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İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN 

PAZAR ŞANSI

NELERE BAĞLIDIR?



KALİTE



FİYAT



BİR MASA YAPIP İHRAÇ EDECEĞİZ

(2 M2 Sunta – 0,5 M3 Kereste)

TÜRKİYE

• Sunta 10 $/M2

10 $ x 2 M2 = 20 $

• Kereste 50 $/M3

50 $ x 0,5 M3 = 25 $

• MASA = 45 $

DÜNYA

• Sunta 7 $/M2

7 $ x 2 M2 = 14 $

• Kereste 40 $/M3

40 $ x 0,5 M3 = 20 $

• MASA = 34 $ 



O ZAMAN BİZ DE İTHAL EDELİM...

Sunta Fiyatı + %40 Güm.V. + %18 KDV = 

22,12 $/M2

Kereste Fiyatı + %25 Güm.V. + %18 KDV = 

28,60 $/M3

Masa = 50,72 $



NORMAL KOŞULLARDA YAPACAĞIMIZ İTHALATLA

MALİYETİMİZ YÜKSELMEKTE VE REKABET

GÜCÜMÜZ ORTADAN KALKMAKTADIR.

İHRAÇ ÜRÜNLERİMİZİN HAMMADDE MALİYETİNİ 

DÜŞÜRMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?



DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 

BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?



1980’li yıllardan beri ülkemizde

uygulanmakta olan İhracatı Teşvik

Mevzuatının, Gümrük Birliği

çerçevesinde ülkemiz ekonomisi ve dış

ticareti dikkate alınarak Avrupa

Birliği’nin gümrük koduna uygun hale

getirilmesi suretiyle oluşturulan ve 1

Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe

konulan bir rejimdir.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR)



YASAL DAYANAK

• 4458 sayılı Gümrük Kanunu

• 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi

Kararı

− İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi

Tebliği

− İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine

İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği

Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ

− İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve

Teslimler Hakkında Tebliğ



DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN AMACI

• İhracatçılarımıza dünya piyasalarında
rekabet gücü kazandırmak,

• İhraç pazarlarımızı geliştirmek,

• İhraç ürünlerimizi çeşitlendirmek,

• Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak,
amacıyla, ihraç ürününün elde edilmesinde
kullanılan girdilerin ticaret politikası
önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük
muafiyetli olarak ithal edilmesidir.



TİCARET POLİTİKASI 

ÖNLEMLERİ NELERDİR?



TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ

1. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Mevzuat,

2. İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat,

3. İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında
Mevzuat,

4. İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat,

5. Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve
Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat,

6. İkili Anlaşmalar ve Protokoller veya Diğer
Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeili
Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma
Önlemleri Hakkında Mevzuat,

7. Türkiye’nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında
Mevzuat ve Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların
İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat



AVANTAJLAR

• İthalatta Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV ile Diğer Vergi ve

Fonlardan Muafiyet

• Vergi, Resim ve Harç İstisnası

• KKDF İstisnası

• Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama

• Yurt İçi Alımlarda KDV’de Tecil-Terkin Uygulaması

• Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade Edilmesi

• İthalatta Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi











DAHİLDE İŞLEME REJİMİ,

GELEN MALIN MİKTAR 

İTİBARİYLE

ÇIKMASI ESASINA 

DAYANMAKTADIR.



DİR SİSTEMİ

1. ŞARTLI MUAFİYET (ASKIYA ALMA) SİSTEMİ

2. GERİ ÖDEME SİSTEMİ 



• ÖNCE İTHALAT

• ÖNCE İHRACAT (EŞDEĞER EŞYA)

• YURT İÇİ ALIM

ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ



ÖNCE İTHALAT

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.



ÖNCE İTHALAT

SUNTA

KERESTE

İTHALAT

CİLA

BOYA

İHRACAT

TEMİNAT TEMİNAT 

ÇÖZÜMÜ



EŞDEĞER EŞYA KULLANIMI                                

(Önce İhracat)

• Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görmüş
ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine
eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li (tarım
ürünlerinde 12’li) bazda GTiP, ticari kalite ve teknik
özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan
serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.

• Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge
kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat
yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki
eşya birlikte de kullanılabilir.

• İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde
edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna
tekabül eden ithalat-yurt içi alım belge ithalat süresi
sonuna kadar yapılabilir.



EŞDEĞER EŞYA KULLANIMI                                                     

(Önce İhracat)
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EŞDEĞER EŞYA KULLANIMI

Bakanlıkça eşdeğer eşya kullanımına

ilişkin kısıtlama getirilebilir.

Örn:

-İşbu belge kapsamında eşdeğer eşya kullanılamaz.

-Yem hammaddesi ithalatını öngören belgeler
kapsamında eşdeğer eşya olarak buğday ithalatına
izin verilmez.



YURT İÇİ ALIMLAR (Tecil-Terkin)

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

• Belge kapsamında, katma değer vergisinde Tecil-
Terkin sistemi çerçevesindeki alımlar, 26/04/2014
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel
Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden yapılır.

• Bu kapsamda yapılan alımlarda, ikincil işlem
görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına, ilişkin
hükümler uygulanmaz. (Eşdeğer eşya kullanımına
imkan sağlanmıştır. 01/05/2014 tarihinden itibaren
yapılan alımlarda geçerlidir).



YURT İÇİ ALIMLAR

DİİB 

SAHİBİ 

ALICI

İHRACAT

VERGİ 

DAİRESİ

SATICI

YMM RAPORU

KDV’siz Satış Üretim



TECİL-TERKİN SİSTEMİ

• İhracat gerçekleşmemesi halinde sorumluluk belge
sahibi alıcıdadır.

• YMM raporlarının ihracatın yapıldığı her dönem
için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek yoktur. Her bir
belge bazında tecil-terkin uygulaması kapsamında
yapılan tüm alışları kapsayacak şekilde tek bir
rapor da düzenlenebilir.



TECİL TERKİN SİSTEMİNDEN 

YARARLANMA ŞARTLARI

Alıcılar, DİİB sahibi olmalıdırlar.

• Fatura bedelinin KDV hariç 2.500 TL’yi (tekstil-
konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş
dışındaki mallarda 500 TL) aşması zorunludur.

• Alıcının ibraz edeceği dahilde işleme izin belgesinin «İthal
Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler» bölümü satıcı tarafından
gerçekleşen teslime uygun şekilde doldurularak
imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir.

• Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar
için düzenlenen faturaya; «KDV Kanununun Geçici 17 nci
maddesi hükmü gereğince katma değer vergisi tahsil
edilmemiştir.» ibaresi yazılmalıdır.



DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİ

HERKES ALABİLİR Mİ?

İMALATÇI VE/VEYA İHRACATÇI OLAN,

TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNDE YERLEŞİK 

FİRMALAR



DİİB / Dİİ ALMAK İÇİN

Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmaların
(Serbest Bölgeler hariç),

• Dahilde İşleme İzin Belgesi almak için elektronik
ortamda Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel
Müdürlüğü).

• Dahilde İşleme İzni almak için gümrük idarelerine

müracaat etmeleri gerekmektedir.



DAHİLDE İŞLEME İZNİ

▪ Eşyanın görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi

▪ Montajı

▪ Kurulması

▪ Diğer eşyayla birleştirilmesi

▪ Yenilenmesi

▪ Tamir edilmesi

▪ Boyanması

gibi nispeten basit işlem ve işçilik gerektiren işlemler

için gümrük idarelerince verilen izindir.



DAHİLDE İŞLEME İZNİ

• Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) dışındaki
tekstil ve konfeksiyon yardımcı maddelerin ithalatı (50.000 $’a
kadar),

• İhraç amacıyla işçiliğe tabi tutulan kıymetli madenlerin ithalatı,

• Eşyanın korunması, satış kalitesinin iyileştirilmesi veya
yeniden satışa hazırlanması,

• Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşya ile birleştirilmek üzere
işçiliğe tabi tutulması,

• Eşyanın tamir ve boyanması,

• Eşyanın etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi,
elenmesi, kavrulması vb.

• Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi
tutulması. (Tarım Ürünleri ve 150.000.- €’yu aşan Tekstil ve
Konf. Ürünleri hariç)



BELGE MÜRACAATININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Dahilde işleme izin belgesi müracaatları;

• İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde

kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

• Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik

çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi,

• İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını

artıran bir faaliyet olması yanında, işlem görmüş ürünün

rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran koşullar yaratıyor

olması,

• Firmaların daha önce aldıkları dahilde işleme izin belgeleri

kapsamındaki performansları,

kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.
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MÜRACAAT

(DİR Otomasyon Sistemi)

Başvuru aşamasından kapatılma aşamasına

kadar Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili

işlemlerin elektronik ortamda, elektronik

imza ile gerçekleştirilmesini sağlayan web

tabanlı bir uygulamadır.



MÜRACAAT

(DİR Otomasyon Sistemi)

Firmanın, İhracat 2007/2 sayılı Tebliğ gereğince;

• Elektronik İmza Sertifikası alması,

• https://eortak.dtm.gov.tr internet adresinden

yetkilendirme başvurusunda bulunması,

• Tebliğ eki Ek-1’de istenen bilgi ve belgeleri ilgili Bölge

Müdürlüğüne ileterek firma tanımlamasını

gerçekleştirmesi,

• Yukarıdaki web adresinden belge müracaatında

bulunması gerekmektedir.



GEREKLİ BELGELER

1. Ticaret Sicil Gazetesi

2. İmza Sirküleri

3. Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi

4. Yetki Belgesi (Noter Onaylı)

5. Kapasite Raporu

6. Firma Tanıtım Formu

7. İhracatçı Birliği Üyelik Belgesi

8. Varsa Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
veya Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statüsü
Belgesi,

9. Elektrik faturası, SGK icmali
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Türktrust

Tic. Sicil Gazetesi

Kapasite Raporu

İmza Sirküleri

Yetki Belgesi 

Elektronik

İmza

Müracaat 

(DİR Otomasyon Sistemi)

E-Güven
Başvuru Formu

Web’den ilk

Müracaat

TB Bölge 

Müdürlükleri

Belge

Müracaatı

İthalat Listesi

İhracat Listesi

Sarfiyat Tablosu

Firma Tanımlanması
(Bir Defa)

Her Belge
İçin

Diğer Belgeler ... 

E-Tuğra

(E-imza ile)

E-İmza
Temini 

Yan Sanayiciler

E-İmzaTR

Firma Ziyareti



DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

DÜZENLENMESİ

İlk DİİB düzenlenirken, kapasite raporunda kayıtlı

üretim miktarının en fazla 1/4’ü, daha sonraki

DİİB’ler ise önceden kullanılan miktar, belge

süresi ve açık belgelerdeki gerçekleşen ihracat

dikkate alınmak suretiyle hesaplanan kapasite

raporundaki kullanılabilir üretim kapasitesi

miktarı esas alınır.



DİR KAPSAMINDA İTHALATINA

İZİN VERİLMEYEN MADDELER

Ülkemiz tarım ürünleri üretiminde

önemli bir yeri olan, yaş meyve ve

sebze, çay, et ve et ürünleri, kuru

meyveler, zeytin ve zeytinyağı, salça

gibi ürünlerin ithalatına izin

verilmemektedir.



BELGE TALEBİ UYGUN GÖRÜLÜRSE

Bir nüsha FİRMA’da (Talep Edilmesi Halinde)

Elektronik Ortamda

• BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ’nde

• TİCARET BAKANLIĞI arşivinde

bulunmaktadır.



DİİB SAHİBİ FİRMALARIN;

• BELGEDE TAAHHÜT EDİLEN İTHALATIN BİR KISMINI

VEYA TAMAMINI TEMSİLCİ İTHALATÇI ARACILIĞI İLE

YAPMASINA,

• BELGE İHRAÇ TAAHHÜDÜNDEKİ İŞLEM GÖRMÜŞ

ÜRÜNÜN ÜRETİMİNİN BİR KISMINI, BİR AŞAMASINI VEYA

TAMAMINI YAN SANAYİCİYE YAPTIRMASINA (tarım

ürünleri belgelerinde tamamına izin verilmez),

• İHRACATIN BİR KISMINI VEYA TAMAMINI ARACI

İHRACATÇI VASITASIYLA YAPMASINA İZİN VERİLEBİLİR.

Bakanlık bu uygulamalara sınırlama getirebilir (örneğin:

un ihracatı için düzenlenen belgeler aracı ihracatçı

kullanamaz).



DİİB’İN SÜRESİ VAR MI?



BELGE SÜRESİ

• Dahilde işleme izin belgesinin süresi sektörüne göre

12 (on iki) aya kadar tespit edilebilir.

• Ancak, gemi inşaa, komple tesis gibi üretim süreci

12 (on iki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi

alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen

belgenin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

• Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin

tarihidir. Süre sonu ise, belge süresi (ek süre, haklı

ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler

dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.



DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ ALINIRKEN 

OLUŞTURULAN PROJEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILABİLİR Mİ?

BELGENİN DÜZENLENDİĞİ TARİHLE BELGENİN

TAAHHÜT HESABI KAPATILINCAYA KADAR GEÇEN

SÜRE İÇERİSİNDE PROJEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILABİLİR.

SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİKLER İÇİN FİRMALARCA

AÇILAN REVİZE TALEPLERİ, DİR OTOMASYON

SİSTEMİ ÜZERİNDEN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

İLETİLİR.



EK SÜRE ALMA ŞANSI VAR MI?

+



EK SÜRE

• SÜRE KAYDIRIMI

• PERFORMANSA DAYALI

• HAKLI SEBEP

• MÜCBİR SEBEP

• PROJE KAPSAMI

• DİĞER (Geçici Maddeler)



EK SÜRE

• Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı

tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay

uzatılır. Belge kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de

azami 3 ay uzatılabilir (süre kaydırımı).

• Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen

ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının

en az %25 olması halinde, dahilde işleme izin belgesine 6

(altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı

kadar ek süre verilebilir (performansa dayalı).

• Gemi inşaa, komple tesis v.b. ile savunma sanayi alanına

giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgeye proje

sürecine göre ek süre verilebilir (proje kapsamı).



EK SÜRE

Haklı Sebep;

Dahilde işleme izin belgesine, ilgili firmanın
belge kapsamındaki önceden ihracatına
tekabül eden ithalatını tamamlayamaması
haline mahsus olmak üzere, belge süresi
sonundan itibaren belge orijinal süresinin
yarısı kadar ithalata ek süre verilebilir.

Haklı sebebe ilişkin süre alan firmalara,
belge ithal kalemlerinde miktar artırılmasına
imkan tanınmaz.



MÜCBİR SEBEP

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiz56Ph6DZAhXNyqQKHeAgAzsQjRx6BAgAEAY&url=http://savas-ucaklari1.blogspot.com/2013/06/solo-turk-resimleri.html&psig=AOvVaw36mAQFDhlZ5EponFPqGm5s&ust=1518513847028311
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiz56Ph6DZAhXNyqQKHeAgAzsQjRx6BAgAEAY&url=http://savas-ucaklari1.blogspot.com/2013/06/solo-turk-resimleri.html&psig=AOvVaw36mAQFDhlZ5EponFPqGm5s&ust=1518513847028311
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiz56Ph6DZAhXNyqQKHeAgAzsQjRx6BAgAEAY&url=http://savas-ucaklari1.blogspot.com/2013/06/solo-turk-resimleri.html&psig=AOvVaw36mAQFDhlZ5EponFPqGm5s&ust=1518513847028311


EK SÜRE

Mücbir Sebep ile Fevkalade Haller;

Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge süresi
içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine ilave
süre verilebilir:

• Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın (Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri,
itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),

• Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve
abluka hali (ilgili kamu kurumundan alınacak yazı ile),

• Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması,
durdurulması veya firmaya el konulması (ilgili kamu kurumundan
alınacak yazı ile),

• Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması
(mahkeme kararı ile),

• Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

• Grev ve lokavt (il çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile).



MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE

Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın gibi mücbir
sebep ile fevkalade haller nedeniyle;

a) Belge kapsamında ithal edilen eşyanın yerine konulamayacak
şekilde telef veya kaybının mahkeme kararı ile tespit edilmesi
durumunda,

- Bu ithalata tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaksızın
ihracat taahhüdü kapatılır ve ithalata ilişkin teminat iade edilir,

veya

- İhracat taahhüdünün tamamlanması için telef veya kaybolan miktar
kadar yeni ithalata izin verilir.

b) Belge sahibi firmanın üretim tesisinin kullanılamaz hale
geldiğinin mahkeme kararı ile tespiti ve tevsiki halinde, belge kapsamında
ithal edilen eşya bütün hak ve mükellefiyetleri ile birlikte, dahilde işleme
rejiminden yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya, gümrük
gözetimi ve denetimi altında (belge için Bakanlığın uygun görüşü
alındıktan sonra) devredilebilir.



EK SÜRE MÜRACAATI

Dahilde İşleme İzin Belgelerine ek süre almak için

(Geçici Maddeler kapsamı ek süreler hariç), en geç

belge süresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde

elektronik ortamda Ticaret Bakanlığı Bölge

Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.



Teminat

√ Para

√ Teminat Mektubu

√ Hazine tahvil ve bonoları



• İmalatçı-İhracatçılar, geçmiş yıllara ait kapatılan Dahilde

İşleme İzin Belgelerine ait gerçekleşen ihracat

performanslarına göre %10 indirimli teminat hakkı

kazanabilir.

İndirimli Teminat

• Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmalar %1,

• Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi imalatçı

firmalardan;

I. Belge müracaat tarihinden önceki son iki takvim yılında

herhangi bir yıl için asgari 25 milyon ABD Doları ihracatı

olan firmalar %1

II. Belge müracaat tarihinden önceki son iki takvim yılında

herhangi bir yıl için 5 milyon ABD Doları ile 25 Milyon ABD

Doları arasında ihracatı olan firmalar %5

III. OKSB sahibi imalatçı firmalar %10



Bakanlık teminat miktarını

iki misline kadar arttırabilir.



ÜRETİM 

• Asıl İşlem Görmüş Ürün;

Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi

amaçlanan ürünü,

• İkincil İşlem Görmüş Ürün;

İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem

görmüş ürün dışındaki ürünü,

• Fire;

İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma,

buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve

imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları

ifade etmektedir.



İHRACATIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

• (1) İhracatın gerçekleştirilmesi, dahilde işleme izin belgesinde
ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, bu 2006/12 sayılı
Tebliğ ile ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı hükümleri
çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest
Bölgelere belge süresi içerisinde ihraç edilmesidir.

• (2) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge süresi içerisinde
serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç
belge 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 ihracat taahhüdü kapatılır.



DİR Kararı 22. Madde

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında

ithal edilen eşyanın belge süresinin bitimini

takiben rejimin gerektirdiği işlemlerin 2 (iki)

aylık süre içerisinde bitirilmesi, ihracı veya

gümrükçe onaylanmış bir işlem veya

kullanıma tabi tutulması ve 4458 sayılı

Gümrük Kanununun 241. maddesi

çerçevesinde usulsüzlük cezasının

ödenmesi halinde bu işlemlerin belge

kapsamında değerlendirilmesi imkanı

getirilmiştir.



Gümrük Kanunu 241. Madde

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük

bölgesine getirilen eşyanın belge süresinin bitimini

takiben;

- 1.ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin

bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem

veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge

kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük

Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası

çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası

tahsil edilir.

- 2.ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin

bitirilmesi, halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun

241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde

usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.



DİR Kararı 22. Madde

-Belge süresinden sonraki 1 yada 2 aylık süreler belge
süre sonunu değiştirmemektedir. DİR mevzuatındaki
belge süresi ve belge süre sonu ile ilgili işlemlerin
değerlendirilmesinde dikkate alınmayacaktır.

-Belgenin Revizesi, Süre Uzatımı, Serbest Bölgeye
Yapılan İhracat, Kapatma Müracaatı, Resen Kapatma,
Ekspertiz Raporu vb. hususlarda belge süresini ve belge
süre sonunu değiştirmeyecektir.

- 1 ya da 2 aylık süreler içerisinde ithalat, yurt içi alım
ve belgeden belgeye teslim yapılamaz.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar



Dahilde İşleme Rejiminde 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Belge kapsamında öngörülen ithalattan fazla ithalat
ve/veya yurt içi alım yapılmaması, (yapılması
halinde revize yaptırılması gerekmektedir.)

• İthal edilen girdilerin ihraç edilen mamullerin
bünyesinde kullanılmış olması,

• İthalat ve ihracata ait gümrük beyannamelerinde,
ilgili dahilde işleme izin belgesinin satır kodunun
doğru bir şekilde yer alması,

• İthalat ve ihracata ait gümrük beyannamelerinde,
kap ürün bilgisi alanında mal tanımının belge ile
uyumlu açık ve net bir şekilde yazılması,



Dahilde İşleme Rejiminde 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Belgenin sarfiyat hesabındaki kullanım oranlarına dikkat

edilerek, sarfiyat tablosunun DİR Otomasyon Sisteminden

takip edilmesi,

• Belge şartlarına uyulması (örn; belge şartlarında

ekspertiz şerhi varsa ekspertiz raporunun belge süresi

içerisinde ve en az iki mühendis tarafından imzalanmış

olarak ilgili Oda’dan alınması gerekmektedir),

• Belgenin taahhüt hesabının kapatılması için, belge süresi

bitimini müteakip 3 aylık süre sonuna kadar hem DİR

Otomasyon Sisteminde hem de manuel olarak ilgili Bölge

Müdürlüğüne müracaat edilmesi (taahhüt kapatma

evrakının ilgili bölge müdürlüğüne eksiksiz olarak

sunulması) gerekmektedir.



Döviz Kullanım Oranı (DKO)

Yurt içi alım ve bedelsiz ithalat hariç CIF ithal
tutarının (Fatura bedelinin CIF ABD Dolarına
karşılık gelen değerinin), FOB ihraç tutarına (ikincil
işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi
hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu
ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranıdır.

DKO=
𝑪𝑰𝑭 𝒊𝒕𝒉𝒂𝒍 𝒅𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 (𝑼𝑺𝑫)

𝑭𝑶𝑩 𝒊𝒉𝒓𝒂ç 𝒅𝒆ğ𝒆𝒓𝒊 (𝑼𝑺𝑫)



Döviz Kullanım Oranı

DİİB kapsamında döviz kullanım oranı ;

• Ana metal sanayi imalatı için düzenlenen belgelerde azami
%80,

• Mobilya imalatı için düzenlenen belgelerde azami %55,

• Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı için düzenlenen belgelerde
azami %65,

• Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı için düzenlenen
belgelerde azami %75,

• İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren
belgelerde bu oran %100’e kadar tespit edilebilir.



Döviz Kullanım Oranı

• DİİB kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi
değeri, ihracat taahhüdünün %2 sini geçemez. Değişmemiş
eşya için bu oran %1 dir.

İşletme malzemesi: İşleme faaliyetleri sırasında tamamen veya

kısmen tüketilseler dahi, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün

elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve

sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt

hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzeme.

Değişmemiş eşya: İşlem görmemiş ithal eşyası

• DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta
döviz kullanım oranı aranmaz.



DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA 

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF 

OLARAK İTHAL EDİLEN GİRDİLER 

KULLANILARAK ELDE EDİLEN ÜRÜNÜN 

İHRAÇ EDİLMESİNDE ÜLKELER BAZINDA 

BİR FARKLILIK VAR MI? 



TELAFİ EDİCİ VERGİ (TEV)

Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR

kapsamında ithal edildikten sonra üretim

sürecini müteakip ihraç ürünü olarak ATR

Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üyesi ülkelere,

menşe ispat belgeleri eşliğinde AB veya

Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığımız

ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna

(PAMK) veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe

Kümülasyonuna (PAAMK) taraf olan ülkelere

ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile

ilgili vergi ihracat sırasında ödenir (TEV beyan

usulüne tabidir).



TELAFİ EDİCİ VERGİ

TÜRKİYEİTHALAT

ÜÇÜNCÜ

ÜLKE
AB

STA

PAMK

PAAMK

ÜÇÜNCÜ 

ÜLKE

TEV YOK

TEV VAR



TELAFİ EDİCİ VERGİ

Tercihli ticaret kapsamında yapılacak
ithalatların da aynı belgeler eşliğinde
yapılması gerekmektedir.

Örn: AT'den yapılan tarım ürünü ithalatında,
firma tarafından EUR.1 tevsik edilmemişse bu
ürün, AT'ye üye ülkeler menşeli olsa dahi
tercihli vergi uygulamasından
yararlandırılmaz. Gerek ithalat esnasında
gümrük idarelerince teminat alınırken,
gerekse Bölge Müdürlüklerince taahhüt
kapatmada varsa TEV hesaplanırken, Dahilde
İşleme Rejimi açısından üçüncü ülke menşeli
bir ürün olarak kabul edilir.



TELAFİ EDİCİ VERGİ

• Tercihli vergi uygulamasına konu menşe ispat

belgelerini düzenleyebilmek için, söz konusu ürünün,

ilgili ihraç ülkesi ile imzalanan anlaşmaya ilişkin

taviz listesinde yer alması ve menşe kazanmasına

ilişkin anlaşmada yer alan menşe kazanma

kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

• Tercihli ticaret, A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe

ispat belgeleri (EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR.1

fatura beyanı, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, EUR-

MED fatura beyanı ) eşliğindeki ihracatta geçerlidir.



KAPATMA MÜRACAATI

• Kapatma müracaatları, Ticaret Bakanlığının

ilgili Bölge Müdürlüklerine hem elektronik

ortamda hem de fiziki belgelerin iletilmesi

suretiyle yapılır.

• Belge süresi bitiminden 3 (üç) ay sonrasına

kadar müracaat edilmesi gerekir.



KAPATMA MÜRACAATI

Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünün

kapatılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin belirtilen

süreler içerisinde ibraz edilmemesi halinde firmalara,

1 (bir) ay içerisinde müracaat edilmesi yönünde ilgili

Bölge Müdürlüğü tarafından firmaya bildirim yapılır.

Bu süre içerisinde müracaat yapılmaması

durumunda, ihracat taahhüdü mevcut bilgi ve

belgelerle, 2006/12 sayılı Tebliğin 45 inci maddesi de

dikkate alınarak kapatılır.



• Kapatılması Yönünde Dilekçe

• DİİB Aslı (Firma aslını talep etmişse)

• Gümrük Beyannamesi Asılları veya
Taahhütname

• İthalat-İhracat Listeleri

Ekspertiz Raporu, YMM Raporu, TEV Makbuzu,
Ön Statü Belgesi vs. (gerekli olması halinde)

KAPATMA İÇİN GEREKLİ BELGELER



KAPATMADA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN ROLÜ

Belgedeki şartlara uygun olarak ithal eşyasının

işlem görmüş ürünün ihracatında

kullanıldığını tespit eder.

Tahsis aşımı, ikincil işlem görmüş ürün, yurt

içi alım, serbest bölgelere yapılan ihracat, döviz

kullanım oranı, işletme malzemesi, TEV ve özel

şartlar gibi hususlara dikkat eder.



KAPATMA İŞLEMİNİN SONUCU

• Belge Şartları Yerine Getirilmiş ise:

Teminat iadesi için ilgili gümrük 
idaresine bildirim.

• Belge Şartları Yerine Getirilmemiş 
ise:

Müeyyide uygulanması için ilgili 
kurumlara bildirim.



YAPTIRIM

• Belge kapsamında ihraç edilen mamul bünyesinde kullanılmadığı
tespit edilen ithalata tekabül eden kısıma ait alınmayan vergi,

• Belge kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal
tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarına oranının %2 (doğal
taşlar, kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgelerde
%10)’den fazla olması halinde, aşan kısma tekabül eden ithalatla
ilgili alınmayan vergi,

• Belge kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF ithal
tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarına oranının %1’inden
fazla olması halinde, aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili
alınmayan vergi,

• Dahilde İşleme İzin Belgesinin iptal edilmesi halinde belge
kapsamında varsa alınmayan vergi,



YAPTIRIM

ithal tarihi itibariyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihraç
edilmeyen eşya için 4458 sayılı Gümrük Kanununun
238. maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide
uygulanır. (Yurt içi alımlarda 238. madde
uygulanmaz.)



Belge özel şartlarının veya döviz kullanım

oranının ihlal edilmesi halinde (işletme

malzemesi ve değişmemiş eşyadaki oranlar

hariç) 6 ay süreyle mevcut ve düzenlenecek yeni

belgelere indirimli teminat uygulanmayacaktır.

Müteakip ihlalde de alınacak teminat oranı 2

katına kadar arttırılacaktır (%200).

YAPTIRIM



GERİ ÖDEME SİSTEMİ

• İthalat sırasında gümrük vergisi, fon, KDV

gibi yükümlülüklerin ödenmesi ve ihracatı

müteakip ödenen meblağın geri alınması,

• Tercihli rejime konu ülkelere yapılan

ihracatta, telafi edici verginin ithalat

esnasında (önceden) ödenmesi.



GERİ ÖDEME SİSTEMİ

İTHALAT

BELGE

BAŞLANGICI

ÜRETİM İHRACAT

BELGE

SONU

VERGİLER

İADE

VERGİ-KDV-FON



GERİ ÖDEME SİSTEMİ UYGULANMAYACAK HALLER

Geri ödeme sisteminden, Avrupa Topluluğuna üye

ülkeler menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç olmak

üzere;

a) İthali miktar kısıtlamalarına tabi olan,

b) Tercihli tarife ya da özel bir şartlı muafiyet

düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen,

c) Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle

ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde ithalat vergilerine

tabi olan,

ç) İthal eşyasının serbest dolaşıma giriş beyanının

kabulü sırasında, işlem görmüş ürünlerden parasal

ihracat iadesine tabi olan,

eşya yararlandırılmaz.



İHRACAT SAYILAN SATIŞ ve 

TESLİMLER (D3 Kodlu)

2005/2 Sayılı Tebliğ’de belirtilen satış ve

teslimlere yönelik olarak gümrük muafiyetli

ithalat yapılabilmektedir.

Bu kapsamındaki faaliyetler için Ticaret

Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden DİİB

alması gerekmektedir.



İHRACAT SAYILAN SATIŞ ve TESLİMLER

• Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası

ihaleyi kazanan firmalara veya yapımı üstlenen firmalara yapılacak

satış ve teslimler,

• Savunma sanayi projelerini üstlenmiş firmaların satış ve teslimleri,

• Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan satış ve teslimler,

• Ambalaj malzemesi imalatçılarının ihraç ürünüyle birlikte ihraç

edilmek üzere ihracatçılara yaptıkları satış ve teslimler,

• Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını

üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden

imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler,

• Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye açılan yatırım

malı ve sınai malı ihalesini kazanan firmaların yaptıkları satış ve

teslimler



İHRACAT SAYILAN SATIŞ ve TESLİMLERE 

SAĞLANAN GÜMRÜK MUAFİYETİ

İhracat sayılan satış ve teslimler için
düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinde
döviz kullanım oranı projenin özelliğine göre
%25 - %80 arasında değişmektedir.

Bu belgeler kapsamında gümrük
vergilerinden muafiyet olmasına karşın
istisnai durumlar hariç olmak üzere,
yapılacak ithalat esnasında katma değer
vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan
kesinti tahsil edilir.



İLETİŞİM

Dahilde İşleme Şubesi

Adres:     Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat/ANKARA

Tel:         0 312 447 27 40

İhracat Genel Müdürlüğü

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 204 75 00



TEŞEKKÜRLER...            


