebliği’nde de yer almaktadır. 

Bu tebliğde, ihraç edilen ürünlerin bünyesinde kullanılan 
hammaddelerin, belli oranda ihracat taahhüdü 
karşılığında, gümrüksüz ithaline müsaade edilmesi şeklinde 
tanımlanmış ve Gümrük Muafiyetli İthalat başlığı altında 
ifade edilmiştir. 

(mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu 118.ve 119.maddeleri) 

 

DIŞ TİCARETİMİZİN GELİŞİMİ 
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• EXİMBANK  

• ihracatın geliştirilmesi, 

•  ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, 

•  ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, 

•  ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması, 

•  girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, 

•  ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda 
rekabet gücü ve güvence sağlanması, 

•  yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazandırma maksadına yönelik yatırım 
malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi, 

•   amaçlarıyla sadece ihracat kredileri için Devlet Yatırım Bankası  21.08.1987 tarihinde BKK ile 
yapılandırılarak EXİMBANK adını almıştır.  

 

DIŞ TİCARETİMİZİN GELİŞİMİ 
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            DAHİLDE REJİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 

1980 li yıllarda ihracatı teşvik amacıyla yürürlüğe konulan 

uygulamalar 01.01.1995 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü’ne  

(WTO) üye olmamız  ve 01.01.1996 tarihinde Avrupa gümrük 

birliğine girmemiz nedeniyle,  yapılan anlaşmalar gereğince 

kaldırılmıştır. 

Kaldırılan İhracatı Teşvik Mevzuatı yerine WTO ve AB 

Gümrük Birliğine uyumlu olan  “Dahilde İşleme Rejimi” 

olarak adlandırılan sistem getirilmiştir. 
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YIL İHRACAT İTHALAT TOPLAM DIŞ TİCARET

1923 50.790 86.872 137.662

1930 71.380 69.540 140.920

1950 263.424 285.664 549.088

1960 320.731 468.186 788.917

1970 588.476 947.604 1.536.081

1980 2.910.122 7.909.364 10.819.486

1990 12.959.288 22.302.126 35.261.413

2000 27.774.906 54.502.821 82.277.727

2010 113.883.219 185.544.332 299.427.551

2020 169.670.000 219.510.000 389.180.000

1923’DEN 2020 DIŞ TİCARETİMİZ 
(1000 DOLAR)  
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Fasıl Fasıl adı İhracat Dolar(1970) 

Yıl 

topla

mı: 

588.476.256 

55 Pamuk 192.994.390 

8 Yenilen meyve, kavun ve turunçgillerin 

kabuklari 

134.342.255 

24 Tütün ve tütün yerine geçen islenmis maddeler 78.607.193 

23 Gida sanayinin artik ve döküntüsü; hayvan 

gidalari 

21.952.691 

26 Metal cevherleri, cüruf ve kül 20.252.988 

25 Tuz, kükürt, toprak ve taslar, alçilar ve çimento 18.953.412 

1 Canli hayvanlar 15.865.863 

12 Çesitli tohum ve meyva, sanayi ve tababette 

kullanilan bitkiler 

8.579.276 

7 Sebze ve yenilen kökler, yumru ve bitkiler 8.363.004 

3 Balik ve kabuklu hayvanlar 6.541.927 

74 Bakir 6.394.110 

41 Ham deriler 5.745.241 

28 Organik olmayan kimyevi müstahsallar 5.608.932 

20 Sebze, meyva, bitki parçalari, sert kabuklu 

yemis konserveleri 

5.564.038 

1970  yılı ihracatımız ve fasıllar 
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 1980 yılı ihracatımız ve fasıllar 
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Fasıl Fasıl adı İhracat Dolar(1980) 

Yıl 

toplamı: 

2.910.121.619 

8 Yenilen meyve, kavun ve turunçgillerin kabuklari 718.398.504 

55 Pamuk 528.184.103 

24 Tütün ve tütün yerine geçen islenmis maddeler 233.743.264 

25 Tuz, kükürt, toprak ve taslar, alçilar ve çimento 193.335.940 

7 Sebze ve yenilen kökler, yumru ve bitkiler 136.094.575 

1 Canli hayvanlar 98.867.946 

58 Hali, kilim, duvar, kadife, pelüs vs. 88.786.352 

10 Hububat 80.383.962 

20 Sebze, meyva, bitki parçalari, sert kabuklu yemis 

konserveleri 

77.895.066 

61 Mensucattan giyim esyasi ve teferruati 66.561.805 

27 Madeni yakitlar, yaglar vb. müstahsallar 59.415.073 

87 Kara tasitlari ve bunlarin aksam, parçalari 50.262.243 



1990 yılı ihracatımız ve fasıllar 
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Fasıl Fasıl adı İhracat Dolar(1990) 

Yıl 

toplamı: 

12.959.287.612 

61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 1.443.590.925 

72 Demir ve çelik 1.328.953.445 

62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 1.187.068.987 

8 Yenilen meyvalar ve yenilen sert 

kabuklu meyvalar 

995.414.002 

42 Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum 

takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb 

mahfazalar, hayvan bağırsağından 

mamul eşya 

676.081.784 

52 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu 

mensucat 

587.777.997 

85 Elektrikli makina ve cihazlar, ses 

kaydetme-verme, televizyon görüntü-

ses kaydetme-verme cihazları,aksam-

parça-aksesuarı 

475.774.557 

24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş 

maddeler 

442.358.872 

7 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve 

yumrular 

394.822.788 



2000 yılı ihracatımız ve fasıllar 
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Fasıl Fasıl adı İhracat Dolar(2000) 

Yıl 

toplamı: 

27.774.906.045 

61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 3.728.649.685 

62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 2.506.401.522 

85 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, 

televizyon görüntü-ses kaydetme-verme 

cihazları,aksam-parça-aksesuarı 

1.977.749.669 

72 Demir ve çelik 1.624.130.921 

87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, 

motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, 

parça, aksesuarı 

1.592.513.357 

84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 

nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 

1.418.371.113 

8 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar 1.029.915.061 

63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, 

kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 

1.021.264.521 



Fasıl Fasıl adı İhracat Dolar(2010) 

Yıl 

toplam

ı: 

113.883.219.184 

87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, 

motosikletler ve diğer kara taşıtları, 

bunların aksam, parça, aksesuarı 

13.812.676.838 

84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve 

aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam 

ve parçaları 

9.413.410.924 

72 Demir ve çelik 8.740.066.801 

61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 7.731.211.950 

85 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-

verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-

verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 

7.530.129.909 

73 Demir veya çelikten eşya 4.850.215.984 

62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4.636.123.140 

27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 

damıtılmasından elde edilen ürünler, 

bitümenli maddeler, mineral mumlar 

4.469.479.375 

71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli 

metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, 

metal paralar 

3.747.222.308 

39 Plastikler ve mamulleri 3.716.596.306 

8 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu 

meyvalar 

3.490.879.291 

25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, 

kireçler ve çimento 

2.509.672.730 

2010  yılı ihracatımız ve fasıllar 
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2020 yılı ihracatımız ve fasıllar 
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Fasıl Fasıl adı İhracat Dolar(2020) 

Yıl 

toplamı: 

160.677.437.156 

87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, 

motosikletler ve diğer kara taşıtları, 

bunların aksam, parça, aksesuarı 

21.440.388.269 

84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve 

aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam 

ve parçaları 

15.686.124.230 

72 Demir ve çelik 8.869.241.116 

85 Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-

verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-

verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 

8.309.733.907 

61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 8.277.401.765 

71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli 

metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, 

metal paralar 

6.577.618.815 

39 Plastikler ve mamulleri 6.499.338.542 

62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 6.268.617.893 

73 Demir veya çelikten eşya 6.176.638.477 



DIŞ TİCARET AÇIĞI NEDENi enerji ve petrol 

14 

2019 Yılı Elektrik Üretiminin Kaynaklara Dağılımı 

Kaynak Üretim (MWh) Oran (%) 

Yerli Yenilenebilir Hidroelektrik 88.884.607 29,22 

İthal Fosil İthal Kömür 60.381.270 19,86 

İthal Fosil Doğalgaz 56.522.710 18,59 

Yerli Fosil 

Taş Kömürü, 

Linyit ve 

Asfaltit 

52.736.550 17,34 

Yerli Yenilenebilir Rüzgar 21.749.838 7,15 

Yerli Yenilenebilir Güneş 9.620.335 3,16 

Yerli Yenilenebilir Jeotermal 8.929.730 2,94 

Yerli Yenilenebilir Biyogaz 4.521.807 1,49 

İthal Fosil 
Fuel-Oil ve 

Motorin 
733.920 0,24 

Yerli - Toplam 186.442.867 61,3 

İthal - Toplam 117.637.900 38,7 

- Yenilenebilir Toplam 133.706.318 44,0 

- Fosil Toplam 170.374.450 56,0 

https://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/hidroelektrik
https://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/dogalgaz
https://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/ruzgar
https://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/gunes
https://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi/jeotermal


2019 yılında Savunma Sanayi üretimi 11 milyar dolar olarak gerçekleşmiş 
yaklaşık 3.1-milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir 
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DIŞ TİCARET AÇIĞI  



 

• Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE Desteği) 

•  Yurtdışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği  

•  Yurtdışı Fuar Destekleri 

•  Türk Ürününün Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY Desteği 

•  Yurtdışı Birim, Marka Tescil Tanıtım Desteği  

•  Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları  

•  Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projelerinin Desteklenmesi  

•  İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Desteği  

•  Vergi Resim ve Harç İstisnası  

• Türk Eximbank Destekleri  

•   İhracat Kredileri  

•   Alacak Sigortası  

•   Uluslararası Krediler  

•  Dahilde İşleme Rejimi  

•  Hariçte İşleme Rejimi  

 

İHRACATA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARI  
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DİR’in Genel İthalat ve İhracat İçindeki Yeri 

YIL 
Genel İhracat DİR İhracat Payı Genel İthalat DİR İthalat Payı 

A  B  B/A  C  D  D/C  

2009 102.143   45.528   45% 140.928   20.482   15% 

2010 113.883   52.441   46% 185.544   25.140   14% 

2011 134.907   62.788   47% 240.842   29.960   12% 

2012 152.462   63.680   42% 236.545   30.757   13% 

2013 151.803   66.737   44% 251.661   31.381   12% 

2014 157.610   67.080   43% 242.177   30.677   13% 

2015 143.839   57.497   40% 207.234   25.454   12% 

2016 142.530   57.208   40% 198.618   24.036   12% 

2017 156.993   64.169   41% 233.800   27.914   12% 

2018 167.945   74.209   44% 223.046   32.615   15% 

2019 Ocak - Haziran 75.055   30.312   40% 98.896   12.277  12% 

Toplam 1.499.170   641.649  43% 2.259.199  290.693   13% 

Milyon Dolar 

NOT : Veriler Bakanlığımız yeni BİLGİ Sisteminden alınmıştır. Yeni BİLGİ Sisteminde; Rejim kodu 3151 olanlar DİR kapsamında 

yapılan ihracat, Rejim kodu 5100 ve 5171 olanlar ise DİR kapsamında yapılan ithalat olarak değerlendirilmektedir. 



BAŞARI ÖRNEKLERİ 

Ülkemiz dünyada; 

• Makarna ihracatında 2. (%99,3 DİR) 

• Yumurta ihracatında 3. (%91,9 DİR) 

• Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar ve örme halatları ihracatında 2. (%94,5 DİR) 

• Otobüs, minibüs, midibüs ihracatında 4. (%90,6 DİR) 

• Çamaşır makinesi ihracatında 5. (%82.6 DİR) 

• Buzdolabı ihracatında 5. (% 77.7 DİR ) 

• Çorap ihracatında 3. (% 30 DİR) 

• Ev tekstili ihracatında 4. (% 41 DİR) 
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1.Bölüm: 

Dahilde İşleme Rejiminin Tanımı 

2.Bölüm: 

Dahilde İşleme Rejimi Müracaatı ve İşlemler 

3.Bölüm:  

Dahilde İşleme Rejiminde Vergilendirme ve Cezalar 
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1. BÖLÜM 

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN TANIMI 
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Yeniden ihraç edilmek koşuluyla, serbest dolaşıma girmiş veya 
girmemiş eşyanın her türlü işleme faaliyetine tabi 
tutulmasına imkan sağlayan ekonomik etkili bir gümrük 
rejimidir. 
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      Dahilde İşleme Rejimi 

 
      Rejimin Amacı  

 

• Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek 
suretiyle; 
– İhracatı arttırmak, 

– İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü 
kazandırmak, 

– İhraç pazarlarını geliştirmek, 

– İhraç ürünlerini çeşitlendirmek. 
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AMAÇLARI VE KULLANIM GEREKÇELERİ 

Gümrük 
muafiyetli girdi 

ithali 

Üretim/İşlemede 
maliyet avantajı 

İhracatta yüksek 
rekabet şansı 

Amaçlar 

• İhracatçılarımıza dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak 

• İhraç pazarlarımızı geliştirmek 

• İhraç ürünlerimizi çeşitlendirmek 

• Sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak 

Kullanım Gerekçeleri 

• Hammadde  ve üretim yetersizliği 

• Üretimde kalite sorunu 

• Maliyet yüksekliği 

• İleri teknoloji eksikliği 

• Finansman avantajı 
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Vergi-Fon 
Muafiyetleri 

•  İthalatta Gümrük ve Eş Etkili Vergi Muafiyeti 

•  KKDF İstisnası 

•  Vergi, Resim ve Harç İstisnası 

Yurt İçi Alım 
Avantajları 

• Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması 

• Yurt içinden Dünya Piyasa Fiyatlarından Tarımsal 
Hammadde Temini (Buğday, Mısır, Süt tozu) 

 

Diğer Özel 
Avantajlar 

• Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama 

AVANTAJLARI 
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Rejimin Yasal Dayanağı 

• 4458 sayılı Gümrük Kanunu (GK)(md.80, 108-122) 

• Gümrük Yönetmeliği (GY)(MD.349-369) 

• 2005/8391 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı 

• 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği 

• 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ  

• 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri  
İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ  

• Diğer ikincil düzenlemeler 
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REJİMİN UYGULAMALARI 

• Şartlı Muafiyet Sistemi; 

 - Önceden İthalat 

 - Önceden İhracat 

• Geri ödeme sistemi 

 

* Yurt İçi Alım 

* Eşdeğer Eşya    
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ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ(ŞMS) 

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. 
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Şartlı Muafiyet Sistemi (-I-) (Önceden İthalat) 

İTHALAT 
BELGE 

BAŞLANGICI 
ÜRETİM İHRACAT 

BELGE 
KAPATMA 

TEMİNAT 
İADE 

TEMİNAT 
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Şartlı Muafiyet Sistemi (-II-) (Eşdeğer Eşya Kullanımı) 

EŞDEĞER 
EŞYA 

BELGE 
BAŞLANGICI 

ÜRETİM İHRACAT 

BELGE 
KAPATMA 

TEMİNAT 
İADE 

İTHALAT 

T 
E 
M 
İ 
N 
A 
T 
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EŞDEĞER EŞYA 

• İşlem görmüş ürünlerin üretiminde ithal eşyası yerine 
kullanılan, 

• Türkiye’de serbest dolaşımda olan, 

• İthal eşyası ile asgari 8’li bazda* GTİP, ticari kalite ve teknik 
özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan eşyadır. 

 

*Tarım Ürünleri İstisnası.(12’li bazda GTİP uyumu) 
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YURT İÇİ ALIM 

• Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt 
edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan 
eşya ithal edilebileceği gibi yurt içinden de temin edilebilir.  

 

• Örn: Toprak Mahsulleri Ofisi- dünya fiyatlarından buğday 
alımı 
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TMO ve Şeker Fabrikalarından Yurt İçi Alım 

• Şeker ve hububatı girdi olarak kullanan imalatçılara dünya 
fiyatlarından girdi temin edilmesinin sağlanması ve bu 
kurumların stoklarının azaltılması temin edilmektedir. 

 

• Dünya fiyatı ile yurt içi fiyatı arasındaki fark  kadar  
teminat alınır. 
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TEMİNAT 
 

• Vergiler ve diğer amme alacakları tutarı  kadar teminata 
bağlanır. GK md.202/1 

• İndirimli Teminat Uygulaması: 2006/12 sayılı Tebliğin 9 uncu 
maddesinde belirtilen durumların varlığı halinde vergilerin 
%1, %5, %10u kadar teminat alınabilir. (Örn: Yetkilendirilmiş 
yükümlü Onaylanmış kişi vb.) 

• Teminat: Para, teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları   

 

34 



İNDİRİMLİ TEMİNAT-II- 
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GERİ ÖDEME SİSTEMİ 

DİİB/Dİİ kapsamında serbest dolaşıma giren eşyanın işlem 
görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye 
Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu eşyanın 
serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat 
vergilerinin geri verilmesidir. 
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GERİ ÖDEME SİSTEMİ 

İTHAL EŞYASI 

(Kumaş) 

İTHALAT 

İTHAL EŞYASI 

(İplik) 

İŞLEME  

FAALİYETİ 

İŞLEM 

GÖRMÜŞ 

ÜRÜN 

(Gömlek) 

İHRACAT 

Vergiler Tahsil Edilir./ 

Ticaret Politikası Önlemleri Uygulanır 

Vergiler İade Edilir. 

Kapatılan 

Belge/İzin 
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ÖNEMLİ TANIMLAR 

İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen 
tüm ürünlerdir. 
Asıl İşlem Görmüş Ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde 
edilmesi amaçlanan üründür. 
İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde 
edilen asıl işlem görmüş ürün dışında zorunlu olarak elde edilen 
üründür. 
Verimlilik oranı: Belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi 
sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde 
oranı. 
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ÖNEMLİ TANIMLAR 

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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ÖNEMLİ TANIMLAR 
Eşdeğer Eşya: İşlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının 
yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşyadır. 

Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde 
işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının 
FOB ihraç (Serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithal edilen İİGÜ’nün 

gümrük kıymeti dahil) tutarına olan yüzde oranıdır.  
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ÖNEMLİ TANIMLAR 

Döviz Kullanım Oranı: DİİB 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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ÖNEMLİ TANIMLAR 
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, yakıt hariç), yatırım  malı makine ve teçhizat 
niteliğinde olmayan eşyadır. 
 

İthaline izin verilecek işletme malzemesi değeri ihracat 
taahhüdünün %2’sini geçemez. Ancak, doğal taşlar ile kıymetli 
maden ve taş ihraç taahhüdü varsa bu oran %10’a kadar tespit 
edilebilir. 
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DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE TABİ 
OLMAYACAK EŞYA 

Süs hayvanları, canlı balık (orkinos balığı ve larva hariç), küçük 
ve büyükbaş hayvanlar ile çevre kirliliğine neden olan eşyalar 
dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilmez. 
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İhracatın serbest bölgelere gerçekleştirilmesi halinde, ihracata konu eşyanın en geç 
belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; 
 
• Başka bir ülkeye satışının, 
• Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka izin/belge kapsamında ithalinin 

yapıldığının, 
• Serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, 
• Serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya 

olarak kullanıldığının, 
• Serbest bölgelerde gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, 
• Gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının, 
• Serbest bölgelerden kara, hava ve deniz taşıtlarına kumanya olarak teslim 

edildiğinin 
 tevsiki gerekmektedir. 

 

SERBEST BÖLGELERE İHRACAT 



2. BÖLÜM  

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 
MÜRACAATI VE İŞLEMLER 
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REJİM İÇİN MÜRACAAT 

 *Dahilde işleme izni, işleme faaliyetini yapan veya yaptıran 
kişinin talebi üzerine verilebilir. Rejimi kullanmak isteyen kişinin 
Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması gerekmektedir. 

 
   *DİR’den yararlanmak isteyen firmaların;  
• Dahilde işleme izin belgesi için elektronik ortamda Ticaret 

Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne, 
• Dahilde İşleme İzni için  elektronik ortamda gümrük 

idarelerine, 
      Başvurmaları gerekmektedir. 
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   MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

    Belge ve izin müracaatları, 

• İthal eşyasının işlem görmüş ürün içinde kullanıldığının tespit 
edilmesinin mümkün olması, 

• Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin ekonomik çıkarları ile Türk 
malı imajının olumsuz etkilenmemesi,  

• İşletme faaliyetinin katma değer yaratıyor olması, işlem görmüş 
ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran koşullar 
yaratıyor olması, 

    Kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. 
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DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) 

• İhracat Genel Müdürlüğünce 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: DİİB tarihidir. 

• Süre sonu: Süre bitiminin rastladığı ayın son günüdür. 
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DAHİLDE İŞLEME İZNİ (Dİİ) 
• Gümrük idareleri tarafından 2006/12 sayılı Tebliğin 14 üncü 

maddesinde belirtilen işlem ve işçilik için verilmektedir.  

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

• Sürenin başlangıcı: İzin tarihidir. 

• Süre sonu: Süre bitiminin rastladığı ayın son günüdür. 
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DAHİLDE İŞLEME İZNİ (Dİİ) 

• Dahilde İşleme İzninde DKO aranmaz. 

 

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

 

• 2006/12 Ek-7 kapsamı eşya bu izinden faydalandırılmaz. 
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Dahilde işleme izin belgesi ve dahilde işleme izni için ayrıca , 

1-Ek süre Müracaatı 

2-Haklı sebep halleri ile müracaat 

3-Mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin müracaat  

 

• Yapılması mümkün olup, belgeye/izne ilave süre verilmesi 
mümkün bulunmaktadır. 

Süreler 
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Aracı İhracatçı ile İhracat  

• DİİB/İzin kapsamında işlem görmüş ürünün ihracatı, başka 
bir ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir.  

• DİİB kapsamındaki işlemler için önceden ilgili bölge 
müdürlüğünden* izin alınması gerekir.  

• Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatın DİİB/izin kapsamında 
değerlendirilmesi için, belge/izin sahibi firmadan tedarik 
edilmesi ve ihracat taahhüdünde yer aldığı şekliyle ihracının 
gerçekleştirilmesi gerekir. 
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Temsilci Aracılığı ile İthalat 

• DİİB/Dİİ kapsamında Borçlar Kanununun doğrudan ya da 
dolaylı temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak 
kaydıyla, temsilci aracılığıyla da ithalat yapılabilir.  

 

• DİİB kapsamında temsilci aracılığıyla ithalat yapılabilmesi 
için önceden ilgili bölge müdürlüğünden* izin alınması 
gerekir. 
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• DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNDE VE İZİNLERDE AYNİYET ŞARTI NEDİR? 
• Dahilde İşleme rejimi kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç 

edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespitine 
ayniyet denilmektedir. 

• Dahilde işleme izin belgesinde ve dahilde işleme izninde ayniyet şartı bulunması 
halinde ayniyet tespitinin yapılması gerekmektedir 

• Dahilde işleme izinlerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile 
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Sıra No:1) 42/A 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan yükümlüler ayniyet 
tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuşlardır. 

• Dahilde işleme izin belgelerinde ayniyet özel şartı olması 
halinde ayniyet yaptırmak firma sorumluluğundadır. 

AYNİYAT  
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Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş 

ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem 

yapılması gerekmektedir. 

I- Kullanılacak Kodlar 

Dahilde İşleme İzni kapsamında ithalatın yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzni Talep 

Formunun 10 no.lu "Diğer Hususlar" bölümüne aşağıda belirtilen kodlardan en az bir tanesi yazılacaktır. 

(Kod-1) Seri/şasi/motor numaraları ve modeli 

(Kod-2) Ek bilgi formunun beyannameye eklenmesi 

(Kod-3) Numune alınması 

(Kod-4) Fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması 

(Kod-5) Ekspertiz raporunun ibrazı 

(Kod-6) Laboratuvar tahlili 

(Kod-7) Ayniyet aranmaz 

Dİİ kapsamında ayniyat 2017/7 sayılı Genelge  
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II- İthalat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler 

Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilecek eşyanın aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması 

suretiyle geçici ithaline izin verilecektir. 

1- Tamir amaçlı geçici ithal edilen makine ve taşıt araçlarının seri/şasi/motor numaralarının ve 

modelinin gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesine kaydedilmesi ve bu işlemlerin yapılmasını işaret eden 

Kod-1'in kullanılması, Kod-1'e göre tespit yapılmasının mümkün olmaması halinde Kod-4'te belirtilen 

ayniyet tespit yönteminin kullanılması, 

2- "Karkas" niteliğindeki kullanılmış lastiklerin ithalatında jant çapı, üretim numarası, imal tarihi 

ve marka bilgisini içeren ek bilgi formunun (Kod-2) beyannameye eklenmesi, 

3- a) Ticaret politikası önlemlerine (İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat 

çerçevesinde alınan önlemler) tabi eşya, 

b) Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamı eşya, 

c) İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesinde belirtilen "eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu 

(defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) mallar, 

için numune alınması, fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod 3 veya 

4) ya da ekspertiz raporunun ibrazı (Kod-5) şeklindeki ayniyet tespit yöntemlerinden birinin seçilmesi, 

Dİİ kapsamında ayniyat 
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4- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat: 2006/12) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) 

bendi kapsamında ithal edilen tekstil ana hammaddelerinden numune alınması (Kod-3) veya fotoğrafının 

eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod-4), bunların mümkün olmaması halinde ise 

Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle eşyanın 

hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın laboratuvar tahliline tabi tutulması (Kod-6) 

5- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat:2006/12) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi kapsamında ithali yapılan kıymetli maden ve taşlar için ekspertiz raporu (Kod-5) aranılması, 

6- Numunesinin alınması mümkün olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerinin ve gerek 

görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması, 

7- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat:2006/12) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde belirtilen yardımcı maddeler (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, 

kordela, lastik vb.) için Dahilde İşleme İzni Talep Formunun 10 no.lu "Diğer Hususlar" bölümüne (Kod-7) 

ibaresinin yazılması, 

gerekmekte olup, (Kod-3) kapsamı numunelerin ithalata ilişkin gümrük beyannamesine eklenmesi 

gerekmektedir. 

Dİİ kapsamında ayniyat 
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III- İhracat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler 

Dahilde İşleme İzin Talep Formunun 10 no.lu hanesindeki meşruhat kontrol edilerek, bu meşruhata 

göre idarece memur görevlendirilmesi, teknik inceleme yaptırılması, ekspertiz raporu hazırlanması, 

laboratuvar tahlili vb. işlemlerin tekemmül ettirilerek ayniyet tespitini müteakiben eşyanın ihracına izin 

verilecektir. 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük 

Genel Tebliği'nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur 

maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler yukarıda belirtilen ayniyet 

tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuşlardır. Tasarruflu Yazılar    1 

Dİİ kapsamında ayniyat 
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• Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin 

belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma sokulmak 

istenilmesi halinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem tesis edilir. 

• a) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın belge/izin süresi 

içerisinde serbest dolaşıma girişi için; 4051 rejim kodu seçilerek serbest dolaşıma giriş 

beyannamesinin tescil edilmesi, varsa Ticaret Politikası önlemlerinin uygulanması ve 

eşyanın ithali için ibrazı zorunlu belgelerin temini gerekir. 

• Bu durumda, rejim ihlali söz konusu olmayacağından 
vergilerin 4458 sayılı Gümrük Kanunun 114 ve 207/b 
maddeleri dikkate alınarak tahsil edilmesi, ancak para 
cezası tahsil edilmemesi gerekir. 

 

 

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ 
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• b) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilip belge/izin süresi 

içerisinde ihraç edilmeyen eşyaya Gümrük Kanununun 207/b ve 238 nci 
maddeleri uygulanmakla birlikte, eşyanın serbest dolaşıma girişi için yukarıda 
belirtilen belgelerin ibrazı aranır. 

• Diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlem görmüş ürünlerin 
üretiminde kullanılmasından sonra yeniden ihraç edilmek amacıyla gümrük 
vergileri ve Ticaret Politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın geçici olarak ithal 
edilen eşyanın; başkasına devredildiğinin veya satıldığının tespiti ya da süresi 
içerisinde ihraç edilmemekle birlikte, gümrükçe onaylanmış herhangi bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulmaması halinde, Gümrük Kanunu'nun 207 ve 238 inci 
maddelerinin tatbikinin (para cezası emanete alınarak) yanı sıra, 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/4 maddesi hükmü uyarınca gerekli takibatın 
yapılarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekir. 

SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ 
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• Tanım 

• 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 3. maddesine 
göre İkincil işlem görmüş ürün işleme faaliyetleri sonucunda 
elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü ifade 
etmektedir. 

• Başka bir ifadeyle, dahilde işleme rejimi kapsamında işlenmek 
üzere Türkiye’ye getirilen hammaddenin işlenmesi sonucunda 
elde edilen ve üretilmesi hedeflenen mamulün dışında ortaya 
çıkan yan ürünlere ikincil işlem görmüş ürün denmektedir. 

 

İkincil İşlem Görmüş Ürün ile İlgili işlemler  
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İkincil İşlem Görmüş Ürün ile İlgili işlemler  
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İkincil İşlem Görmüş Ürün ile Fire Farkı 

Üretim faaliyeti sonucunda doğadan yok olan veya yiten miktara fire denir. Kurutma, buharlaşma, 

ısıtma gibi işlemler sonucunda hammadde, yarı mamul veya mamul ürünün kütlesinden eksilen 

miktarlar firedir. Buna karşılık üretim faaliyeti sonucunda ortaya çıkan yan ürünlerin / ikincil işlem 

görmüş ürünlerin doğadan yok olması gibi bir durum söz konusu değildir. 

Hemen burada altını çizmek istediğimiz bir husus bulunmaktadır. Kimi durumlarda, ikincil işlem 

görmüş ürünler, ekonomik değeri olmadığından çöpe atmak, yakmak veya dökmek suretiyle imha 

edildiği gerekçesiyle fire şeklinde değerlendirilebilmektedir. Ancak, rejimden yararlanan kişi için 

ekonomik değeri olmayan bir yan ürün, başka bir sektörün girdisi olabilecektir. Yakma, dökme, çöpe 

atma suretiyle imha etme şeklindeki mazeretler söz konusu ürünleri ikincil işlem görmüş ürün 

olmaktan çıkartıp fire statüsüne getirmeyebilecektir. Bu nedenle fire ile ikincil işlem görmüş 

ürünlerin ayrımına dikkat edilmelidir. 
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İkincil İşlem Görmüş Ürüne Yapılması Gerekenler 

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilen eşyanın işlenmesi sonucunda ortaya 

çıkan ikincil işlem görmüş ürünler de serbest dolaşımda bulunmamaktadır. Bu nedenle belge/izin 

sahibi firmanın serbest kullanımında değildir. 

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nin 38/9. maddesine göre dahilde işleme izin 

belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş 

ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde 

gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya 

serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali gerekir. 

Bu işlemlerin yapıldığı durumlarda ikincil işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleştirilmesi 

aranmamaktadır. Bu son cümlenin mefhum-u muhalifinden, yukarıda belirtilen işlemlerin 

yapılmadığı durumlarda ikincil işlem görmüş ürünlerin de ihraç edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 



 
• Eşdeğer Eşyada İkincil İşlem Görmüş Ürünler 
• Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2011/44 sayılı Genelgesine göre ikincil 

işlem görmüş ürünlerin, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda 
bulunan eşyadan elde edilmiş olması halinde, bahse konu ikincil işlem 
görmüş ürünlerin beyan edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

• Genelgeye göre, ikincil işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan eşdeğer 
eşyaya tekabül eden oranda ithalat yapılmış ise bu ithalattan elde edilen 
ikincil işlem görmüş ürünün 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 
38/9. maddesi gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde 
imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya 
serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmesi 
gerekmektedir. 
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• İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme 
• 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 115. maddesinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 

359. maddesinde ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 38/9. 
maddesinde, ikincil ürünlerin serbest dolaşıma girişinin sağlanması halinde 
ithalat vergilerinin; asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında 
ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin 
beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme 
unsurları esas alınarak hesaplanacağı, ancak, izin hak sahibinin talebi 
üzerine Kanun’un 114. maddesi çerçevesinde ithal eşyasının dahilde işleme 
rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer 
vergilendirme unsurları göz önünde bulundurularak hesaplanabileceği 
belirtilmektedir. 
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• İkincil İşlem Görmüş Ürüne Beyanname Verme Zamanı 
• 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 115. maddesine göre işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem 

görmüş asıl ürünlerin ihraç edilen kısmı ile orantılı olarak serbest dolaşıma girecek işlem görmüş ikincil 
ürünlerin gümrük vergilerinin, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte yürürlükte 
bulunan vergi oranı üzerinden hesaplanacağı ifade edilmiştir. Bu ifadeden, ihraç edilen kısım ile orantılı 
olarak ikincil işlem görmüş ürün için serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, ihraç edilen kısma isabet eden ikincil işlem görmüş ürünün serbest 
dolaşıma girişinin sağlanması gerekmektedir. 

• Ancak, Gümrük Yönetmeliğinin 359/1. maddesine göre hak sahibince ihracata konu işlem görmüş asıl 
ürünün ilk partisinin ihracatı ile eş zamanlı olarak belgelerde öngörülen işlem görmüş ikincil ürünün 
tamamı için serbest dolaşıma giriş beyannamesi verilebilmektedir. Bu durumda, sonraki partilerdeki 
ikincil ürünün herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır. 

• Yönetmeliğin mezkûr maddesinde, ayrıca, izin kapsamındaki ihracatın tamamının yapılmasından sonra 
ikincil işlem görmüş ürünlerin tamamı için tek seferde serbest dolaşıma giriş beyannamesinin de 
verilmesinin mümkün bulunduğu hükmedilmektedir. 
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• Gözetim – Kayıt Belgesi 

• Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.10.2017 tarihli 
28960530 sayılı yazısına göre, dahilde işleme izin 
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen 
eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün serbest 
dolaşıma giriş rejimi hükümleri çerçevesinde ithali 
esnasında 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına 
İlişkin Tebliğ uyarınca düzenlenecek kayıt belgesi gümrük 
idaresince aranmaktadır. 
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• KKDF 
• Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma 

girişi esnasında KKDF tahsil edilip edilmeyeceği konusu Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 
2013/6 sayılı Genelgesi tarafından düzenlenmektedir. 

• Buna göre, 
• 1) Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma 

giriş rejimine tabi tutularak Gümrük Kanunu’nun 114’üncü maddesine göre vergilendirilmesi 
halinde, eşya bedelinin dahilde işleme rejimine ilişkin verilen gümrük beyannamesinin tescil 
tarihinden sonra ödenmesi durumunda, 

• 2) Dahilde işleme rejimi kapsamında üretilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma 
giriş rejimine tutularak Gümrük Kanunu’nun 115’inci maddesine göre vergilendirilmesi 
halinde, eşya bedelinin serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil 
tarihinden sonra ödenmesi durumunda 

• KKDF tahsilatı yapılacaktır. 
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• Çevre Katkı Payı 
• Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2011/44 sayılı Genelgesi ve 01.03.2011 

tarihli 05421 sayılı yazısına göre, dahilde işleme rejimi kapsamında elde 
edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithali kontrole tabi yakıt, atık veya 
hurda olması halinde bu ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında 
ithalinde çevre katkı payı tahsil edilmesi gerekmektedir. 

• Genelgeye göre, dahilde işleme rejimi kapsamında çevre katkı payı 
ödenerek ithal edilen hammaddenin işlenmesi sonucunda ortaya çıkan atık 
veya hurdaların ikincil işlem görmüş ürün olarak serbest dolaşıma girişinde 
ikinci kez çevre katkı payının ödenmesine gerek bulunmamaktadır. 
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• Tercihli Tarife Uygulamaları 
• A.TR dolaşım belgesi, menşe ispat belgeleri veya Form A Belgesi ile dahilde işleme rejimi kapsamında ithali gerçekleştirilen 

hammaddeden işleme faaliyetleri sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinin yapılmak 
istenmesi halinde hammadde için alınmış olunan mezkûr belgelerin ikincil işlem görmüş ürünler için de geçerli olup 
olmayacağı konusu Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2015/07 sayılı Genelgesinde düzenleme altına alınmıştır. 

• Buna göre; 
• a) Vergilendirmenin Kanun’un 114. maddesine göre yapıldığı durumda, ikincil işlem görmüş ürünün elde edilmesinde 

kullanılan ithal eşyasının ithali aşamasında gümrük idaresine ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgesi, Form A Belgesi veya EUR 1 
Dolaşım Sertifikası gibi menşe ispat belgeleri, ikincil işlem görmüş ürün için de aynı tercihli tarife uygulamasından 
faydalandırılmak üzere dikkate alınmaktadır. 

• b) Vergilendirmenin Kanun’un 115/1. maddesine göre yapıldığı ve ikincil işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan tüm 
ithal girdilerin aynı tercihli tarife uygulamasından faydalandığı durumlarda, bu ithal girdilerin ithali aşamasında gümrük 
idaresine ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgesi, Form A Belgesi veya EUR 1 Dolaşım Sertifikası gibi menşe ispat belgeleri, ikincil 
işlem görmüş ürün için de aynı tercihli tarife uygulamasından faydalandırılmak üzere dikkate alınmaktadır. 

• c) Vergilendirmenin Kanun’un 115/1 inci maddesine göre yapıldığı ancak ikincil işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan 
tüm ithal girdilerin aynı tercihli tarife uygulamasından faydalanmadığı durumlarda, ithal girdilerin ithali aşamasında 
gümrük idaresine ibraz edilen söz konusu belgeler, ikincil işlem görmüş ürün için ithalat vergilerinin hesaplanmasında 
dikkate alınmamaktadır. 

• Görüldüğü gibi Kanun’un 115/1. maddesine göre vergilendirmenin yapıldığı durumlarda üretimde kullanılan tüm ithal 
girdilerin aynı tercihli tarife uygulamasından faydalanıp faydalanmaması önem arz etmektedir. 
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İhracat Taahhüdünün Kapatılması 

• Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak 
için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde 
ilgili Bölge Müdürlüklerine, 

• Dahilde İşleme İzni ihracat taahhüdünü kapatmak için en 
geç izin süresi sonundan itibaren 1 ay içerisinde ilgili 
gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. 
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İhracat Taahhüdünün Kapatılması 

• DİİB ilgili Bölge Müdürlüklerince,  

 Dİİ izni veren gümrük idaresince kapatılır.  

• İhracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip şartlı alınan 
teminat/vergi ilgili firmaya iade edilir. 

 

 

 

79 



Rejim Tedbirlerine Uyulmaması 

Belgede/izinde belirtilen usul ve şartlara uyulmaması halinde 
vergiler 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Gümrük 
Kanunun 207 nci maddesi uyarınca faizi ile birlikte tahsil edilir 
ve mevzuat çerçevesinde müeyyide uygular.(2006/12 md.45) 
• Taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi 
• İzin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması 
•  Belgenin/İznin iptal edilmesi (evrakta sahtecilik yalan 

beyan vb.) 

• …. 
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3. BÖLÜM  

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE 
VERGİLENDİRME VE CEZALAR 
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VERGİLENDİRME 

• GK md. 114  Dahilde işleme rejimi kapsamında bir gümrük 
yükümlülüğü doğması halinde, 115. md. saklı kalmak üzere, 
gümrük vergileri, ithal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin 
beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer 
vergilendirme unsurları göz önünde bulundurularak hesaplanır.  
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VERGİLENDİRME 

• GK md. 115  İkincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma 
sokulması halinde ithalat vergileri, asıl işlem görmüş ürünün 
ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünlerin 
serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil 
tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları göz 
önünde bulundurularak hesaplanır.  

• Ancak izin hak sahibi bu ürünlere ilişkin vergilerin 114 üncü 
maddeye göre tahakkukunu talep edebilir. 
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TELAFİ EDİCİ VERGİ 

• GK md. 194  Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine 
göre dahilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli 
eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde, tercihli tarife 
uygulamasından yararlanmasının, bunların bünyelerine giren 
serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin 
ödenmesi ve buna ilişkin belgelerin onaylanması koşuluna 
bağlı olması halinde, ithalata ilişkin bir gümrük yükümlülüğü 
doğar.  
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TELAFİ EDİCİ VERGİ 

• Gümrük yükümlülüğü söz konusu eşyanın ihracına ilişkin 
gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte başlar. 

 

• Söz konusu ithalat vergilerinin ihracat beyannamesi konusu 
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihe kadar 
ödenmesi zorunludur. Bu tarihten sonra ödenen ithalat 
vergileri için gecikme zammı uygulanır. 
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TELAFİ EDİCİ VERGİ 

Dahilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda 
bulunmayan eşyaya ilişkin ithalat vergileri, ihracata ilişkin 
beyannamenin tescili tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme 
unsurlarına göre hesaplanır. 

Telafi edici vergi, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil 
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve 
bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu 
konut fonu üzerinden hesaplanarak ihracat esnasında ödenir. 

 

*DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE’de(2008/2) TEV UYGULAMASI ayrıntılı olarak açıklanmıştır 
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Telafi Edici Vergi  

TÜRKİYE 
(ÜRETİM) 

İTHALAT 
Üçüncü 

Ülke 
İHRACAT 

AB 
STA 

PAMK 
PAAMK 
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FAİZ 

• GK md. 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. 
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CEZALAR 

• GK md. 234/2 Beyanda miktar, GTİP, kıymet gibi 
unsurlarda farklılık tespit edilirse vergi farkının yarısı 
tutarında idari para cezası alınır.  
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CEZALAR 

• GK md. 234/3 Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük 
idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince 
bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde on 
nisbetinde uygulanır.  
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CEZALAR 

• GK md. 234/5 TEV’in Kanunda belirtilen tarihe kadar hiç 
ödenmemiş olduğunun veya eksik ödenmiş olduğunun 
tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilerin faizi ile 
birlikte tahsili yanı sıra bu vergilerin dörtte biri tutarında 
para cezası alınır. Gümrük idaresinin tespitinden önce 
yükümlüsünce bildirilmesi durumunda bu cezaya 
hükmedilmez. 
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CEZALAR 

• GK md. 238  Rejim tedbirlerinin ihlali (taahhüt edilenden 
fazla ithalat, belge iptali, …) durumunda (241 inci maddenin 
üçüncü ve dördüncü fıkralarının (h) bentleri hariç), eşyanın 
gümrüklenmiş değerinin iki katı, para cezası verilir.  
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CEZALAR 
• GK md. 238  Ancak, 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 6183 sayılı Kanuna 
göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar 
para cezası verilir. (07.11.2019 tarihli, 30941 sayılı R.G. 7190 s.k. 
ile değişik) 
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CEZALAR 
• GK md. 238  Eşyanın tespit edildiği durumlarda, 

yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün (60) 
içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya 
kullanıma tabi tutulmaması hâlinde, ayrıca gümrük 
vergileri tutarında idari para cezası alınır.  
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CEZALAR 

MÜEYYİDELER 

• GK md. 241  Rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi işlemleri, 
Belge/İzin süresinin bitimini takiben; 

 

     

 

1 ay içerisinde  

tamamlanırsa 

 

Usulsüzlük cezasının 2 katı 

ceza uygulanır  

2 ay içerisinde  

tamamlanırsa 

 

Usulsüzlük cezasının 4 katı 

ceza uygulanır  
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• Yukarıda yazan cezalar haricinde belli bir amaç için kullanılmak 
veya işlenmek üzere dahilde işleme rejimi çerçevesinde 
getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan 
kişi, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/4. 
maddesine göre bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaktır. 

• İthal edilen eşyaların değiştirilmesi, sarfiyat oranları ile 
oynanması, ihracat miktarlarında oynama yapılması gibi kasten 
yapılan fiiller söz konusu ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’nun 3/4. maddesine göre soruşturma ve kovuşturma 
söz konusu olacaktır.   
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• ÜRÜN TANIMI 

• 4 yerde geçen ürün tanımları birbirleri ile aynı olmalıdır. 

• Kapasite raporu 

• Dahilde işleme izin belgesi 

• İhracat faturası  

• İhracat beyannamesi 

 

HATALAR 
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• BİRİM KULLANIMLAR 

• Belge kapsamında ihraç edilen ürünün üretimi sırasında kullanılan 

hammaddenin birim kullanımları hatalı olmamalı.  

• Kapasite raporundaki birim kullanım, fiili üretimdeki birim kullanım ile; 

•  belgedeki birim kullanım da kapasite raporundaki birim kullanım ile uyumlu 

olmalıdır. 
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• SATIŞ BİRİMİ 

• DİİB de yer alan ihracat birim ölçüsü, 

•  faturada ve beyannamede kayıtlı olmalı 

• (satış faturada ve beyannamede adet ama DİİB’de m2 ve 
kğ)(hata) 
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• belge kapsamında yapılan ihracatların belge kapsamında yapılan 

ithalatı karşılama oranının yanlış hesaplanması,  

• belgede belirtilen ithalatın miktar ve kıymet olarak aşılması  

• serbest bölgelere yapılan ihracatların belirlenen zamanlarda 

serbest bölgede kullanılmaması ve serbest bölgeden ihraç 

edilmemesi 
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• Eşdeğer eşya ise, Dahilde İşleme İzin Belgesi  (DİİB) kapsamında 
işlem görmüş ürünün elde edilebilmesi için ithal eşyasının yerine 
kullanılan GTİP itibariyle Tarım ürünlerinde 12 li bazda diğer 
ürünlerde asgari 8 li bazda, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle 
aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya olarak 
tanımlanabilir.  

• Eşdeğer eşya kullanılarak yapılan Önceden İhracat ile ilgili 
değerlendirme hatalarından ilki, önceden ihracatta kullanılan 
eşdeğer eşya ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ithalat listesinde yer 
alan eşyaların aynı ticari nitelik ve kalitede olmamasına rağmen aynı 
GTİP de olmasının eşyaya eşdeğer eşya vasfını kazandırdığı 
yanılgısıdır. DİİB kapatma işlemlerinde birçok firma bu yanlış 
değerlendirmeden ötürü belgeyi kapatamamaktadır. 
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• Belge kapsamında ithalat yapılması, ancak eşyanın bir 
şekilde iç piyasada tüketilmesi akabinde yapılan ithalat 
eşyası ile aynı nitelikteki eşyanın tedarik edilerek belge 
kapsamında ihracatın yapılmasıdır. 

• Yukarıda belirtilen durumların tespiti halinde Gümrük 
Kanununun 238. Maddesi uyarınca Gümrüklenmiş 
Değerini nin (Gümrüklenmiş Değer: Eşyanın CIF Bedeli + 
Gümrük Vergileri) iki katı oranında ceza uygulanacaktır. 
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• DİİB  kapsamında yapılan ihracatların DİİB  kapsamında yapılan ithalatları karşılamasının yanlış 
hesaplanması ile ilgili hata, ithal edilen eşyaya karşılık yapılan ihracatın farklı bir miktar biriminde yapılması 
durumunda yapılan hesaplamalarda ithalatın miktarının altında kalması ve bu durumun maalesef belge süresi 
bittikten sonra tespit edilmesidir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için konfeksiyon sektörü ile ilgili durumu 
örneklendirmek faydalı olacaktır. Belge kapsamında ithal edilen kumaşların satış birimi m2 dir.  Hesaplama 
yapılırken toplam m2 nin kg ağırlığı da dikkate alınarak kumaşların m2 ağırlığı hesaplanır. Akabinde ihraç 
edilen ürünlerin birim ağırlıkları hesaplanırken, ürünlerde kullanılan aksesuar ağırlıkları düşülerek ve fire 
ilave edilerek ürünlerin birim ağırlığına ulaşılır. İhracat birim ağırlığı, ithal edilen kumaşların m2 ağırlığına 
bölünerek ihraç edilen bir adet ürünün m2 miktarına ulaşılır. Bulunan ihracat m2 si ihracat adediyle çarpılarak 
ihraç ürünlerinde kullanılan kumaşın m2 si hesaplanır. Hesaplamada kapasite raporunda yazan birim m2 
yerine hesaplama örneğinde bulunan m2 alınmalıdır.  

• Yapılan ihracatın hesaplanan m2 si ithalatı karşılıyorsa sorun yoktur. Karşılamıyorsa ihracat yapılması 
gerekmektedir.  

• M2 ile ilgili yapılan hesaplamadan sonra yapılan ürünlerin net kg ağırlıklarından akseuar ağırlıkları düşülerek 
bulunan rakama fire oranı dahil edilerek net ihracat kg’ına ulaşılır. Bulunan ihracat net kg miktarı ithalat net 
kg’ı  ile karşılaştırılır. İhracat net kg miktarı ithalat net kg miktarından büyük ve eşit ise sorun yoktur. 
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• Değerlendirme hatasının yapıldığı  diğer bir konu ise DİİB de belirlenen ithalat 
miktarının aşılmasıdır. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) sistemi ile Gümrük idarelerinin 
kullanmış olduğu Bilge Sistemi arasında veri akışı sağlanmaktadır. Belirtilen iki sistem 
arasında yaşanılan kopukluktan dolayı belgede belirlenmiş olan ithalat miktarı nadiren 
aşılabilmektedir. Bu durumda yapılacak olan, belgeyi revize ederek ithalat miktarını 
yükseltmek değil, ithalat miktar aşımın yapıldığı beyannameyi iptal ettikten sonra 
belgeyi revize ederek ithalat miktarını yükseltmektir. Eğer bu şekilde yapılmaz ise 
belirlenen ithalat miktarını aşan kısma ait ihracatın yapılması, belge kapatma 
aşamasında müeyyide uygulanmasına engel olmayacak ve Gümrük Kanununun 238. 
Maddesi uyarınca cezaya hükmedilecektir.  
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• DİİB de belirlenen ithalat kıymetinin aşılmasıdır. Aşılan kıymet ile ilgili 
yapılan hesaplamada tebliğde belirtilen sektörlere göre belirlenen döviz 
kullanım oranlarının altında kalırsa belge revize edilerek herhangi bir vergi 
ödemesine maruz kalmadan işlem tamamlanacaktır. Ancak DİİB de 
belirlenen ithalat kıymetinin yapılan hesaplamada tebliğde belirtilen döviz 
kullanım oranının aşması durumunda aşılan kıymete tekabül eden 
vergilerin tahsil edilmesi yoluna gidilecektir.  
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• Şartlı Muafiyet Sistemi kapsamında Serbest Bölgelere yapılan ihracatların belirlenen 

zamanlarda serbest bölgede kullanılmaması ve serbest bölgeden ihraç edilmemesi 
durumu ile ilgilidir. Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde 
serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşya 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. Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemler 
yapılmayan ihracat eşyasının imalatında kullanılan ithalat eşyası miktar ve kıymeti dikkate 
alınarak Gümrük Kanunundaki cezai işlemler uygulanacaktır.  
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DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 

  GÜMRÜK MEVZUATINDA,  ‘PARDON”  YOKTUR.  

 DOĞRU BİLGİ  TİCARET HAYATINIZI    

 KOLAYLAŞTIRIR.  

 

 BU YÜZDEN DOĞRU BİLGİ VE DOĞRU DANIŞMAN     

 EDİNİN,  

 İŞİNİZ KOLAYLAŞSIN YÜKÜNÜZ   HAFİFLESİN… 



 

 

İlginize Teşekkürler… 
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