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14 Eylül 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31953

TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(İHRACAT: 2022/6)

 
MADDE 1- 20/12/2006 tar�hl� ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dah�lde İşleme Rej�m� Tebl�ğ�

(İhracat: 2006/12)’n�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan (�), (z), (aa), (nn) ve (pp) bentler� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“�) Elektron�k ortam: B�lg�sayarlı ver� �şleme tekn�ğ� kullanılarak, Bakanlık web sayfası üzer�nden ulaşılan ve
dah�lde �şleme �z�n belges�/dah�lde �şleme �zn� �le �lg�l� tüm �şlemler�n yapılab�ld�ğ� ortamı,”

“z) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
aa) Onaylanmış k�ş� statü belges�: Gümrük mevzuatı çerçeves�nde Bakanlıkça ver�len belgey�,”
“nn) Grup f�rması: Ana ortaklığın doğrudan kend�s� veya ana ortaklığın %50’s�nden fazla h�sses�ne sah�p

gerçek veya tüzel k�ş� ortak/ortakları veya d�ğer grup f�rmaları veya �şt�rakler� ya da gerçek k�ş�ler�n doğrudan
kend�ler�n�n veya %50’den fazla h�sses�ne sah�p oldukları f�rmalar veya d�ğer grup f�rmaları veya �şt�rakler�
vasıtasıyla; sermaye ve yönet�m �l�şk�ler� çerçeves�nde asgar� %50 oranında h�sseye veya asgar� %50 oranında oy
hakkına veya yönet�m kurulu üyeler�n�n asgar� %50’s�n� seçme hakkına veya yönet�m kurulu üyeler�n�n asgar�
%50’s�ne sah�p olduğu �şletmey�,”

“pp) Bölge Müdürlükler�: Bakanlığın taşra teşk�latında yer alan ve Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)
görevlend�r�lm�ş Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürlükler�n�,”

MADDE 2- Aynı Tebl�ğ�n 14 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend� ve �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“ı) Bedels�z olarak �thal ed�len eşyanın �şleme faal�yet�ne tab� tutulması (Tarım ürünler�ndek� bedels�z �thalat,
Savunma Sanay� Projeler� kapsamında bedels�z �thalat, 8531.20.40 gümrük tar�fe �stat�st�k poz�syonunda yer alan
“Akt�f matr�s sıvı kr�stal tert�batlı olanlar (LCD)” �s�ml� madden�n bedels�z �thalatı �le 30.02, 30.03 ve 30.04 gümrük
tar�fe poz�syonunda yer alan ürünler�n �hracatı kapsamında yapılacak olan bedels�z �thalat har�ç olmak üzere).”

“(2) Gümrükler Genel Müdürlüğünün görüşü alınmak suret�yle, İhracat Genel Müdürlüğünce b�r�nc� fıkrada
bel�rt�len dah�lde �şleme �zn�n�n kapsamı gen�şlet�leb�l�r.”

MADDE 3- Aynı Tebl�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “ek-1’de bel�rt�len b�lg�
ve belgelerle” �bares�nden sonra gelmek üzere “elektron�k ortamda” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 4- Aynı Tebl�ğ�n 17 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
 “(3) Dah�lde �şleme �zn�; 14 üncü maddede bel�rt�len �şlemler �ç�n, İhracat Genel Müdürlüğünün görüşü

alınmak suret�yle Gümrükler Genel Müdürlüğünce bel�rlenen uygulama esasları çerçeves�nde elektron�k ortamda
gümrük �dares�nce ver�l�r.”

MADDE 5- Aynı Tebl�ğ�n 19 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(4) Dah�lde �şleme �zn�, taahhüt kapatma �şlemler� sonuçlandırılıncaya kadar rev�ze ed�leb�l�r. Dah�lde �şleme

�zn�ne �l�şk�n rev�ze müracaatı, �lg�l� f�rma tarafından gerekl� b�lg� ve belgeler �le b�rl�kte �lg�l� gümrük �dares�ne
yapılır. Yapılan rev�ze müracaatı gümrük �dares�nce sonuçlandırılır ve f�rmaya b�ld�r�l�r.”

MADDE 6- Aynı Tebl�ğ�n 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“ç) 22 nc� madden�n beş�nc� fıkrası hükmüne �st�naden proje süres�ne �l�şk�n dah�lde �şleme �zn�ne ek süre

almak �ç�n Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bel�rlenen uygulama esasları çerçeves�nde, �zne �l�şk�n �thalat
beyannames� b�lg�s�, gerçekleşt�r�len �hracata �l�şk�n l�ste ve bu l�stede yer alan gümrük beyannameler�n�n �zn�n �hracat
taahhüdünün kapatılmasında kullanılacağına ve bu b�lg�ler�n doğruluğuna da�r taahhütname �le b�rl�kte en geç �z�n
süres� sonundan �t�baren 2 (�k�) ay �çer�s�nde �lg�l� gümrük �dares�ne,”

MADDE 7- Aynı Tebl�ğ�n 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “Gümrük ve T�caret
Bakanlığınca” �bares� “Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü)” şekl�nde, “gümrük beyannames� aslı” �bares�
“�thalat beyannames� b�lg�s�” şekl�nde, “1 (b�r) ay” �bares� “2 (�k�) ay” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8- Aynı Tebl�ğ�n 25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“b) Ülkem�z veya �thalatçı ülkede; devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hal� veya genel salgın hastalık

(�lg�l� kamu kurumundan alınacak yazı �le),”
MADDE 9- Aynı Tebl�ğ�n 26 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “beyanname aslı,” �bares�

“�thalat beyannames� b�lg�s�,” şekl�nde, “1 (b�r) ay” �bares� “2 (�k�) ay” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 10- Aynı Tebl�ğ�n 27 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan “beyanname aslı” �bareler�

“�thalat beyannames� b�lg�s�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
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MADDE 11- Aynı Tebl�ğ�n 29 uncu maddes�n�n beş�nc� fıkrasında yer alan “d�ğer kamu kurum ve
kuruluşlarının denet�m b�r�mler� �le Gümrük ve T�caret Bakanlığınca” �bares� “d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarının
denet�m b�r�mler�nce” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12- Aynı Tebl�ğ�n 30 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(3) D�ğer kamu kurum ve kuruluşlarının denet�m b�r�mler� �le Bakanlıkça yapılan �nceleme, denet�m ve

soruşturma sonucunda, gümrük beyannames� ve ek� belgeler�n sahte olduğunun veya üzer�nde tahr�fat yapıldığının ya
da gerçek dışı olduğunun veya gerçeğ� yansıtmadığının yahut �thalata aracılık eden tems�lc�n�n eşyayı belge/�z�n
sah�b�ne tesl�m etmed�ğ�n�n ve/veya �thal ed�len eşyadan farklı b�r eşyayı tesl�m ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde; �thalata
aracılık eden tems�lc�, beyanname konusu eşyanın �thalatı esnasında alınmayan verg�den belge/�z�n sah�b� f�rma �le
b�rl�kte müştereken ve mütesels�len sorumludur.”

MADDE 13- Aynı Tebl�ğ�n 31 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (ı) bend�nde yer alan “d�ğer kamu kurum ve
kuruluşlarının denet�m b�r�mler� �le Gümrük ve T�caret Bakanlığınca” �bares� “d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarının
denet�m b�r�mler�nce” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 14- Aynı Tebl�ğ�n 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde yer alan “beyanname aslı,”
�bares� “�thalat beyannames� b�lg�s�,” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 15- Aynı Tebl�ğ�n 37 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “1 (b�r) ay” �bares� “3
(üç) ay” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 16- Aynı Tebl�ğ�n 38 �nc� maddes�n�n onuncu fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�ş, aynı madden�n
üçüncü, on b�r�nc� ve on �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu fıkra kapsamındak� tesl�mler konusunda kısıtlama get�rmeye yetk�l�d�r.”

“(3) Gümrük beyannames�n�n dah�lde �şleme �z�n belges�/dah�lde �şleme �zn� �hracat taahhüdüne sayılab�lmes�
�ç�n �lg�l� gümrük beyannames�nde belge/�z�n sayısını �çeren satır kodunun yer alması zorunludur.”

“(11) İhracat taahhüdü kapatılan dah�lde �şleme �z�n belgeler�n�n taahhüt kapatma �şlemler�, İhracat Genel
Müdürlüğünün, �hracat taahhüdü kapatılan dah�lde �şleme �z�nler�n�n taahhüt kapatma �şlemler� Bölge Müdürlükler�n�n
uygun görüşüne �st�naden kamu kurum ve kuruluşları �le �hracatçı b�rl�kler� genel sekreterl�kler�nce yapılan madd�
hatadan dolayı veya belge/�z�n kapsamında �hraç ed�len �şlem görmüş ürünün herhang� b�r sebeple ger� get�r�lmes�nden
dolayı ger� alınab�l�r. Bu çerçevede, taahhüt kapatma �şlem� ger� alınan belge/�z�n kapsamında madd� hatanın
g�der�lmes�n� veya ger� gelen eşyaya �l�şk�n olarak 42 nc� maddede bel�rt�len �şlemler�n tekemmül ett�r�lmes�n�
müteak�p taahhüt hesabı yen�den kapatılır. Ayrıca, madd� hatanın g�der�lmes�n� müteak�p ortaya çıkan yen� durumla
sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/(Bölge Müdürlükler�) uygun görüşüne �st�naden yen�
�şlemler de tekemmül ett�r�leb�l�r.

(12) Dah�lde �şleme �z�n belges� sah�b� f�rmalar, kend�ler�ne tebl�ğ ed�len taahhüt hesabının müeyy�del�
kapatılması �şlem�ne karşı tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 1 (b�r) ay �çer�s�nde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı
olarak �t�raz edeb�l�rler. Dah�lde �şleme �z�nler�ne �l�şk�n müeyy�del� kapatma �şlemler�ne �se, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 242 nc� maddes� uyarınca �t�raz yoluna başvurulab�l�r. İt�raz başvurusunda �t�raza mesnet teşk�l eden tüm
b�lg� ve belgeler �braz ed�l�r. İt�razın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma �şlem� belge �ç�n İhracat Genel
Müdürlüğü, �z�n �ç�n �lg�l� Bölge Müdürlüğünce ger� alınarak �braz ed�len b�lg� ve belgeler de göz önünde
bulundurulmak suret�yle yen�den tekemmül ett�r�l�r.”

MADDE 17- Aynı Tebl�ğe 38 �nc� maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyes�nde Kullanılan İthal Eşyasına İl�şk�n Hak ve

Yükümlülükler�n Devr�
MADDE 38/A- (1) Dah�lde �şleme �z�n belges� kapsamında �hracı taahhüt ed�len �şlem görmüş ürünün, başka

b�r belgen�n �thalat bölümünde bel�rt�len eşya arasında yer alması şartıyla süres� geçerl� belge sah�b� f�rma bu ürün
bünyes�nde kullanılan �thal eşyasına �l�şk�n hak ve yükümlülükler�n� Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) bel�rlenen
usul ve esaslara göre söz konusu rej�mden yararlanma koşullarını taşıyan başka b�r belge sah�b� f�rmaya devredeb�l�r.

(2) Hak ve yükümlülükler�n Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) bel�rlenen usul ve esaslara göre başka b�r
belge sah�b�ne devred�ld�ğ�n�n ve devre konu �şlem görmüş ürün bünyes�nde kullanılan �thal eşyası �ç�n ver�lmes�
gereken tem�natın devralan f�rma tarafından üstlen�ld�ğ�n�n tevs�k� kaydıyla, devreden belge sah�b� f�rmanın belges�
Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde kapatılab�l�r.

(3) Devreden f�rmanın, belge süres� �çer�s�nde dah�lde �şleme �z�n belges� kapsamındak� �şlem görmüş ürün
bünyes�nde kullanılan �thal eşyasına �l�şk�n hak ve yükümlülükler�n Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) bel�rlenen
usul ve esaslara göre başka b�r belge sah�b�ne devred�ld�ğ�n� ve devred�len ürünün bünyes�nde kullanılan �thal eşyası
�ç�n ver�lmes� gereken tem�natın devralan f�rma tarafından üstlen�ld�ğ�n� tevs�k eden belgeler �le b�rl�kte �lg�l� gümrük
�dares�ne başvurması durumunda, devred�len ürünün bünyes�nde kullanılan �thal eşyası �ç�n alınan tem�nat, �lg�l�
gümrük �dares�nce devreden f�rmaya �ade ed�leb�l�r.

(4) Dev�r durumunda varsa ödenmes� gereken telaf� ed�c� verg�n�n ödenmemes� veya eks�k �hracat
gerçekleşt�r�lmes� hal�nde, tüm mal� ve hukuk� sorumluluk devralan f�rmaya geçer.

(5) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) bu madde kapsamında kısıtlama get�rmeye yetk�l�d�r.”
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MADDE 18- Aynı Tebl�ğ�n 40 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “T.C. Şeker
Kurumunca” �bares� “Tarım ve Orman Bakanlığınca” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 19- Aynı Tebl�ğ�n 45 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�nde yer alan “Bakanlıkça/Gümrük
ve T�caret Bakanlığınca” �bares� “Bakanlıkça” şekl�nde, “belge �ç�n Bakanlıkça” �bares� “belge �ç�n İhracat Genel
Müdürlüğünce” şekl�nde, “�z�n �ç�n Gümrük ve T�caret Bakanlığınca” �bares� “�z�n �ç�n Gümrükler Genel
Müdürlüğünce” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n dördüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(4) Ayrıca;
a) B�r�nc� ve �k�nc� fıkrada sayılan haller dışında, belge kapsamında �thal ed�len eşyanın �şlem görmüş ürün

olarak �hraç ed�ld�ğ�n�n tesp�t� kaydıyla İhracat Genel Müdürlüğünce, �z�n kapsamında �thal ed�len eşyanın �şlem
görmüş ürün olarak �hraç ed�ld�ğ�n�n tesp�t� kaydıyla Gümrükler Genel Müdürlüğünce bel�rlenen şartlara uyulmaması
durumunda,

b) Döv�z kullanım oranının aranmayacağı haller har�c�nde, belge kapsamında �thal ed�len eşyanın tamamı
�hraç ed�len �şlem görmüş ürünün elde ed�lmes�nde kullanılmış olsa dah� döv�z kullanım oranının 17 nc� madden�n
dokuzuncu fıkrasında bel�rlenen oranları geçmes� hal�nde,

belge/�z�n sah�b� �nd�r�ml� tem�nat hakkına sah�p f�rma adına (bu f�rmanın başka b�r f�rmanın belges�ne yan
sanay�c� olarak eklenmes� dah�l) düzenlenm�ş ve düzenlenecek belgeler/�z�nler kapsamında, Bakanlıkça uygun
görüldüğü tar�hten �t�baren 6 (altı) ay süreyle �nd�r�ml� tem�nat uygulanmaz ve söz konusu f�rmaların bu fıkra
kapsamında 2 (�k�) takv�m yılı �çer�s�nde müteak�p �hlaller�nde tem�nat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tar�hten
�t�baren 6 (altı) aylık süre �le �thalattan doğan verg� tutarının 2 (�k�) katına kadar arttırılır. Ayrıca, �nd�r�ml� tem�nat
hakkına sah�p olmayan f�rmaların (bu f�rmaların başka b�r f�rmanın belges�ne yan sanay�c� olarak eklenmes� dah�l) bu
fıkra kapsamında her b�r �hlal�nde tem�nat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü tar�hten �t�baren 6 (altı) aylık süre �le
�thalattan doğan verg� tutarının 2 (�k�) katına kadar arttırılır.”

“(7) Bakanlıkça �ç p�yasa dengeler�n�n korunması amacıyla konulan ve bu n�tel�ğ� belgede/�z�nde bel�rt�len
önceden �hracat veya önceden �thalat şartının �hlal ed�lmes� hal�nde �hlal� gerçekleşt�ren f�rmaya, dördüncü fıkrada
bel�rt�len müeyy�den�n yanı sıra, Bakanlıkça uygun görüldüğü tar�hten �t�baren; �lk �hlalde 3 (üç) ay süreyle, 2 (�k�)
takv�m yılı �çer�s�nde gerçekleşen müteak�p �hlalde �se 6 (altı) ay süreyle belge/�z�n düzenlenmez, �hlal� gerçekleşt�ren
f�rma başka b�r f�rmanın belges�ne/�zn�ne yan sanay�c�, tems�lc� �thalatçı veya aracı �hracatçı olarak eklenmez, bu
f�rmanın mevcut belgeler�ne/�z�nler�ne ek süre ver�lmez ve rev�ze başvuruları değerlend�r�lmez.”

MADDE 20- Aynı Tebl�ğ�n 46 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Bakanlık ve Gümrük ve T�caret
Bakanlığınca” �bares� “Bakanlıkça” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, �k�nc� fıkrasında yer alan “dah�lde �şleme �z�n
belges�/dah�lde �şleme �zn� sah�b� f�rma adına ve/veya aracı �hracatçı f�rma” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le
�thalata aracılık eden tems�lc� f�rma” �bares� eklenm�ş, aynı fıkrada yer alan “Ayrıca; aracı �hracatçı” �bares�nden sonra
gelmek üzere “�le �thalata aracılık eden tems�lc� f�rma” �bares� eklenm�ş, beş�nc� fıkrasında yer alan “Bakanlık ve
Gümrük ve T�caret Bakanlığınca” �bares� “Bakanlıkça” şekl�nde, “Gümrük ve T�caret Bakanlığına b�ld�r�mde
bulunulur.” �bares� “�lg�l� gümrük �dares�ne b�ld�r�mde bulunulur.” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 21- Aynı Tebl�ğ�n 47 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Bakanlık denet�m b�r�mler�; �lg�l� bakanlık müfett�şler�, Bakanlık ve bölge müdürlükler� elemanları

dah�lde �şleme tedb�rler�n�n dah�lde �şleme rej�m�nde ve belgede/�z�nde bel�rt�len esas ve şartlara uygun olarak yer�ne
get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n�n kontrolü amacıyla f�rma tes�sler�n� denetleyeb�l�rler. İlg�l� tüm kamu kurum ve kuruluşları �le
bankalar da kend� özel kanunları çerçeves�nde denet�m yapab�l�rler.”

MADDE 22- Aynı Tebl�ğ�n 49 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “�ptal �şlemler�n� ger� almaya �se
Gümrük ve T�caret Bakanlığı (Gümrük ve T�caret Bölge Müdürlükler�)” �bares� “�ptal �şlemler�n� ger� almaya �se
Bölge Müdürlükler�” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 23- Aynı Tebl�ğ�n 51 �nc� maddes�nde yer alan “Ekonom� Bakanı” �bares� “T�caret Bakanı” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 24- Aynı Tebl�ğ�n ek�nde yer alan EK-1 ektek� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, EK-2/A ve EK-2/B yürürlükten
kaldırılmış, EK-4’te yer alan “Dah�lde İşleme İzn�n�n Kapatılması İç�n Gerekl� B�lg� ve Belgeler” �s�ml� l�sten�n
dokuzuncu maddes�nde yer alan “gümrük beyannames� aslı” �bares� “�thalat beyannames� b�lg�s�” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 25- Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 26- Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
Ek� �ç�n tıklayınız.
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