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• DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR? 

 

• DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLECEK HALLER 

 

• DAHİLDE İŞLEME TEDBİRLERİ 

 

• YURTİÇİ ALIMLAR 

 

• TEMİNAT VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI 

 

 

 

 
 

İÇERİK 
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• GERİ ÖDEME SİSTEMİ 

 

• ÖDENEN VERGİNİN GERİ VERİLMESİ 

 

• BELGE İZİN MÜRACAATI 

 

• MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

• BELGE İZİN SÜRELERİ VE EK SÜRELER 
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• İHRACATIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

 

• TELAFİ EDİCİ VERGİ 

 

• KISMİ TEMİNAT İADESİ 

 

• İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN 
KAPATILMASI 

 

• BELGE İZİN SÜRESİ 
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• ARACI İHRACATÇI İLE İHRACAT 

 

• KAPATMA İŞLEMLERİ 

 

• TEMİNATIN İADE EDİLMESİ 

 

• İHRACATIN GERÇEKLEŞTİRİLEMEMESİ 

 

• BELGENİN – İZNİN İPTALİ 

 

• DAHİLDE İŞLEMENİN SAĞLADIĞI 
AVANTAJLAR 

 



31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK   

www.arcgloballogistics.com 

6 

Dahilde İşleme Rejimi 

 

 Dünya piyasa fiyatlarında hammadde 
temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, 
ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda 
rekabet gücü kazandırmak, ihraç 
pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini 
çeşitlendirmek amacıyla oluşturulmuş bir 
rejimdir. 
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Dahilde İşleme İzni Verilecek Haller 

  Dahilde işleme izni kapsamında, aşağıda belirtilen işlemlere konu 
eşyanın ithaline izin verilir: 

  

 a) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil 
hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan 
yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, 
kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) 200.000 $’a kadar yapılacak 
ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması, 

 b) Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten 
sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması, 

 c) Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, 
yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik 
işlemler, 

 d) Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya 
getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak 
üzere işçiliğe tabi tutulması, 

http://www.mevzuat.net/kambiyo/tpkk32.aspx
http://www.mevzuat.net/kambiyo/tpkk32.aspx
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 e) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale 
getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi 
veya boyanması, 

 f) Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil 
olmak üzere onarımı,  

 g) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti 
edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, 
temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun 
değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan 
ayrılması, 

 h) Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere 
kesme çiçek yetiştirilmesi, 
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i) Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere 

çivi ve tel üretimi, 

 j) Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek 

üzere kesilmiş sac elde edilmesinde 

kullanılması, 

 k) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme 

faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki 

bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri 

kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve 

konfeksiyon ürünlerinde 150.000 Avroyu aşan 

bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).”  
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Dahilde İşleme Tedbirleri 

 

 - Şartlı Muafiyet Sistemi, 

 

 - Geri Ödeme Sistemi 
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Şartlı Muafiyet Sistemi  

  Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde 
işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş 
ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda 
bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, 
mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme 
malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest 
bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası 
önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak 
suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün 
gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade 
edilmesidir.  

 

    Bu kapsamda yapılacak işletme malzemesi ithalatında, 
katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve 
ticaret politikası önlemleri uygulanır. 
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 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında işlem 

görmüş ürünün elde edilmesi için ithal 

eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 

8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik 

pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri 

itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan 

serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Bu 

sistem çerçevesinde, dahilde işleme izin 

belgesi kapsamında önceden ihracat 

işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, 

ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya 

birlikte de kullanılabilir.  



31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK   

www.arcgloballogistics.com 

13 

    Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), eşdeğer 
eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak 
yasaklama veya kısıtlama getirilebilir. İthal eşyasının 
ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem 
görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat 
belge süresi sonuna kadar yapılabilir.  

 

 Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma 
değer vergisi dahil tüm vergiler teminata bağlanır ve 
ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Önceden 
ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal 
edilen eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe 
kullanılabilir. 
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 İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde 

edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde 

ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise 

ithal eşyası olarak değerlendirilir.  

  

 Önceden ihracat konusu işlem görmüş 

ürünün ihracat vergisine tabi eşdeğer 

eşyadan elde edilmesi halinde ise, bu 

eşyaya tekabül eden ithalatın yapılmasından 

sonra iade edilmek üzere ihracat vergisi 

kadar teminat alınır. 
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• Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı 
taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde 
kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, 
mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri birinci 
fıkra hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, bu konuda 
yapılan düzenlemeler çerçevesinde yurt içinden de temin 
edilebilir.  

 

• Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilmek 
üzere yurt içinden temin edilen eşya, bu Kararın 
uygulanması bakımından (3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi 
değerlendirilir. 

http://www.mevzuat.net/kdv/kdv.aspx
http://www.mevzuat.net/kdv/kdv.aspx
http://www.mevzuat.net/otv/kanun4760.aspx
http://www.mevzuat.net/otv/kanun4760.aspx
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• Ancak, yurt içinden temin edilen eşya için, bu Kararın ikincil 
işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. Ayrıca, yurt içinden temin edilen 
eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak 
ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, bu Kararın 22 nci 
maddesinde belirtilen 2 (iki) kat para cezası uygulanmaz. 

 

• Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, 
belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, bu 
Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri 
çerçevesinde işlem görmüş ürünün ihracının 
gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süresi sona erse 
dahi dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içi alım 
yapılabilir ve bu alımlarda teminat aranmayabilir. Ayrıca, 
belge kapsamında yurt içi alımın yapılmasına imkan 
bulunmaması halinde, belgeye ek süre verilmek suretiyle 
ithalat yapılmasına izin verilebilir. 
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Eşdeğer Eşya Kullanımı  

 • Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin 
belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için 
ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li 
bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, 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. Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), 
eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak 
yasaklama veya kısıtlama getirilebilir. 
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• İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş 
ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar 
yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi 
dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri 
uygulanmaz. 

 

• Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen 
eşya, belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir. Ancak, ihracatı 
gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün veya ithal edildiği 
şekliyle belge sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında 
bulundurulması zorunludur. 

 

• İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük 
işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyası 
olarak değerlendirilir. 

 

• Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine tabi 
eşdeğer eşyadan elde edilmesi halinde, bu eşyaya tekabül eden ithalatın 
yapılmasından sonra iade edilmek üzere ihracat vergisi kadar teminat 
alınır. 

http://www.mevzuat.net/otv/kanun4760.aspx
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Yurt İçi Alımlar 
• Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem 

görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı 
madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, 
ithal edilebileceği gibi, yurt içinden de temin edilebilir. 

 

• Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemine 
istinaden eşya alımı ve T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker 
fabrikaları ile Toprak Mahsulleri Ofisinden alım yapılabilir. Ayrıca, 
Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belge kapsamında yurt içi 
alıma ilişkin yeni düzenleme yapılabilir. 

 

• Ancak, belge kapsamında yurt içinden temin edilen eşya için, bu 
Tebliğin ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin 
hükümleri uygulanmaz. 

 

• Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içinden temin edilen 
eşyanın belge süresi içerisinde işlem görmüş ürün olarak 
ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, Tebliğin 45 inci 
maddesinde belirtilen 2 (iki) kat para cezası uygulanmaz. 
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• Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi 
içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, işlem görmüş ürünün ihracının 
gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süresi sona erse dahi dahilde işleme 
izin belgesi kapsamında T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker 
fabrikalarından ve Toprak Mahsulleri Ofisinden belge süresinden sonra da 
yurt içi alım yapılabilir. Bu alımlara, taahhüt kapatma müracaatının bu 
Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde yapılması kaydıyla, 
ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince izin verilir. Bu kapsamda yapılan 
alımlarda teminat aranmayabilir. 

 

• Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge 
kapsamında T.C. Şeker Kurumundan ve Toprak Mahsulleri Ofisinden yurt içi 
alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili ihracatçı birlikleri genel 
sekreterliğinin uygun görüşünün olması kaydıyla Müsteşarlıkça (İhracat 
Genel Müdürlüğü), bu durumun tespitinden itibaren belgeye azami 6 (altı) ay 
ek süre verilmek suretiyle ithalat yapılmasına izin verilebilir. 

 

• Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi 
çerçevesindeki alımlar, bu Tebliğ ile 29/6/2001 tarihli ve 24447 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 83 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
hükümlerine istinaden yapılır. Bu kapsamda, bu Tebliğin eşdeğer eşya 
kullanımına ve önceden ihracata ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

http://www.mevzuat.net/kdv/kdvs83.aspx
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Teminat ve İndirimli Teminat Uygulaması  

    Şartlı muafiyet sistemi kapsamında yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen 
esaslar çerçevesinde teminata tabidir. Ancak; 

      

     a) A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme 
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu 
ithalattan doğan verginin %1'inin, 

  

 b) B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme 
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu 
ithalattan doğan verginin %5'inin, 

  

 c) C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme 
izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu 
ithalattan doğan verginin %10'unun, 

  

  

http://www.mevzuat.net/gumruk/kanun_6183.aspx
http://www.mevzuat.net/gumruk/kanun_6183.aspx
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   d) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan dış ticaret 
sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin 
müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde 
gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin 
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu 
ithalattan doğan verginin %10'unun, 

 

 e) İmalatçı-ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önceki 
dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, 
dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden 
sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi 
ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve 
işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD 
Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar 
dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında 
yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun, 
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 f) Son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD 
Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 
(bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların, belge/izin müracaat 
tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü 
kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve bu Kararın yayımı tarihinden 
sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için 
toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için 
toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla 
gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme 
izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin 
%10'unun, 

 teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın 
gerçekleştirilmesine izin verilir. 

  

 Şartlı muafiyet sistemi kapsamında yapılan ithalatta uygulanan teminat 
oranı Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi 
tutarının 2 (iki) katına kadar artırılabilir. 
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Geri Ödeme Sistemi (D3) 

 
 Geri ödeme sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında 

serbest dolaşıma giren hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile 
değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş 
ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınan verginin (işletme malzemesine ilişkin 
katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) geri ödenmesidir. 

  
 Ancak, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç 

edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde, yardımcı 
madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu 
konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer vergilerin teminata bağlanması suretiyle 
ithalatına izin verilebilir. 

  

 Ayrıca, menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-
Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanmış bir ülkeye ihraç edilecek işlem görmüş ürünün elde edilmesinde 
kullanılacak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş 
eşyanın gümrük vergisi ile varsa toplu konut fonunun tahsil edilmesi ve diğer 
vergilerin teminata bağlanması suretiyle ithalatına izin verilebilir. 
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 Geri ödeme sisteminden yararlanmak için, dahilde işleme izin belgesi/dahilde 
işleme izni alınması ve eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğunun 
gümrük idaresince ithalat esnasında belgeye/izne ilişkin gümrük beyannamesine 
kaydedilmesi zorunludur. Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi ile ilgili bilgiler 
gümrük beyannamesi üzerinde belirtilir ve belgenin bir örneği gümrük 
beyannamesine eklenir. 

 Geri ödeme sisteminden, Avrupa Topluluğu'na üye ülkeler menşeli tarım ürünleri 
ithalatı hariç olmak üzere; 

  

 a) İthali miktar kısıtlamalarına tabi olan, 

 b) Tercihli tarife ya da özel bir şartlı muafiyet düzenlenmesinden kotalar 
dahilinde yararlanabilen, 

 c) Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler 
çerçevesinde ithalat vergilerine tabi olan, 

 d) İthal eşyasının serbest dolaşıma giriş beyanının kabulü esnasında, işlem 
görmüş ürünlerden parasal ihracat iadesine tabi olan, 

 eşya yararlandırılmaz. 
      

 Ayrıca; üçüncü ülke menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün 
A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, ihraç edilmesi 
halinde bu ihracat, geri ödeme sisteminden yararlandırılmaz. 
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Ödenen Verginin Geri Verilmesi 

 
 Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen dahilde 

işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat 
taahhüdünün bu Tebliğin 38 inci maddesi hükmüne göre 
kapatılmasını müteakip 3 (üç) ay içerisinde, ithalat 
sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük 
idaresine müracaat edilmesi zorunludur. Bu verginin 
ilgilinin müracaatı üzerine geri verme kararının alındığı 
tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde gümrük idarelerince 
geri verilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır. 
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Belge/İzin Müracaatı 
 

 Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik 
firmaların; 

  

 a) Elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcılar, Türkiye 
Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik imalatçı-
ihracatçı veya ihracatçılar adına, Dahilde İşleme Rejimine 
ilişkin işlemleri bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla 
gerçekleştirebilmek için web sayfası vasıtasıyla elektronik 
ortamda Müsteşarlığa müracaat ederler.  

 

 b) Dahilde işleme izni almak için gümrük idaresine, 

 müracaat etmeleri gerekir. 
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Müracaatların Değerlendirilmesi ve 

Belge/İzin Düzenlenmesi 

     Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmaların, dahilde 
işleme rejiminden yararlanmak için dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
almaları gerekir. Bu çerçevede ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya 
kadar doğru kabul edilir. 

    Dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilişkin müracaat; 

 

    a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin 
mümkün olması, 

    b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel 
ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi, 

    c) 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, 

    d) Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki 
performansları, 

     

    kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. 
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 İkinci fıkrada belirtilen kriterlere göre yapılacak değerlendirme 
sonucunda: ithal eşyası ve işlem görmüş ürünün (asıl ve ikincil işlem 
görmüş ürünler) asgari 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik 
pozisyonu, adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı, değeri, 
belge/izin süresi, döviz kullanım oranı ve varsa yan sanayici 
belirlenerek, proje bazında dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme 
izni düzenlenir veya talep reddedilir. 

  

 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 (yurt içi 
alımlar hariç) süresiz veya dönemsel olarak kısıtlama getirilebilir. 

 

 Dahilde işleme rejiminden yararlandırılmayacak haller, bu Karara 
istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenir. 

  

 Dahilde işleme izni ve bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile 
belirlenen bedelsiz ithalata ilişkin dahilde işleme izin belgeleri 
kapsamında döviz kullanım oranı aranmaz. 
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 Dahilde işleme izin belgesi 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, bunu dışında kalan sektörleri için azami %80’dir. Ancak, 
ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde 
bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir. 

 

   Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında 
ihracat taahhüdünün azami %1'i oranında değişmemiş eşya 
ithalatına izin verilebilir. Ayrıca, belge/izin kapsamında 
ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri, ihracat 
taahhüdünün %2'sini geçemez. Ancak, doğal taşlar ile 
kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgede/izinde, bu 
oran %10'a kadar tespit edilebilir. 
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Belge/İzin Süreleri ve Ek Süreler 

     Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne 
göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. 

 

    Ancak, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen faaliyet 
ve/veya ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgelerin/izinlerin süresi, 
proje süresi kadar tespit edilebilir. 

 

 Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin 
tarihidir. Süre sonu ise, belge/izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep 
ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son 
günüdür. 

 

 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas 
alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Ayrıca, firmanın 
belgeli performansı dikkate alınarak dahilde işleme izin belgesine 
verilecek ek süreler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile 
belirlenir. 
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İhracatın Gerçekleştirilmesi 

 
 İhracatın gerçekleştirilmesi, dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme 

izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, bu Karar ile ihracat rejimi 
ve gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına 
veya serbest bölgelere ihraç edilmesidir. 

 Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest 
bölgelere yapılan ihracatın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay 
içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının veya bir başka 
belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının 
tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü kapatılır. 

 Ayrıca, geri ödeme sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest 
bölgelere yapılan ihracatın, belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay 
içerisinde serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının tevsiki 
kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü kapatılır. 

 İhraç bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esaslar kambiyo mevzuatı 
hükümlerine tabidir. İhraç bedelleri, döviz olarak veya mal olarak getirilebilir. 
Ancak, ihraç bedelinin mal olarak getirilmesi halinde, bu mallar dış ticaret 
mevzuatı hükümlerine tabidir. 
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Telafi Edici Verginin Ödenmesi 

 

 Şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım 
belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem 
görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli 
hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya 
ilişkin vergi, kaynak ülkelerle varolan anlaşmalardaki lehte hükümler saklı 
kalmak kaydıyla ödenir. Ancak, bu verginin aynı ithal eşyası için 
Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması halinde, Toplulukta 
uygulanan vergi ödenir. 

  

 Şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki işlenmiş tarım ürünlerinin A.TR 
dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracında, bu 
ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli sanayi ürünü 
kullanılmışsa buna ilişkin vergi, işlenmiş tarım ürünü kullanılmış ise bu 
üründeki sanayi payına ilişkin vergi ödenir. 
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 Şartlı muafiyet sistemi kapsamında serbest bölgelere yapılan ihracatın, 
belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden 
A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe 
ispat belgeleri eşliğinde, Avrupa Topluluğu'na üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe 
Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir 
ülkeye satışı halinde, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki hükümler 
çerçevesinde telafi edici verginin tahsili aranır. 

 
 Bu madde hükmü çerçevesinde ödenmesi gereken vergi, serbest bölgelerden 

yapılan satışlar dahil 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. Ancak, belge kapsamında önceden 
ihracat işleminden sonra ithalat yapılması durumunda, bu vergi serbest 
bölgelerden yapılan satışlar dahil önceden 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, önceden ihracata tekabül eden ithalatın 
yapılması esnasında ödenir. Tahsil edilen telafi edici vergi bütçeye irat 
kaydedilir. 



31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK   

www.arcgloballogistics.com 

35 

Kısmi Teminat İadesi 

 
 Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen 

eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihraç 

edilmesi halinde, ilgili firmanın belge/izin süresi 

içerisindeki talebi üzerine, ithalat esnasında 

alınan teminatlar gerçekleşen ihracata tekabül 

eden oranda iade edilir. Ancak, iade edilen 

teminat tutarı, belge/izin kapsamında alınması 

gereken toplam verginin %90'ını geçemez. 
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İhracat Taahhüdünün Kapatılması 

 
 Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmaların, 

belge/izin ihracat taahhüdünü kapatmak için, tebliğ hükümleri 
çerçevesinde müracaat etmeleri gerekir. Aksi takdirde, bu belge/izin 
müeyyide uygulanarak resen kapatılır. 

  

 Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, 
belgede/izinde belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle, dahilde 
işleme rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal 
eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın 
ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır. 

 

 Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü, 
belge/izin sahibi firma ve/veya aracı ihracatçı firma tarafından 
gerçekleştirilen ihracat ile kapatılır. Ancak, Müsteşarlıkça (İhracat 
Genel Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir. 
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 Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen eşya, belge/izin süresi içerisinde, ticaret 
politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın 
ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil 
diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207 nci maddesi 
hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya 
tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz. 

  

 Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem 
görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, 
gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden 
ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz. 

  

 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 hallerinde, bu ürünün ihracatının gerçekleştirilmesi aranmaz. İkincil işlem 
görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre ithaline ilişkin usul ve esaslar, bu 
Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir. 

  

 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün belge 
sahibi firmalara yurt içinde teslimi ile belge/izin kapsamında ihraç edilen eşyaların alıcısı 
tarafından kabul edilmemesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, bu Karara 
istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir. 

http://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s18.aspx
http://www.mevzuat.net/gumruk/kanun/kanun4458_s29.aspx
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 İhracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip, dahilde işleme izin 
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında alınan teminat veya vergi, bu 
Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde ilgili firmaya geri verilir. 

  

 Dahilde işleme izin belgelerinin revize edilmesi ve taahhüt hesabının 
kapatılması ile ilgili görev ve yetkiler Müsteşarlıkça kullanılabileceği gibi, 
bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile, diğer kamu kurumları 
ve/veya ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kısmen veya tamamen 
devredilebilir. 

 

 Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen gözetim ve korunma 
önlemine tabi eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünü A.TR dolaşım 
belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç eden ancak, bu 
eşya ile ilgili olarak ithal lisansları ve/veya gözetim belgeleri (yan 
sanayici veya aracı ihracatçı adına olanlar dahil) bulunmayan firmalara 
ait bu Kararın yayımı tarihinden önce düzenlenen ve süresi sona eren 
dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin ihracat 
taahhütleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer şartların yerine 
getirilmesi kaydıyla, bu eşya ile ilgili olarak ithal lisansları ve/veya 
gözetim belgeleri aranmaksızın kapatılır 
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Belge/İzin Süresi 

  Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi 
sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. 

 

 Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 
(oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren 
ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, 
proje süresi kadar tespit edilebilir. 

  

 Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde 
işleme izninin tarihidir. Süre sonu ise, belge/izin süresi (ek 
süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin 
süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür. 
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Aracı İhracatçı ile İhracat 

  Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında işlem görmüş 
ürünün ihracatı, belge/izin sahibi firma tarafından yapılabileceği gibi, 
Müsteşarlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) izin almadan başka bir 
ihracatçı aracılığı ile de yapılabilir. Ancak, Müsteşarlıkça (İhracat Genel 
Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir. 

 

 Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatta gümrük idaresince; aracı ihracatçı, 
belge/izin sahibi ve yan sanayici unvanları ile dahilde işleme izin belgesi 
sayısı/izne ilişkin beyanname sayısı gümrük beyannamesine kaydedilir. 

  

 Aracı ihracatçı ile yapılan ihracatın dahilde işleme izin belgesi/dahilde 
işleme izni kapsamında değerlendirilmesi için, belge/izin sahibi firmadan 
tedarik edildiği ve belge/izin ihracat taahhüdünde yer aldığı şekliyle 
ihracının gerçekleştirilmesi gerekir. 
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Kapatma İşleminin Bildirileceği 

Merciler 
 

 Kapatma işlemi, dahilde işleme izin belgesinin gönderildiği 
merciler ve ilgili vergi dairesi ile bankaya bildirilir. 

  

 İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, ek-8 ve ek-9’da 
yer alan ihracat ve ithalat listeleri Gümrük Müsteşarlığı 
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile ilgili gümrük ve muhafaza 
başmüdürlüklerine taahhüt kapatma yazısı ekinde 
gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım yapılması 
halinde, kapatma işlemi ilgili kamu kurum ve kuruluşuna da 
bildirilir. 

http://www.mevzuat.net/ihracat/2005/ihr200501_ekler.aspx
http://www.mevzuat.net/ihracat/2005/ihr200501_ekler.aspx
http://www.mevzuat.net/ihracat/2005/ihr200501_ekler.aspx
http://www.mevzuat.net/ihracat/2005/ihr200501_ekler.aspx
http://www.mevzuat.net/ihracat/2005/ihr200501_ekler.aspx
http://www.mevzuat.net/ihracat/2005/ihr200501_ekler.aspx
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Teminatın/verginin İadesi 

  İhracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip; 

  

 a) Yurt içi alım yapılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında 
alınan teminatlar T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker 
fabrikaları ve/veya Toprak Mahsulleri Ofisince, 

 b) İthalat yapılan şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki 
dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında 
alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince, 

 c) Geri ödeme sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin 
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında alınan vergi ilgili 
gümrük idaresince, 

 d) Geri ödeme sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin 
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında alınan teminat ilgili 
gümrük idaresince, ilgili firmaya iade edilir. 
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İhracatın Gerçekleştirilmemesi  

  Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracatı 
gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün ve/veya ithal 
edildiği şekliyle belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın 
stoklarında bulundurulması zorunludur. 

  

 Bu Tebliğin 32 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, şartlı muafiyet 
sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında ithal edilen ancak belge/izin süresi içerisinde işlem görmüş 
ürün olarak belge/izin şartlarına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi 
dışına ihracatı gerçekleştirilemeyen veya serbest bölgelere ihraç edildiği 
halde belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest 
bölgelerden başka bir ülkeye satışı yapılmayan ithal eşyasına ilişkin 
alınmayan vergi, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir. 

  

 Ancak, ikinci fıkra hükmü çerçevesinde serbest bölgelere yapılan ihracatın, 
dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süresi bitiminden itibaren 3 
(üç) ay içerisinde bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük 
Bölgesine ithal edilmesi halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesi hükmü 
uygulanmaz. 
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 Geri ödeme sistemi kapsamında ithal edilen ancak belge/izin süresi 
içerisinde işlem görmüş ürün olarak belge şartlarına uygun şekilde 
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere (belge/izin 
süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgelerden 
başka bir ülkeye satışının yapılmaması durumunda) ihracatın 
yapılmaması halinde, bu ithal eşyasına ilişkin alınan vergi iade 
edilmez. 

  

 Bu Tebliğin 38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü saklı 
kalmak kaydıyla, belge/izin kapsamında ikincil işlem görmüş ürünün 
ihraç edilmemesi halinde, ithal eşyasına ilişkin beyannamenin tescil 
tarihindeki kur ve vergi oranı veya asıl işlem görmüş ürünün ihraç 
edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma 
girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı 
esas alınarak hesaplanan verginin, ilgili gümrük idaresine 
yatırıldığının tevsiki aranır. Aksi takdirde, bu Tebliğin 45 inci 
maddesi hükmüne göre işlem yapılır. 



31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK   

www.arcgloballogistics.com 

45 

 Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen 
dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde 
Avrupa Topluluğu’na üye ülkelere veya menşe 
ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye 
ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna 
taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürün olarak 
ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi 
içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşyaya 
ilişkin daha önce alınmayan vergi, bu Tebliğin 45 
inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir. 
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Belgenin/İznin İptali 

  Firmanın talep etmesi halinde kullanılmayan dahilde işleme izin belgesi iptal 
edilir. İptal müracaatı, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği aracılığıyla 
Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır. 

  

 Bu Tebliğ ve bu Tebliğe istinaden yayımlanacak genelge hükümlerine 
uyulmadığının, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin 
düzenlenmesi veya revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge/izin 
üzerinde yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya gerçeği 
yansıtmadığının, belgenin/iznin sahtesinin düzenlendiğinin veya belge/izin 
üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge Müsteşarlıkça, izin 
ise ilgili gümrük idaresince iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem 
yapılır. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firmaya ait dahilde işleme izin 
belgelerine/dahilde işleme izinlerine (bu firmaların bir başka firmanın 
belgesinde yan sanayici olması da dahil) 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat 
uygulanmaz. 

  

 İptal edilen belge/izin ile ilgili olarak, bu Tebliğin 45 inci maddesi 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

 İptal işlemi, ilgili mercilere ve ilgili vergi dairesine bildirilir. İptal edilen dahilde 
işleme izin belgeleri aylık listeler halinde Resmi Gazete’de yayımlanır. 
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DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİN 

SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 
 

• 3. ülkelerden yapılan ithalatta Gümrük Vergisi, KDV ve diğer 
vergi, resim ve harçlardan muafiyet 

• AB ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi,resim ve 
harçlardan muafiyet 

• İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine 
getirmek koşulu ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden 
muafiyet 

• Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler 
mevzuatına tabi olmama 

• İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük 
vergisi muafiyetli ithalat 

• Eşdeğer eşya kullanımına olanak vermesi, 

• Ödenmiş vergilerin geri alınması 


