
İHRACATIN EN... EN... EN... ÖNEMLİ 
ENSTRÜMANI OLAN 

«DAHİLDE İŞLEME REJİMİ» 
NEDİR......?



İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN 
PAZAR ŞANSI

NELERE BAĞLIDIR ?



KALİTE



FİYAT



İHRAÇ ÜRÜNLERİMİZİN 
MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN 

NELER YAPMALIYIZ….



DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 
BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ ?



DAHİLDE İŞLEME 
REJİMİ NEDİR ?



BİR ŞİRKETİN DAHİLDE İŞLEME 
İHTİYACI NE KADARDIR…?



DİİB FORMÜLÜ

DİİB = ∑ İn + Dx (a2 X √b3) ≤ 0)
Cos {px . √nx} . % 30 !

İ = Bir Önceki Yıl İhracat Değeri 

D = Dış Ticaret Hacmi

Px = Bilinmeyen dönem

nx = Gümrük vergi matrahı

a = KDV oranı

b = İçinde Bulunulan Ayın Gün sayısı





DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
INWARD PROCESSING SYSTEM

Dahilde İşleme Rejimi;

ihraç ürününün

üretiminde 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



HOCAM…. 
BEN BURAYI TAM ANLAYAMADIM…



O ZAMAN,
DAHİLDE İŞLEME SİSTEMİNİ BİR DE

TABLO ÜZERİNDE GÖRELİM



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 % 40 G.V. - % 18 KDV = 11,06 $/M2

11,06 $ X 2 M2 = 22,12 $

• Kereste % 25 G.V. - % 18 KDV = 57,02 $/M3

57,02 $ X 0,5 M3 = 28,51 $

• Masa = 50,63 $



DİİB İLE SAĞLANAN İMKÂNLAR

•İthalatta Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyeti 

•KKDF İstisnası

•Vergi, Resim ve Harç İstisnası

•Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama

•Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması

•Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade edilmesi

•İthalat Sırasında Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi



DAHİLDE İŞLEME REJİMİ SİSTEMLERİ

I - ŞARTLI MUAFİYET (SUSPENSION)

II - GERİ ÖDEME (DRAWBACK)



DAHİLDE İŞLEME SİSTEMLERİ
(ŞARTLI MUAFİYET)

1. Dahilde İşleme izin Belgesi

2. Dahilde İşleme İzni



ŞARTLI MUAFİYET
Askıya Alma - Suspension

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.



ŞARTLI MUAFİYET  NASIL ÇALIŞIR

SUNTA

KERESTE

İTHALAT

CİLA

BOYA

İHRACAT

TEMİNAT TEMİNAT 

ÇÖZÜMÜ



DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GELEN MALIN 
MİKTAR İTİBARİYLE

ÇIKMASI ESASINA DAYANMAKTADIR



GELEN MAL ÇIKMAZSA NE OLUR...?



A- HAKSIZ KAZANÇ

B- HAKSIZ REKABET

C- İÇ PAZAR DENGELERİNİN BOZULMASI



DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİ
HERKES ALABİLİR Mİ ?

• DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİ İMALATÇI İHRACATÇILAR 
ALABİLİR.

• İMALATÇI OLMAYANLAR DA BELİRLİ ESASLAR DAHİLİNDE 
ALABİLİR.



BİR DEFAYA MAHSUS GEREKLİ BELGELER

1. Ticaret Sicil Gazetesi

2. İmza Sirküleri 

3. Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi

4. Yetki Belgesi (Noter Onaylı)

5. Kapasite Raporu (ilk belge aalımında ihraç ürününün 
¼’ü oranında hammadde tahsisi yapılır)

6. Firma Tanıtım Formu

7. İhracatçı Birliği Üyelik Belgesi

8. Varsa Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi



BELGE MÜRACAATLARINI 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

• İthal eşyasının ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanıldığının
tespitinin mümkün olması

• Ülkemizde yerleşik üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz
etkilenmemesi

• Faaliyetin katma değer yaratan, kapasite kullanımını arttıran,
rekabet gücü sağlayan nitelikte olması

• Firmaların performansları



• Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi imalatçı-

ihracatçılar, belge/izin ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün

üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırabilirler.

• Eşyanın fiyat, bulunabilirlik ve kalite yönünden yurt içinden temin

edilmesinin mümkün olup olmaması dikkate alınarak, dahilde işleme izin

belgesi kapsamındaki eşyanın kısmen veya tamamen ithalatına süresiz

veya dönemsel olarak kısıtlama getirilebilir.

• Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve

sermayesinin en az %51’i imalatçının hissedarlarına ait olan ihracatçılar

hariç olmak üzere tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı için ihracatçılar

adına belge/izin düzenlenmez.



DÖVİZ KULLANIM 
ORANLARI

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç)
tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma
giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük
kıymeti dahil) olan yüzde oranıdır.



Sektör Adı 
Azami Döviz 

Kullanım 
Oranı  

Sanayi Ürünleri 

Tekstil ürünlerinin imalatı %65 

Giyim eşyalarının imalatı %70 

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı %60 

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya 

hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek 

yapılan eşyaların imalatı 

%70 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı %70 

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı 

olanlar hariç) 
%80 

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (kağıt esaslı 

olanlar) 
%70 

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı %50 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı %80 

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 

malzemelerin imalatı 
%65 

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı %80 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çimento, 

cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı hariç) 
%65 

Çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri imalatı %60 

Ana metal sanayii %80 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat 

hariç) 
%75 

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı %80 

Elektrikli teçhizat imalatı %80 

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makina ve Ekipman 

İmalatı 
%80 

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı 

römork) imalatı 
%65 

Diğer ulaşım araçlarının imalatı %65 

Mobilya imalatı %60 

Diğer sanayi ürünleri imalatı %70 

Tarım Ürünleri* 

Kümes hayvanları yetiştiriciliği ve etlerinin imalatı %65 

Su ürünleri imalatı %60 

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı %75 

Pastane ürünleri, kek, bisküvi, ekmek ve peksimet ile 

şekerli mamuller imalatı 
%65 

Pastane ürünleri, kek, bisküvi, ekmek ve peksimet ile 

şekerli mamuller imalatı 
%65 

Dondurma imalatı %60 

İçecek İmalatı %60 

Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı %60 

Ev hayvanları için hazır gıda imalatı %40 

Tütün ürünleri imalatı %60 

Diğer tarım ürünleri imalatı %80 

 

İkincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdünü içeren 

belgelerde azami

döviz kullanım oranı %100’e kadar tespit edilebilir.





FİRMALARIN SORUMLULUKLARI

• 10.000 M2 İTHALAT İZNİ

• 10.001 M2 MÜMKÜN MÜ?

• 1.000 M2 GETİRİRSE NE KADAR İHRACAT YAPACAK ?

• SUNTALARI TEK SEFERDE Mİ GETİRMEK ZORUNDA ?



DİİB’NİN BİR SÜRESİ VAR MI ?



DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN SÜRESİ ve 
EK SÜRELER

İTHALATIN ilk yapıldığı tarihe kadar verilen ek süre (azami 3 ay) 
KAYDIRMA

Belge ihracat taahhüdünün en az % 25’sini gerçekleştiren firmalara 
belge orijinal süresinin 1/2’si olmak üzere en fazla 6 ay ek süre

Haklı sebebe ilişkin süre (Bakanlıkça tespit edilen süre)

Mücbir sebep ile Fevkalade hallere ilişkin süre (Bakanlıkça tespit 
edilen süre)



12 Şubat 2021
Belge Tarihi
6 Ay süreli

31 Ağustos 2021
İhracat ve ithalat 
için en son tarih

12 Ağustos 2021
Belge Sonu

3 Mart 2021
Belgenin İlk 

Kullanıldığı Tarih

KAYDIRMA

3 Eylül 2021
Belge sonu

30 Eylül 2021
İhracat ve ithalat 
için en son tarih

MAKSİMUM 90 GÜN



MÜCBİR SEBEPLER



MÜCBİR SEBEPLER

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

a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer
kurumlardan alınacak yazı ile),

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

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

d) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (Mahkeme kararı)

e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

f) Grev ve lokavt (İl 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/izin 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/izin sahibi firmanın üretim tesisinin kullanılamaz hale geldiğinin mahkeme kararı
ile tespiti ve tevsiki halinde, belge/izin 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.



TEMİNAT

Teminat;

a-Para,

b-Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,

c-Hazine tahvil ve bonoları,

unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir.

Bakanlık Teminat miktarını iki misline kadar arttırabilir.



SİZ DEĞERLİ 
İHRACATÇILARIMIZ İÇİN  
HİÇBİR FEDAKÂRLIKTAN 
KAÇINMAYAN  
MÜESSESEMİZ….



İNDİRİMLİ TEMİNAT

• YY (Yetkilendirilmiş Yükümlü) statüsünde olan firmalar;

• Vermeleri gereken teminatın % 1’ini

• OKSB (Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi) sahipleri;

• 0 – 5 Milyon ABD $ İhracat olanlar % 10
• 5 – 25 Milyon ABD $ ihracatı olanlar % 5
• 25 > Milyon ABD $ ihracatı olanlar % 1

• Yukarıda sayılı belgelere sahip olmayan firmalar;

• Son dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve taahhüt hesabı kapatılmış
performanslarına göre % 10



İNDİRİMLİ TEMİNAT

Firma, Belge için müracaat ettiği tarihte yukarıda belirtilen
şartların hiçbirini taşımıyorsa indirimli teminat uygulamasından
yararlandırılmaz.

Ancak, bu nitelikleri belge süresi içerisinde karşılaması
halinde indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır.



KISMİ TEMİNAT İADESİ

•Kısmi teminat iadesi mümkün mü ?

•Maksimum iade yüzdesi % ?



ÜRETİM ESNASINDA VERDİĞİMİZ 
FİRELER NE OLACAK…



FİRELER…...

•Fire nedir….

•Kaç çeşit fire vardır….



KÖTÜ İŞÇİLİK FİREMİDİR ?



İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER

• Üretimi hedeflenen ürün dışında kalan ve fire olarak kabul 
edilmeyen maddeler,

• Kırpıntı, 

• Talaş,

• Kepek,

• Hurda metaller,

• Vs.



DİİB KAPSAMINDA 
YURT İÇİ ALIM

•Tecil-Terkin Sistemi

•Belge sahibi olmak gerekir.



TECİL-TERKİN SİSTEMİ

• Bu sistem kapsamında, DİİB’de yer alan madde ve
malzemeleri yurt içinden KDV ödemeksizin alımına imkan
tanınmaktadır.

• Tecil-Terkin sistemi ihtiyaridir.

• İhracat Gerçekleşmemesi halinde sorumluluk belge sahibi
alıcıdadır.

• YMM raporu düzenlenmesini müteakiben vergi dairesine ibraz
edilmesi suretiyle tecil edilen vergi terkin edilir.



DİİB - AB İLİŞKİSİ

• DİİB kapsamında ithal edilen 3.ülke menşeli
suntadan yaptığımız mobilyayı AB üyesi
ülkelere satabilirmiyiz ?





TELAFİ EDİCİ VERGİ
(COUNTERVAILING DUTY)

Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİİB kapsamında ithal
edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü
olarak AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması
imzaladığımız ülkelere Pan-Avrupa Menşe
Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe
Kümülasyonuna taraf olan ülkeye ihraç edilmesi halinde,
ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir.



TELAFİ EDİCİ VERGİ
(COUNTERVAILING DUTY)

•ATR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri eşliğinde

•Tercihli Ticarete konu ürünler için geçerli

•Menşe ülke ile ihracatın yapıldığı ülke aynı ise TEV 
aranmaz



İHRACATIN TAMAMINI BİZ Mİ
YAPMAK ZORUNDAYIZ ?

• Belge sahibi firmalar ihracatı kendileri yapabilecekleri gibi başka bir
ihracatçı ile yapabilirler (Bu hususun ilgili Bölge Müdürlükleri’ne
bildirilmesi gerekir)

• Bakanlık bu uygulamaya sınırlama getirebilir (örneğin: Un, tütün
mamulleri)



İHRACATI SERBEST BÖLGELERE 
YAPABİLİRMİYİZ ?

•Yapabilirsiniz.

•Ancak belge süresi sonundan 3 ay
içerisinde başka bir ülkeye çıkış
yapılmazsa taahhüt hesabı kapatılmaz.



İTHAL ETTİĞİM HAMMADDEYİ İHRAÇ EDEMEDİM…? 

1. Belge süresi içerisinde, fiili ithal tarihinden itibaren gecikme
faizleri hesaplanmak kaydıyla tüm vergileri ödeyerek serbest
dolaşıma sokulur…

2. Mahrece iade edilir…



DİİB İHRACAT TAAHHÜT KAPATMA

• DİİB SAHİBİ FİRMALAR BELGE SÜRESİNİN BİTTİĞİ AYIN SON
GÜNÜNDEN İTİBAREN 3 AY İÇERİSİNDE KAPATMA MÜRACAATI
YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER….

• BU MÜRACAAT YAPILMADIĞI TAKDİRDE «RESEN KAPATMA» İŞLEMİ
UYGULANIR…



TAAHHÜT HESABINI KAPATMAK 
NEDEN ÖNEMLİ…?



DİİB İHRACAT TAAHHÜT KAPATMA

• Kapatma için Gerekli Belgeler:

Belge Aslı (Belge firmaya gönderilmişse)

Gümrük Beyannamesi Aslı veya elektronik ortamda 
temin edilen bilgileri,

İthalat-İhracat Listeleri,

Ekpertiz raporu, TEV makbuzu, ATR, EURO1 ve benzeri 
menşe ispat belgeleri



SUNTA

KERESTE

İTHALAT

CİLA

BOYA

İHRACAT

TEMİNAT

TEMİNAT 

ÇÖZÜMÜ



TAAHHÜT KAPATMA...MUTLU SON...

•Belge Şartları Yerine Getirilmiş ise: 

• (Belge aşımı, ikincil işlem görmüş ürün, yurt içi alım, Serbest Bölgelere yapılan 
ihracat, döviz kullanım oranı, işletme malzemesi, TEV, özel şartlar hususlarına 
dikkat edilir.)

•Teminat iadesi için ilgili Gümrük 
İdaresine bildirim.



BELGE ŞARTLARI YERİNE GETİRİLMEMİŞ İSE...



MÜEYYİDE

• İthalat sırasında alınmayan vergiler (Gümrük vergisi+KDV+varsa diğer
kesintiler)

•Ürün stoklarda mamul ya da hammadde olarak mevcut ise; İthal
eşyasının gümrük vergileri ile İthalat beyannamesinin tescil tarihinden
tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre
tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar idari para
cezası verilir.

•Mevcut değil ise; gecikme faizleri ile birlikte Gümrüklendirilmiş değerin
iki katı para cezası.



GERİ GELEN EŞYA



BELGE SÜRESİ İÇERİSİNDE GELİRSE

• İhracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatler teminat
bağlanarak ithalatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat
taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili
bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir



BELGE SÜRESİ SONA ERDİKTEN SONRA 
GELMESİ HALİNDE

• Belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü
kapatıldıktan sonra gelirse,

• a) Tekrar ihraç edilecekse

• Yeni belge/izin düzenlenir. Ayniyet tespiti ve ihracat nedeniyle
varsa yararlanılan hak ve menfaatler teminata bağlanarak
ithalatına müsaade edilir

• b) Tekrar ihraç edilmeyecekse

• İhracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatler iade edilir,
Kapatma işlemi yeniden tekemmül ettirilir. Geri gelen ürün miktarı
gerçekleşmeden çıkarılır ve kalan ihracatlar ithalatı karşılıyorsa
taahhüt hesabı normal kapatılır. İthalatı karşılamıyorsa bu kısma
müeyyide uygulanır.


