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2006/12 TEBLİĞ ESKİ HALİ YENİ HALİ 

Tebliğ geneli  T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen 

şeker fabrikaları  

İlgili kamu kurum ve kuruluşları 

İndirimli Teminat 

“MADDE 9 – (1) İndirimli teminat 

uygulaması çerçevesinde;  

 

a) Yetkilendirilmiş yükümlü 

sertifikası veya 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 belge/izin 

kapsamında yapacakları ithalatta, bu 

ithalattan doğan verginin %5’inin,  

 

c) C sınıfı onaylanmış kişi statü 

belgesi sahibi firmaların belge/izin 

kapsamında yapacakları ithalatta, bu 

ithalattan doğan verginin %10’unun,  

 

teminat olarak yatırılması kaydıyla, 

gümrük idaresince ithalatın 

gerçekleştirilmesine izin verilir. 

“MADDE 9 – (1) İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde;  

 

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalar veya belge/izin müracaat tarihinden önceki iki 

takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl asgari 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarında ihracat yapan 

onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 

kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %1'inin,  

 

b) Belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl 5 (beş) milyon ABD 

Doları tutarı (bu tutar dahil) ile 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarı arasında ihracat yapan 

onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 

kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %5'inin,  

 

c) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların 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. 

Dahilde işleme izni 

verilecek haller Mad. 

14/1 

ğ) Filmaşin ithalatını müteakip, 

ihraç edilmek üzere çivi ve tel 

üretimi 

ğ) Çelik filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi, 

Belgenin/iznin 

revizesi Mad 19 

(1) Dahilde işleme izin belgesi, 

kapatma müracaatından sonra veya 

belge süresi içerisinde revize 

edilebilir. 

(1) Dahilde işleme izin belgesi, belge kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar revize edilebilir 



Dahilde işleme 

tedbirlerine 

uyulmaması Mad 45 

c) Belge/izin kapsamında izin 

verilen miktarın üzerinde ithalat 

yapılması halinde, bu kısma tekabül 

eden ithalattan doğan vergi, 

 

g) Dahilde işleme izin 

belgesinin/dahilde işleme izninin 

iptal edilmesi halinde, belge/izin 

kapsamında varsa alınmayan vergi, 

 

 

 

(2) Birinci fıkra hükmü 

çerçevesinde vergisi ve cezaları 

ödenen eşyanın serbest dolaşıma 

giriş rejimine tabi tutulmasının talep 

edilmesi halinde, ticaret politikası 

önlemlerinin uygulanması ve 

eşyanın ithali için öngörülen dış 

ticarette teknik düzenlemeler ve 

standardizasyon mevzuatı dahil 

diğer işlemlerin tamamlanması şartı 

aranır. 

c) Belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması aşamasında belge/izin kapsamında izin verilen miktarın 

üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi, 

 

g) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem 

görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin şartların yerine getirildiğinin Bakanlıkça/Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığınca belirlenen şekilde tevsik edilememesi ve bu şartların yerine getirildiğinin belge 

için Bakanlıkça bu maddenin altıncı fıkrasında belirlenen, izin için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 

belirlenen diğer şekillerde de tevsik edilememesi halinde eşyanın ithalinde alınmayan vergi, 

 

(2) İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin verginin 43 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamında ilgili 

gümrük idaresine yatırıldığının tevsik edilmemesi halinde, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi 

üzerinden hesaplanan vergi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ikincil işlem görmüş ürünün kendisi için 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 238 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. 

 

(4) Ayrıca; a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller dışında, belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın 

işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça/Gümrük Ticaret Bakanlığınca 

belirlenen şartlara uyulmaması durumunda, b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, 

belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde 

kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Tebliğ’in 17.inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında 

belirlenen oranları geçmesi halinde, belge/izin sahibi firma adına (bu firmanın başka bir firmanın 

belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler 

kapsamında, Bakanlıkça uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz. 

Firmaların bu fıkra kapsamında müteakip ihlallerinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü 

tarihten itibaren ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar arttırılır. 

(5) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen 

eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin 

bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu 

işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde 

işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın 

belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, 

ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler 

belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 

dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir. (6) Birinci 

fıkranın (g) bendi kapsamında, ithal edilen eşyanın ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde 

kullanıldığına ilişkin dahilde işleme izin belgesinde yer alan şartların yerine getirildiğinin teknik, 

bilimsel veya idareden kaynaklanan bir nedenle tespit edilememesi halinde, söz konusu şartın yerine 

getirildiği, firmanın stok ve muhasebe kayıtları dikkate alınarak düzenlenecek yeminli mali müşavir 

raporu ile tevsik edilebilir.” 



GEÇİCİ MADDE 

  “GEÇİCİ MADDE 31 – (1) 26/11/2017 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin 

belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamında (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil 

edilmeyen belgeler/izinler dahil); a) İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde, 

bu Tebliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılır. b) Belge/izinde kayıtlı 

miktarın üzerinde ithalat yapılmış olması halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç 

edildiğinin tespiti ve ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, 

belge/izin ihracat taahhüdü müeyyide uygulanmaksızın kapatılır. c) İthal edilen eşyanın ihraç edilen 

işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanıldığına ilişkin olarak Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca belirlenen şartların yerine getirildiğinin tevsik edilememesi halinde, belgelerin/izinlerin 

ihracat taahhüdü, bu Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde işlem 

yapılarak kapatılır. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 

sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanır. ç) Bu Tebliğin 

45 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan haller dışında Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca belirlenen şartların ihlali halinde, ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç 

edildiğinin tespiti kaydıyla, bu Tebliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır. d) İthal edilen 

eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz 

kullanım oranının bu Tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesinin 

dördüncü fıkrası uygulanır. e) İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt edilenden daha az ithal ürün 

kullanılması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen gümrük beyannamesi veya beyanname eki 

belgeler hakkında bu Tebliğin 46.ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.” 

 


