
Bahar KARALAR
Dış Ticaret & Dahilde İşleme Rejimi Uzmanı



KONU BAŞLIKLARI
• Dahilde İşleme Rejimi Tanımı
▫ Rejim kapsamında yer alan sistemler
▫ Rejimin İşleyişi
▫ Teminat uygulamaları
▫ Avantajlar/ Kazanımlar

• Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatı ve Kullanımı
▫ Belge kapsamında faydalanılacak tedbirler
▫ Belge süreleri
▫ Belge revizeleri
▫ Belgenin yönetimi
▫ DİR Otomasyon kullanımı (Uygulamalı)



KONU BAŞLIKLARI
• Telafi Edici Vergi
▫ Tanımı
▫ TEV doğmasının nedenleri
▫ TEV Takibi ve Yönetilmesi
▫ TEV Sarfiyat Hesabı (Uygulamalı)
▫ TEV Tablosunun Düzenlenmesi (Uygulamalı)

• Taahhüt Hesabı Kapatma Süreci
▫ İhtiyaç olunan bilgi ve belgeler
▫ DİR Otomasyon üzerinden kapatma başvurusu
▫ Müeyyide uygulamaları



 DİR kapsamı sistemler ve işleyişi

 Teminat Çeşitleri

 Teminat Kullanım Şekilleri

 Sistem avantajları ve kazanımları



Dahilde İşleme Rejimi Tanımı
Dahilde İşleme Rejimi , ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan İthal
ve/veya yurt içi girdilerin bir takım muafiyetler ile yurt dışı pazarlarda
rekabet etme gücünü arttırma amacı ile gümrük etkili ekonomik rejimdir.

İthalat yapılması halinde;

• İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi hakkında Mevzuat ( Anti-damping ve 
sübvansiyon)

• İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Kota ve Gözetim 
Lisansları)

• Gümrük Vergileri Muafiyeti

Yurt içi alım yapılması halinde ;

• Tecil-terkin ile KDV İstisnası sağlamaktadır.



DAHİLDE İŞLEME REJİMİ SİSTEMLERİ

53 NO.LU ÖZEL 
ŞART

ŞARTLI 

MUAFİYET
GERİ ÖDEME



Rejim Kapsamında Yer Alan Sistemler

• Şartlı Muafiyet Sistemi

Ticaret Politikaları Muafiyetleri

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Diğer Vergilerin Muafiyeti

Teminat Uygulaması

İthalatın Gerçekleştirilmesi

İhracatın Gerçekleştirilmesi

Teminat Çözümü

• Geri Ödeme Sistemi

Gümrük Vergisinin ödenmesi

Diğer Vergilerin ödenmesi
İthalatın Gerçekleştirilmesi

İhracatın Gerçekleştirilmesi

Vergilerin Geri Alınması



53 NO.LU ÖZEL ŞART

• Şartlı Muafiyet Sistemi

Ticaret Politikaları Muafiyetleri

Gümrük Vergileri Muafiyeti

Diğer Vergilerin Muafiyeti

Teminat Uygulaması

İthalatın Gerçekleştirilmesi

İhracatın Gerçekleştirilmesi

Teminat Çözümü

• Geri Ödeme Sistemi
Gümrük Vergisinin ödenmesi
Diğer Vergilerin Ödenmesi
İthalatın Gerçekleştirilmesi
İhracatın Gerçekleştirilmesi
Vergilerin Geri Alınması 

(ATR,EUR.1 (Fas 
Mısır,Tunus,Ürdün Hariç),EURO-
MED düzenlen ülkeler hariç)



ŞARTLI MUAFİYET DAHİLDE İŞLEME 
REJİMİNİN İŞLEYİŞİ

İthal Girdi Teminatlı İthalat Üretim – Nihai 
Ürün

İhracat 
Taahhüdü 
Tamamlanması

Teminat 
Çözümü

Belgede yer alan 
ve ihrac ürünün 
üretiminde 
kullanılacak olan 
yurt dışından temin 
edilen 
hammadde,yarı 
mamul,işletme 
malzemesini,

Ödenmesi gereken 
vergilerin %100‘ü 
teminata bağlanır. 
Ancak Bu teminat 
oranları %1,%5 ve 
%10 oranlarında 
gerçekleşebilir.

Belgede kayıtlı 
ihrac ürün veya 
ürünlerinin imalatı, 
üretim süreci ve 
İhraca ve/veya 
ihrac kaydıyla yurt 
içi satışa hazır 
hale getirilen 
ürün.

Nihai ürünün Belge 
kapsamında yurt 
dışı edilmesi ve 
/veya ihraç kaydı 
ile yurt içi teslimi 
ardından belge 
taahhüdünün 
kapatılması

İhracat 
taahhüdünün 
gerçekleşmesini 
müteakip belge 
kapatma 
işlemlerinin 
tamamlanması ve 
ithalat sırasında 
yatırılan 
teminatın 
çözülmesi,



Şartlı Muafiyet 
Uygulamaları

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
 YYS

 OKSB

İndirimli Teminat (%1,% 5,%10) 

 Götürü teminat

 Kısmi teminat

Önceden İthalat

 İhrac ürününün üretimi için gerekli olan 
mamul,yarı mamul,hammadde,işletme 
malzemesi ithalatını veya yurt içi alımının 
önceden yapılarak üretime girilmesi.

Önceden İhracat (Eşdeğer eşya)

Önceden yurt içi veya yurt dışından belge
kapsamında olmaksızın alımını gerçekleştirdiği
hammadde ,mamul,yarı mamul,işletme
malzemesi ile üretimini yaparak ihracatın
gerçekleştirilmesi.



GERİ ÖDEME SİSTEMİ 53 NO.LU ÖZEL ŞART 
İLE DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN İŞLEYİŞİ

İthal Girdi KISMİ Teminatlı 
İthalat 

Üretim – Nihai 
Ürün

İhracat 
Taahhüdü 
Tamamlanması

Teminat/ 
Vergilerin 
Alınması

Belgede yer alan 
ve ihrac ürünün 
üretiminde 
kullanılacak olan 
yurt dışından temin 
edilen 
hammadde,yarı 
mamul,işletme 
malzemesini,

GTİP karşılığı var 
olan GÜMRÜK 
VERGİLERİ 
%100‘ü PEŞİN 
olarak ödenerek 
sair vergiler 
teminata bağlanır. 
Ancak Bu teminat 
oranları %1,%5 ve 
%10 oranlarında 
gerçekleşebilir.

Belgede kayıtlı 
ihrac ürün veya 
ürünlerinin imalatı, 
üretim süreci ve 
İhraca ve/veya 
ihrac kaydıyla yurt 
içi satışa hazır 
hale getirilen 
ürün.

Nihai ürünün Belge 
kapsamında yurt 
dışı edilmesi ve 
/veya ihraç kaydı 
ile yurt içi teslimi 
ardından belge 
taahhüdünün 
kapatılması

İhracat 
taahhüdünün 
gerçekleşmesini 
müteakip belge 
kapatma 
işlemlerinin 
tamamlanması ve 
ithalat sırasında 
yatırılan 
teminatın 
çözülmesi, 
vergilerin geri 
alınması



KULLANILAN TEMİNAT ŞEKİLLERİ

GÖTÜRÜ 
TEMİNAT

YYS 
FİRMALARI

NAKİT,HAZİNE 
BONOSU-TAHVİL,BANKA 

TEMİNAT MEKTUBU

GLOBAL 
TEMİNAT

YYS 
FİRMALARINAKİT,HAZİNE 

BONOSU-TAHVİL,BANKA 
TEMİNAT MEKTUBU

KISMİ 
TEMİNAT

YYS VE OKSB 
FİRMALARI

NAKİT, BANKA TEMİNAT 
MEKTUBU

TEMİNAT
TÜM FİRMALARNAKİT, BANKA TEMİNAT 

MEKTUBU



İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI

%1 TEMİNAT %5 TEMİNAT %10 TEMİNAT %10 TEMİNAT 
(PERFORMANSA 
DAYALI)

%10 TEMİNAT 
(PERFORMANSA 
DAYALI)

Yetkilendirilmiş 
Yükümlü 
Sertifikası 
Sahibi Firmalar

YILLIK 2 MİLYON 
USD İLE 25 
MİLYON USD 
ARASINDA 
İHRACAT YAPAN 
ONAYLANMIŞ 
KİŞİ STATÜ 
BELGELİ 
FİRMALAR

YILLIK 1 MİLYON 
USD İLE 2 
MİLYON USD 
ARASINDA 
İHRACAT YAPAN 
ONAYLANMIŞ 
KİŞİ STATÜ 
BELGELİ 
FİRMALAR

SON 4 YIL 
İÇERİSİNDE 
KAPANMIŞ 
DİİB’LERİNDE 
SANAYİ İÇİN 1 
MİLYON TARIM 
İÇİN 500 BİN 
USD İHRACAT 
YAPMIŞ 
İMALATÇI-
İHRACATÇI 
FİRMALAR

SEKTÖREL DIŞ 
TİCARET VE DIŞ 
TİCARET 
SERMAYE 
ŞİRKETLERİ



KAZANIMLARINIZ

Zaman: Dahilde 
İşleme Rejiminin Genel 
Özellikleri arasında 
olan ticaret politikası 
önlemlerinin
Uygulanmaması .

Finansal Kazanç :
İthalat sırasında mal 
bedeli ödeme 
zorunluluğunun olmaması 
sebebi ile özellikle vadeli 
alımlarda finansal kazanç

Nakit Kazancı  : 
Vergi Muafiyetlerinin 
satış fiyatı üzerinde 
karlıklık payının artışı

Nakit Kazancı 2 : 

D.İ.İ.B kapsamındaki
Akreditif BSMV,
%6 KKDF , Gümrük
vergileri

Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin Getirdiği Avantajlar ve 
Kazançlar 



 Yetkilendirme Başvurusu

 Proje Hazırlanması



İhracatçılar Birliği’ne üyelik

E-İmza ve Kullanma Yetkisi

Kapasite Raporu

Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tasdikli sureti

Noter tasdikli İmza Sirküleri

Varsa Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Yan Sanayici kullanılıyor olması halinde Yan Sanayiciye ait, kapasite 
raporu,imza sirküleri ve taraflarca imzalanmış protokol

Dahilde İşleme İzin Belgesi / Dahilde İşleme İzni 
Müracaatı



E-İMZA ALIMI

Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatı



YETKİLENDİRME BAŞVURUSU

 Dilekçe

 İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya Sanayi

Odaları ıslak kaşeli «aslı gibidir» nüshası)

 İmza Sirküleri Aslı (Noter tasdikli)

 Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile Ticaret Sicili

Memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluş ve varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma

ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

 Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi veya Vergi Dairesi Mükellef Yazısı

 Firma Tanımlama Formu Aslı

 E-İmza Yetki Taahhütnamesi Noter Tasdikli Aslı

 OKSB (Varsa) Aslı

 SGK Tahakkuk Form ve Tablosu

 Son 3 Aylık Elektrik Sarfiyat Faturası (Kiralık ise Yansıtma Faturası ile birlikte)



YETKİLENDİRME BAŞVURUSU



Yetkilendirme başvuru ekran görünümleri:



Yetkilendirme başvuru ekran görünümleri:



İthal edilecek eşyanın ihraç 
edilecek ürünün üretiminde girdi 
olarak kullanıldığının tespitinin 
mümkün olması

Faaliyetin katma değer yaratan , 
kapasite kullanımını ve artırımını 
getiren ve rekabet gücü sağlayan 
özelliklere sahip olması

İthal edilecek olan eşyaların 
ülkemizdeki yerleşik üreticilerinin 
temel ekonomik çıkarlarının 
olumsuz etkilenmemesi.

.   

TEKNİK

KRİTERLER
POLİTİK

KRİTERLER

EKONOMİK

KRİTERLER

Belge Müracaatlarını Değerlendirme Kriterleri:



• Kapasite Raporu

• Ekspertiz Raporu

• İthalat -İhracat Bilgileri

• Döviz Kullanım Oranı 

• Hammadde Sarfiyat (Birinci ve İkinci Birim)

• İkincil İşlem Görmüş Ürün Beyanı

• Aracı ihracatçı Kullanımı

• Yan Sanayici Kullanımı

• Temsilci İthalatçı Kullanımı

• Özel Şartlar

• Yurt İçi Alım

• Yurt İçi Satış ( Belgeden Belgeye Teslim)

• Özel Faturalı Satış

• Belge Süreleri

• Belge revizeleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatında ve Takip Sürecinde Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar:



Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatlarında, bağlı bulunduğunuz Birliklere tevsik

ettiğiniz ve sisteme tanıtılmış olan geçerli kapasite raporunda yer alan yıllık tüketim

ve üretimden yola çıkılarak sahip olunan makine-teçhizat ve işçi sayısı göz önünde

bulundurularak mühendisler tarafından hesaplanan kapasite hesabı ile doğru orantılı

birim kullanım oranlarının(BKO) beyan edilmesi esastır. Belgede yer alan BKO’nın

kapasite raporunda yer alan oranların altında kalması kabul edilirken fazla olması

Kabul edilemez. 

Diğer taraftan Kapasite Raporunda yer almayan hiçbir ürün için belge başvurusunda

bulunulamamaktadır.

Belge süresi içerisinde mevcut kapasite raporunda revize yapılmış ise , revize edilmiş

Raporun aslının veya « Aslı Gibidir» nüshasının bir dilekçe ekinde birliklere ibraz

edilmesi zorunludur.

Kapasite Raporu :



Dahilde İşleme İzin Belgesi «Özel Şartlar» bölümünde ekspertiz şartı olan firmalar 

belge ihracat taahhüdü kapama başvurusu yaparken bağlı bulundukları Sanayi ve

/veya Ticaret Odalarından Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih ve numarasına atfen

Düzenlenmiş ve en az iki mühendis tarafından imzalanmış Ekspertiz Raporu tevsik

Etmek durumundadırlar. Ekspertiz Raporunun tarihi mutlak suretle DİİB süresi

İçerisinde olması şartı aranır.

Ancak ; ekspertiz raporuna konu olan eşyadan numune alınarak ekspertiz

Yapılamadığı firma ziyareti ile yapılan incelemeler sonucu ekspertizin

tamamlanmasının ve raporun düzenlenmesinin gerektiği durumlarda; incelemenin

yerinde yapıldığına dair belge süresi içerisinde tasdik edilmiş bir yazı ile ekspertiz

raporu tarihi arasında azami 3 aylık süre olması halinde, ekspertiz rapor tarihinin

belge süresi içerisinde olması şartı aranmamaktadır. 

Ekspertiz  Raporu :



İthalatı ve/veya yurt içi alımı 
gerçekleşecek malzemeler ile ihracı 
gerçekleşecek nihai ürünün 
muhteviyatı ve miktarı hakkında 
bilgileri içerir.

Belgenin toplam ithalat ve toplam 
ihracat taahhüt tutarını belirleyen 
bilgilerdir.

Adet ve Birim Fiyat bilgilerinin 
firma üretim kapasitesindeki 
ve siparişlerdeki değişkenlikler 
doğrultusunda sıkça gözden 
geçirilmesi gerekmektedir..

İthalat-İhracat Bilgileri:



İTHALAT
CIF $

İHRACAT
FOB $ D.K.O

Max. %80

Döviz Kullanım Oranı (D.K.O) :



X
GİRDİ İÇİN, TEŞVİK 

KAPSAMINDA 
YAPILABİLECEK MAX. 

İTHALAT ADEDİ

GİRDİNİN,
KAPASİTE

RAPORUNDA
BELİRTİLEN

BİRİM KULLANIM
MİKTARI 

PLANLANAN
İHRACAT
ADEDİ =

GİRDİNİN,
TEŞVİK 

KAPSAMINDA
YAPILABİLECEK 
MAX. İTHALAT 

ADEDİ

X

MALZEMENİN
ORTALAMA

BİRİM
FİYATI 
(CIF$) 

=
GİRDİ İÇİN, TEŞVİK 

KAPSAMINDA 
YAPILABİLECEK MAX. 

İTHALAT DÖVİZ 
TUTARI ($)

İthalat Tahsis Miktarı ve Tutarının Belirlenmesi:



X
İHRACAT

TAAHHÜT TUTARI

FOB ($)

PLANLANAN
İHRACAT
MİKTARI 

İHRAÇ ÜRÜN/ 
ÜRÜNLERİN
ORTALAMA 

SATIŞ FİYATI
(FOB $)

=

KAPASİTE RAPORUNDA YER ALAN YILLIK
ÜRETİM MİKTARI

(SÜRESİ 1 YILDAN AZ OLAN BELGELER İÇİN
YILLIK ÜRETİM MİKTARI/1 YIL X BELGE

SÜRESİ) 

=
TOPLAM İHRACAT

TAAHHÜT

MİKTARI

İhracat Taahhüt Miktarı ve Tutarının Belirlenmesi:



2011/7 sayılı Tebliğ ile bazı sektörlerin Döviz Kullanım Oranlarında

değişiklik yapılmıştır. 

- Otomotiv ve Tekstil Sektöründe  max.%65

- Konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe max.%70

- Deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe  

max.%60

- İkincil işlem görmüş tarım taahhüdü içeren belgelerde max.%100

Bu sektörler dışındaki diğer sektörlerde D.K.O max.%80’ dir.

Sektör Bazında Döviz Kullanım Oranları:



Belge kapsamında ihraca konu mal ile belge kapsamında ithalatı veya yurt içi
alımı gerçekleştirilecek girdilerin Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan esas ölçü
birimini ifade eder.

Gümrük Beyannamelerinin 31. hanesinde yer alan ölçü birimidir.

1.Birim Kullanım Oranı = Yıllık Tüketim miktarı / Yıllık Üretim Miktarı 

1.Birim Hammadde Sarfiyat =Fiili İhracat Adedi x 1.Birim Kullanım Oranı < veya
= Fiili İthalat Adedi

OLMALIDIR. 

Birinci Birim Hammadde Sarfiyat:



Belge kapsamında ihraca konu mal ile belge kapsamında ithalatı
Veya yurt içi alımı gerçekleştirilecek girdilerin Gümrük Tarife
Cetvelinde yer alan esas ölçü birimi yanında yer alan ikinci ölçü
birimini ifade eder.

DİR Otomasyonda KG Birimi Dışında Miktar kolonunda yer alan ölçü 

İkinci Birim Hammadde Sarfiyat:

/
İthalat Dönüşüm 

Katsayısı 
(İthalat 2. Birim 

Miktarı/
Birinci Birim 

Miktarı)

İhracat Dönüşüm 
Katsayısı 

(İhracat 2. Birim 
Miktarı/

Birinci Birim 
Miktarı)

=
Birinci Birim 
Hammadde 
Sarfiyat
Birim 

Kullanım Oranı

x
İKİNCİ BİRİM , 

BİRİM KULLANIM 
ORANI



Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruyarak yok olma, erime, buharlaşma, sızma

veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan ve bir

daha kullanıma tabi olmayacak üretim atıklardır.

Fireli Birim Kullanım Oranı Hesabı :

Birim Kullanım Oranı / (1-Fire Oranı) = Fireli Birim Kullanım Oranı

ÖRNEK :

BKO : 1

Fire Oranı %6

Fireli Birim Kullanım Oranı = 1/(1-0,06) = 1/0,94 = 1,06

Fire Beyanı :



İkincil İşlem Görmüş Ürün (Hurda)

İkincil İşlem Görmüş Ürün (Hurda): İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen, asıl işlem görmüş ürün

dışındaki ürünü; diğer bir anlatımla da; fire dışında, ekonomik değeri olan kırpıntı, döküntü vb., hurda satışına

konu olabilecek tali ürünler yani üretim artıklarıdır.

 Kapasite Raporu, fire dahil oranlar üzerinden hesaplanmışsa; DİİB başvurusu sırasında, her ithalat

malzeme kalemi için ayrı fire oranlarının girilmesi gerekmemektedir.

 İ.İ.G.Ü. ise; belge başvurusu sırasında belirtilmesi zorunludur. Belge süresi içerisinde veya bittikten

sonra, gerçekleşen ithalat kalemleri üzerinden revize yapılması ve gümrük işlemlerinin tamamlanması

mümkündür.

 İİGÜ yok ise , olmadığına dair taahhütname vermek gerekmektedir.



 Aracı İhracatçı
 Temsilci İthalatçı
 Yan Sanayici Kullanımı
 Yurt içi Alım
 Belgeden Belgeye Teslim (İhracat sayılan yurt içi satışlar)
 Serbest Bölgeye İhracat



Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belge sahibinin ihracat yapabilme kabiliyetine sahip olsa

bile bir veya birden çok ihracatçı firma tarafından kendi belgesi üzerinden ihracatı yapma

yetkisinin verilmesine « Aracı İhracatçı» kullanımı denmektedir.

Belge sahibi , ihracatçı firmaya nihai ürünü sahip olduğu belge kapsamında İhraç etmek üzere

«İhraç Kayıtlı» olarak verir. Aracı İhracatçı firmalar genellikle Dış Ticaret şirketleri olmaktadırlar.

Bir anlamda belge sahibi firmanın pazarlama şirketi statüsünde çalışıyorlar şeklinde de

düşünülebilir.

Aracı ihracatçının belge/izin sahibi firma adına , yine belge kapsamında İhracat yapabilmesi için ,

firma tarafından bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüklerine Aracı İhracatçının Unvan , Adres ve Vergi

No bilgilerini içeren bir Dilekçe vermesi ve Bölge Müdürlüğü tarafından sisteme tanıtılması

gerekmektedir.

Aracı İhracatçı



Dahilde İşleme İzin Belgesi ve İzni sahibi firmalar , ihraca konu eşyanın üretimi

esnasında ;

1. Kapasitelerinin yetersiz kalması durumunda , toplam kapasite miktarının %30’u 
miktarındaki üretimi fason olarak yaptırmaları halinde;

2. İhraca konu olan eşyanın üretim safhasında eşya üzerinde uygulanacak olan işlemin kendi 
proseslerinde yer almaması halinde, diğer bir değişle yarı mamul veya nihai mamul haline 
getirilmesi aşamalarında

3. Belge sahibinin İhracatçı,Dış Ticaret Sektörel ve Dış Ticaret Sermaye Şirketi olması 
halinde,

Yan Sanayici kullanımı mümkündür.

Bu durumda mutlak suretle belge/İzin sahibi firma ile Yan Sanayici arasında bir protokol 
imzalanması gerekmekte olup Yan Sanayici kapasite raporunun Bölge Müdürlükleri kanalı ile 
DIR Otomasyon sistemine tanıtılması gerekmektedir.

Yan Sanayici Kullanımı : 



Dahilde İşleme İzin Belgesi ve İzni sahibi firmalar , ihraca konu eşyanın üretimi

İçin gerekli olan girdilerin ithalini  temsilci İthalatçı marifeti ile

gerçekleştirebilirler.

Temsilci İthalatçının belge/izin sahibi firma adına , yine belge kapsamında İthalat

yapabilmesi için , belge/izin sahibi firma tarafından bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüklerine Aracı

İhracatçının Unvan , Adres ve Vergi No bilgilerini içeren bir Dilekçe vermesi ve İhracatçılar Birliği

tarafından sisteme tanıtılması gerekmektedir.

Temsilci İthalatçı, ithalatı yaparken adına ithalat yaptığı firmanın belge/izin

üzerindeki tüm muafiyet ve imkanlardan yararlanır.

Ancak İİGÜ beyanı Belge sahibinin sorumluluğu altındadır.

Temsilci İthalatçı Kullanımı : 



Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraca konu olan eşyanın , hammadde,yarı

mamül, mamül girdileri yurt içinden tedariği 2006/12 sayılı Tebliğ ile 26/4/2014

tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel

Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden yapılır.

Yurt içi Alımlar ;

 Döviz Kullanım Oranına Tabi Değildir.

 İkincil İşlem Görmüş Ürün aranmaz.

 Müeyyide durumunda 2 katı para cezası aranmaz.

 Eşdeğer Eşya Kullanımına tabidir (01.10.2014 tarih ve 2014/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.)

 Yurt içi Alım Yapan firmaların Katma Değer Vergi mükellefi olmaları yeterlidir, imalatçı olma şartı 
aranmaz. (01.10.2014 tarih ve 2014/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.)

 Dahilde İşleme izin Belgesi’ne istinaden yapılan yurt içi satışlarda , satıcının Katma Değer Vergi mükellefi 
olmaları yeterlidir, imalatçı olma şartı aranmaz. (01.10.2014 tarih ve 2014/5 sayılı tebliğ ile 
değiştirilmiştir.)

Yurt İçi Alım: 



 Satıcının, DİİB’e istinaden yaptığı ihraç kayıtlı yurt içi teslimlerde , belgenin «İthal Edilecek Maddeler» ile 
ilgili bölümü doldurarak kaşelemeleri ve imzalamaları gerekmektedir. (01.10.2014 tarih ve 2014/5 sayılı 
tebliğ ile değiştirilmiştir.)

 Belge taahhüdü kapama sırasında DİİB tarih ve numarasına atfen Yeminli Mali Müşavir Raporu tevsiki 
gerekmektedir. Bu raporun dönemsel olarak hazırlanması şartı aranmaz.

 Yurt içi alım faturalarının belge taahhüt hesabı kapatılana kadar olan süreçte sisteme firmalar tarafından 
girişinin yapılması gerekmektedir.

 Belge kapsamında beyan edilen toplam alım miktarında yurt içi alımlar da ithal eşya olarak nitelendirilir. 
01.05.2014 tarihi itibarı ile düzenlenen yurt içi alım faturaların toplam tahsis miktarında aşıma sebep olması 
halinde revizeye konu edilmeksizin müeyyide uygulanır. (01.10.2014 tarih ve 2014/5 sayılı tebliğ ile 
değiştirilmiştir.)

 Yurt içi Alım Fatura tarihlerinin belge süresi içerisinde olması esastır.

 Sisteme fatura tutarları KDV’siz bedel üzerinden kaydedilir.

Yurt İçi Alım: 



Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi Yan Sanayici/Sanayici firmaların yurt içinde yine Dahilde İşleme İzin belgesi 
olan başka bir firmaya işlem görmek üzere ihraç kayıtlı teslim yapması anlamına gelmektedir.

DİİB kapsamında Yurt içi teslim yapan firmanın kestiği yurt içi ihraç kayıtlı satış  faturası bu firmanın ihracatı 
yerine geçmektedir.

Yurt içi Satışlarda yani Belgeden Belgeye Teslimlerde;

 Satış yapan ve alım yapan iki firmanın sahip oldukları Dahilde İşleme İzin Belgelerinin sürelerinin birbirleri 
içine girmesi gerekmektedir.

 Satıcı tarafından düzenlenen yurt içi satış faturası alım yapan firmanın yurt içi alım faturası olarak 
adlandırılır.

 Satıcının düzenlediği yurt içi satış faturasının tarihi her iki firmanın belge süreleri içerisinde olması 
gerekmektedir.

 Yurt içi satış yapan firma , satış faturalarını sisteme KDV’siz tutarları ile kaydetmesi gerekmektedir.

 Satıcıdan gelen fatura alıcı tarafından sahip oldukları belge kapsamına yurt içi alım faturası olarak KDV’siz 
bedel üzerinden kaydettirilmesi gerekmektedir.

Yurt İçi Satışlar ve Belgeden Belgeye Teslim: 



 Yurt içi Satış faturası düzenleyen firma , satışını gerçekleştirdiği mamulün üretiminde ithal girdi ve 
yurt içinden temin ettiği girdileri kullanabilir. Bir başka değişle; yurt içi satış yapacak olan malların 
üretiminde KDV tecil-terkin sistemi ile yurt içinden almış olduğu malları üretiminde kullanabilir. 
(01.10.2014 tarih ve 2014/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.) 

 Satıcı tarafından düzenlenen yurt içi satış faturasının bu firmanın fiili ihracatı sayılabilmesi için,  alım 
yapan firmanın bu girdiyi kullanarak ürettiği malın ihracatını gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. 

 Yurt içi satış gerçekleştiren firmanın belge ihracat taahhüdünün kapatılması ancak alımı gerçekleştiren 
firmanın belge taahhüt hesabının kapatılması sonrası gerçekleşir.

 Yurt içi satış yapan DİİB sahibi firmanın kendi belgesi üzerinde yapacağı revize ve süre talepleri teslim 
ettiği firmanın belgesinin performansı ile doğru orantılıdır.

 DİİB kapsamında yurt içi teslim alan firmanın, alım yaptığı mal karşılığında gereken ihracatı yerine 
getirememesi yani müeyyideye düşmesi halinde , yurt içi satış yapan DİİB sahibi firmanın da özellikle 
başka ihracatları olmaması halinde düzenlediği yurt içi satış faturasının belge taahhüdüne sayılmamasına 
yani müeyyideye düşmesine neden olmaktadır.

Yurt İçi Satışlar ve Belgeden Belgeye Teslim: 



Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında Serbest Bölgelere yapılan ihracatlar eşyalar aşağıdaki 
şartların yerine getirilmesi halinde belge ihracat taahhüdüne saydırılabilmektedir.

Serbest Bölge DİİB/Dİİ kapsamında yapılan ihracatların taahhüde  sayılabilmesi için;

 Belge süresi içerisinde başka ülkeye ihraç edilmiş olması yani serbest dolaşıma sokulmamış 
eşya statüsünde olması,

 Serbest bölgede yerleşik tesislerde yatırım malı olarak(makine-teçhizat-demirbaşa kayıtlı 
eşya) kullanılmak üzere satışının yapılması,

 Serbest bölgede bulunan tesislerin yapımında kullanılmak üzere teslimi,

 Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa firmalarına, gemi yapımında kullanılmak üzere teslimi,

 Serbest Bölgelerde hava,kara,deniz taşıtlarına kumanya olarak teslimi,

 Yatırım Teşvik Belgesi veya Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilmesi,

 Serbest Bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına satılması,

 Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa firmalarına, gemi yapımında kullanılmak üzere teslimi,

Gerekmektedir. 

DİİB Kapsamında Serbest Bölgelere İhracat: 



 Serbest Bölge İşlem Formu Giriş,

 Serbest Bölge İşlem Formu Çıkış,

Ön Statü Belgesi,

 Yatırım Malı , kumanya, gemi inşada kullanılan eşya olarak kullanıldığına dair Serbest 
Bölge Gümrüğü onay yazısı

 Serbest Bölgeden başka ülkeye veya gümrüksüz satış mağazasına satışının 
yapıldığına dair teyit yazısı,

 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında tekrar yurda getirildiğine dair , Belge ve global 
liste aslı, ithalat beyannamesi aslı

Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında yurda getirildiğine dair Belge ve İthalat 
Beyannamesi aslı

Serbest Bölge İhracatlarında Aranan Belgeler: 



 Ek süre çeşitleri
 Revize Türleri
 DİR Otomasyonun kullanımı (Uygulamalı)
 Takip ve Raporlama (Uygulamalı)
 DİİB Kapsamında ithalat ihracat dışında diğer Gümrük 

İşlemleri



Dahilde İşleme İzin Belgeleri proje bazında alınmaktadır.Dahilde
İşleme İzin Belgesi’ne Müsteşarlık tarafından verilecek süre
projenin kapsamına ve firmanın faaliyet gösterdiği sektörüne göre
mevzuat gereği 12 ay’lık süreyi aşmayacak şekilde verilir.

Örnek verecek olursak Tekstil-Konfeksiyon sektörüne 6 - 9ay,
Gıda Sektörüne 6-10 ay kimya sektörüne 9-10 ay, demir-çelik
sektörüne 9 ay elektrik elektronik Mamul üreticilerine ,otomotiv ,
Makine imalatı sektörüne 12 ay belge süresi verilmektedir.

Ancak 12 ayı aşan üretim süreçlerinde ise (Gemi inşa , savunma
sanayi vb) proje süresi kadar süre verilebilir.

Belge Süreleri:



Doğal felaketler, yangın vb. elde olmayan nedenlerle ,ekonomik kriz , 
grev-lokavt, Devlet tarafından konan yasaklar , harp abluka hali  ve 
yükümlü firmaların Devlet tarafından faaliyetlerinin 
durdurulması,yükümlü firmanın iflası veya firma sahibinin ölümü ve E.Bak. 
tarafından tebliğler halinde bildirilen hallerde Belge taahhütlerini yerine 
getiremeyen firmalar bu haktan yararlanabilmektedir. Müracaat 
süresiBelge süresinin bitiminden itibaren süresi 3 aydır.

Belge’nin alınmasını müteakip belli bir süre sonra ithalat 
yapılmaya başlanmış veya hiç ithalat yapılmamış olabilir. Böyle 
bir durum karşısında Belge’nin süresi ilk ithalat tarihi baz 
alınarak max. 3 ay ek süre verilir. Müracaat süresi 3 aydır.

Belge ihracat taahhüt miktarının tamamlanmış olmasına rağmen 
ithalat eksiği olan belgelerde , eksik ithalatı tamamlamak üzere 
sadece ithalat yapma şartı ile orijinal süresinin yarısı kadar ek 
süre verilir. Müracaat süresi 3 aydır.

MÜCBİR
SEBEP

SÜRE
KAYDIRIMI

HAKLI
SEBEP

Belge Ek Süreleri:

EK 
SÜRE

Belge ihracat taahhüt tutarının %25’inin yerine getirilmesi 
halinde belge orjinal süresinin yarısı kadar ek süre verilir. 
Müracaat süresi 3 aydır.



Madde Bilgileri Revize Talepleri
İhracat Taahhüt Miktarı / Birim Fiyat Revizesi

İthalat Tahsis Miktar /Birim Fiyat Revizesi

Birim Kullanım Oranı Revizesi

İthal/İhraç Ürün Ekleme, Değiştirme ve İptal Revizesi

G.T.İ.P Revizeleri

İİGÜ Revizesi

Süre Talebi Revizesi
Yan Sanayici Revizesi
Teminat Oranı Revizesi
Özel Şart İptal , Değişiklik , Ekleme Revizesi

Belge Revize Çeşitleri :



Dahilde İşleme İzin Belgelerinde beyan edilen toplam tahsis miktarından fazla alım yapılmış olması 
Madde Bilgileri Revize (MBR) aşımına sebep olmaktadır.

Gerek yurt içi alım gerekse ithalat nedeni ile yapılan bu aşımları bertaraf etmek adına revize ile 
düzeltilmesi imkanı tanınmaz iken 03.06.2015 tarih 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/2 
sayılı Tebliğ ile sadece ithalattan doğan aşımlar için belge açık olduğu müddetçe belli şartlar ile 
revize hakkı getirilmiştir. 26.11.2017 tarihli tebliğe eklenen geçici madde ile bu tarih öncesi taahhüt 
hesabı kapatılmamış belgelere herhangi bir şart gözetmeksizin revize hakkı tanınmıştır.

Aynı Zamanda belgede hem yurt içi hem de ithalat olması halinde firmaların bu konunun takibine 
özen göstermek durumundadırlar.
Sisteme zamanında girilmeyen yurt içi alım fatura girişlerinde MBR aşımına maruz kalmamak için 
fatura tarihi öncesi ilgili revizenin sistemden yapılması gerekmektedir. 

Dahilde İşleme İzin Belgelerinde MBR Aşımı:



Madde Bilgileri Revize Talepleri Ekran Görüntüsü:



Madde Bilgileri Revize Talepleri Ekran Görüntüsü:



Madde Bilgileri Revize Talepleri Ekran Görüntüsü:



Madde Bilgileri Revize Talepleri Ekran Görüntüsü:



Madde Bilgileri Revize Talepleri Ekran Görüntüsü:



Madde Bilgileri Revize Talepleri Ekran Görüntüsü:



Madde Bilgileri Revize Talepleri Ekran Görüntüsü:



Madde Bilgileri Revize Talepleri Ekran Görüntüsü:



Madde Bilgileri Revize Talepleri Ekran Görüntüsü:



EK SÜRE TALEP EKRANLARI :







Ek Süre Talep Ekran Görüntüsü:



Yan Sanayici Revize Ekran Görüntüsü:



Yan Sanayici Revize Ekran Görüntüsü:



Yan Sanayici Revize Ekran Görüntüsü:



Yan Sanayici Revize Ekran Görüntüsü:



Yan Sanayici Revize Ekran Görüntüsü:



Yan Sanayici Revize Ekran Görüntüsü:



Özel Şart Revize Ekran Görüntüsü:



Özel Şart Revize Ekran Görüntüsü:



Özel Şart Revize Ekran Görüntüsü:



Özel Şart Revize Ekran Görüntüsü:



Teminat Oranı Revize Ekran Görüntüsü:



Teminat Oranı Revize Ekran Görüntüsü:



Teminat Oranı Revize Ekran Görüntüsü:



Revize Talepleri İptal Ekran Görüntüsü:



Revize Talepleri İptal Ekran Görüntüsü:



Revize Talepleri İptal Ekran Görüntüsü:



2012/31 sayılı Genelge Satır Kodu Değişikliği

Genelge ile ithalat/ihracat beyannameleri üzerinde DİİB Satır Kodu  ve muafiyet kodlarına ait 
değişikliklerin beyannamenin ait olduğu  Dahilde İşleme İzin Belgesi / Dahilde İşleme İzni açık 
olduğu müddetçe yapılabileceği imkanı getirmiştir. Belge süresinin bitmiş olması bu değişikliğin 
yapılmasına engel teşkil etmez. 

DİİB satır kodu değişikliklerinin otomasyon sistemine de yansıması gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yer alan ihracat ve/veya ithalat satır koduna ait GTİP 
değişiklikleri olması ve değiştirilen GTİP’in söz konusu DİİB’de kayıtlı olmaması halinde , DİR 
Otomasyon üzerinden yapılacak bir revize ile GTİP eklemesi yeni bir satır kodu ile yapılabilir.

Ancak ilgili GTİP muhteviyatı eşyanın söz konusu ihraç üründe kullanıldığının tespiti ve ispatı 
şarttır.

İlgili eşyanın ihraç ürün muhteviyatında yer almadığının tespiti halinde cezai durumlar söz 
konusudur.

Tespit şekilleri : Labratuar Tahlil Raporları, TSE, Kimyahane Tahlil , Ekspertiz Raporu , Bilir 
kişi raporları vs.

Dahilde İşleme İzin Belgeleri Kapsamında Diğer Gümrük İşlemleri



Dahilde İşleme İzin Belgesi / İzni kapsamında ihraç edilen ürünün aranan niteliklere

Uygun olmaması , arızalı çıkması veya defolu olması gibi sebeplerle ithalatçı firmadan

Mahrece iade olması «Geri Gelen Eşya» olarak tanımlanır .

Geri Gelen Eşya olan DİİB’in ihracat taahhüt hesabının kapatılması esnasında;

 DİİB/Dİİ süresi içerisinde geri gelen eşyaya ait ithalat işlemlerinin (4210 rejim) , 
Gümrük Kanunu’nun 170 ve 207. maddesi’ne göre tamamlanarak serbest dolaşıma girmesi 
halinde belge taahhüdü kapatılması esnasında ithali gerçekleşen geri gelen eşya karşılığı 
ihracatın yapılması aranmayarak söz konusu ihracat beyannamesinden geri gelen eşya 
miktarı gerçekleşen ihracat miktarı olarak değerlendirilir. (01.10.2014 tarih ve 2014/5 
sayılı Tebliğ ile yeni hüküm olarak eklenmiştir.)

 DİİB/Dİİ süresi içerisinde geri gelen eşyanın gümrük idarelerince doğan vergi ve fonların 
teminata bağlanmak üzere ihracatına veya ithalatına izin verilmesi halinde, geri gelen 
eşyaya ait gümrük beyannamesi dikkate alınmayarak yani geri gelen eşya miktarı 
gerçekleşen ihracat miktarından düşülmek sureti ile taahhüt hesabı kapatılır.

 DİİB/Dİİ taahhüt hesabı kapatılması sonrası geri gelen eşya olması halinde belge tekrar 
açılarak kapama işlemi yeniden tekemmül ettirilir.

 Geri Gelen eşya beyannamesinin İlgili gümrükler tarafından DIR Otomasyon sistemine 
işlenmesi gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Geri Gelen Eşya:



Dahilde İşleme İzin Belgesi / İzni kapsamında ithal edilen ürünün aranan niteliklere

Uygun olmaması , arızalı çıkması veya defolu olması gibi sebeplerle ihracatçı firmaya

geri gönderilmesi veya yurt dışı edilmesi «Mahrece İade » olarak tanımlanır .

Mahrece İade Eşyalı DİİB’in ihracat taahhüt hesabının kapatılması esnasında;

 Mahrece iadeye ait ihracat beyanname (3151 Rejim farklı muafiyet kodu)  tescil tarihinin DİİB/Dİİ süresi 
içerisinde olması esastır. 

 Mahrece İade miktarı DİİB/Dİİ kapsamında gerçekleşen ithalat miktarından çıkarılır.

 İthalat beyannamesinin tamamı veya bir kısmı mahrece iadeye konu edilebilir.

 Mahrece İade beyannamesinin İlgili gümrükler tarafından DIR Otomasyon sistemine işlenmesi 
gerekmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Mahrece İade:



Dahilde İşleme İzin Belgesi / İzni kapsamında ithal edilen ürünün aranan niteliklere Uygun olmaması , arızalı

çıkması veya defolu olması gibi sebeplerle ihracatçı firmaya geri gönderilmesi dışında gümrük gözetiminde

eşyaların «gümrüğe terk» ve « imha « işlemleri gerçekleştirilmektedir.

DİİB/Dİİ süresi içerisinde olması esası ile söz konusu eşyalar DİİB kapsamında değerlendirilmeksizin taahhüt

hesabı kapatılır. 

Her iki işlemde eşyaların ekonomik değerinin olmaması halinde vergilerinin ödenmesi şartı aranmaz.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Gümrüğe Terk ve 
İmha:



Dahilde İşleme İzin Belgesi / İzni kapsamında ithal edilen ürünün Dahilde İşleme İzin Belgesi / Dahilde

İşleme İzni süresi içerisinde , eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve

standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin

Tahsili kaydıyla serbest dolaşıma sokulması mümkündür.

Serbest Dolaşıma Giriş Süreci;

 Belge süresi içerisinde yapılan bu işlem herhangi bir müeyyideye konu edilemez. 

 Serbest Dolaşıma sokulan eşyanın işlem görmüş veya ithal edilmiş şekli ile ilgili gümrük idarelerince 
yerinde veya gümrükte tespiti aranır.

 Gümrük İdarelerine, serbest dolaşıma girecek olan eşyanın tespiti sağlanmaması halinde gümrüklenmiş 
mal bedelinin 2 katı ile tüm doğan vergilerin 2 katı alınarak , bu ithalatlara ait teminatlar iade 
edilmez.

Serbest Dolaşıma Eşya Sokulması:



 Tanımı
 TEV doğmasının nedenleri
 TEV Takibi ve Yönetilmesi
 TEV Sarfiyat Hesabı (Uygulamalı)
 TEV Tablosunun Düzenlenmesi (Uygulamalı)



Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatının gümrük muafiyetinden faydalanarak yapılan mamul, yarı 
mamul ,hammadde,işletme malzemelerinin ihraç üründe girdi olarak kullanılması ve bu ürünün tercihli tarife 
kapsamında olan ülkelere ihracı sırasında ithalat sırasında ödenmemiş olan gümrük vergisinin ihracat 
esnasında ödenmesi şekline Telafi Edici Vergi denmektedir. Bahsi geçen ülkelere A.TR-1, Euro-
1(Mısır,Fas,Ürdün,Tunus hariç),Euromed düzenlenmesinde en önemli şart girdi olarak kullandığınız ürünlerin 
serbest dolaşıma girmiş olmasıdır.Bu da bu malzemelere ait vergilerin ödenmiş olması anlamına gelmektedir. 
(2008/2 no.lu Tev Genelgesi)

Dahilde İşleme İzin Belgesinde Telafi Edici Vergi (TEV)

Telafi Edici Verginin Hesaplanması:

 Gümrük Vergili Gümrük Giriş Beyannamesi İstatistiki Kıymet
 Gümrük Vergili Gümrük Giriş Beyannamesi Adedi
 Gümrük Giriş Beyannamesi 47. Hanede yer alan Gümrük Vergi Oranı
 İthal Malzemesinin D.İ.İ.B ’de yer alan Birim Kullanım Oranı

İhraç malın adedi
 Tescil Tarihindeki TCMB Dolar Satış kuru



BİRİM
FİYAT

BİRİM KULL.
ORANI

BİRİM TEV 
TUTARI

Telafi Edici Vergi Hesap Formülü:

GÜMRÜK
VERGİ
ORANI

BİRİM TEV
TUTARI

İHRAC ÜRÜN
ADEDİ

TEV 
TUTARI

T.C.M.B
SATIŞ
KURU



İhracat Beyannamesinin tescili sırasında yatırılacak olan Telafi Edici Verginin tutarında

Firma beyanı esastır. ihracat esnasında ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne ibraz etmek üzere

Telafi Edici Vergi Formu hazırlanır. Bu formda :

 Gümrük Vergili Mal Cinsi

 Gümrük Vergili İthalat Beyannamesinin Tarih ve No.su

 Gümrük Vergili İthalat Beyannamesinin Adedi

 Gümrük Vergili İthalat Beyannamesinin İstatistiki Kıymeti

 Gümrük Vergili Beyanname Birim Fiyatı (usd)

 DİİB’de yer alan o ithal malzemeye ait Birim Kullanım Oranı

 Gümrük Vergi Oranı

 Birim Tev Tutarı

 DİİB Tarih ve No bilgileri yer alır.

Ödenecek Telafi Edici Verginin Beyanı :



Sanayi Ürünlerinde Telafi Edici Vergi ‘nin Doğma 
Koşulları:

İTHALAT YAPILAN ÜLKE İHRACAT YAPILAN 
ÜLKE

3.ÜLKEDEN
VERGİLİ

3. ÜLKE
MENŞE
ŞEHADET.

TEV YOK
NAKİT KAZANCI

3.ÜLKEDEN
VERGİLİ

STA-EFTA-
AT ÜLKELERİ
ATR-EUR.1
EURO-MED

TEV VAR
FİNANSAL KAZANÇ

3.ÜLKEDEN
VERGİLİ

FAS,TUNUS,
MISIR,ÜRDÜN
EUR.1

TEV YOK
NAKİT KAZANÇ



Tarım Ürünlerinde Telafi Edici Vergi ‘nin Doğma 
Koşulları:

İTHALAT YAPILAN ÜLKE İHRACAT YAPILAN 
ÜLKE

AB VE 
3.ÜLKEDEN
VERGİLİ

3. ÜLKE
MENŞE
ŞEHADET.

TEV YOK
NAKİT KAZANCI

AB VE 3.
ÜLKEDEN
VERGİLİ

STA-EFTA
EUR.1

TEV VAR
FİNANSAL KAZANÇ

AB’DEN
VERGİLİ

AB ÜLKELERİ EUR-1TEV YOK
NAKİT KAZANÇ

AB VE 3.
ÜLKEDEN
VERGİLİ

FAS,TUNUS,
MISIR,ÜRDÜN (PAMK)
EUR-1

TEV YOK
NAKİT KAZANÇ



AKÇT ÜRÜN LİSTESİ GTİP’ler bazında belirlenmiştir.

AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU’ (1996 tarihli AKÇT-Türkiye Serbest Ticaret

Anlaşması) na üye ülkelerin kendi içinde, AKÇT ürünlerinin serbest ticaretini hedefleyen

Anlaşma, Türkiye ve AB arasında söz konusu ürünlerde uygulanan gümrük vergileri ve es etkili

vergilerin kaldırılmasını, miktar kısıtlamalarına son verilmesini, rekabet, birleşmeler ve devlet

yardımları konusunda Gümrük Birliği ile benimsenen kuralların uygulanmasını öngörmekte; anti-

damping ve korunma işlemlerinde izlenecek kuralları belirlemektedir.

Telafi Edici Vergide AKÇT Uygulaması :

SUNUM EKLERİ/AKÇT ÜRÜN LİSTESİ.pdf
SUNUM EKLERİ/AKÇT LİSTESİ web sayfası.docx


AKÇT Ürün Listesinde yer alan gtip’ lerle yapılan ithalatlarda, ithalat beyannamesi (GGB) üzerine

Gümrük Vergisi yansısa dahi; AB grubu ülkelere yapılacak ihracatlarda, TEV ödenmesi

gerekmemektedir.

Belge ihracat taahhüdü kapatılması esnasında ödenmesi gereken Telafi Edici Vergi hesabı

yapılırken ATR eşliğinde AB üyesi ülkeler 3. ülke olarak değerlendirilerek TEV ödenmesi gereken

miktardan düşülür.

AKÇT Anlaşması tamamı ile Avrupa Topluluğunu kapsadığından Serbest Ticaret anlaşmalı EUR.1

düzenlenen ülkeler kapsam dışında bırakılarak, bu ülkelere EUR.1 eşliğinde ihracat sırasında TEV

ödenmesi aranır.

Telafi Edici Vergide AKÇT Uygulaması 
:



ÖNCEDEN İTHALAT

İthalat adedi düşük ve aynı zamanda 
da getirdiği vergi yükümlülüğü de 
ödenen TEV tutarından düşük çıkabilir.
İthalat adedi düşük ancak getirdiği 
vergi yükümlülüğü ödenen TEV 
tutarından fazla olabilir.
İthalat adedi yüksek getirdiği vergi 
yükümlülüğü ödenen TEV tutarından 
düşük olabilir.
İthalat adedi yüksek ve getirdiği 
vergi yükümlülüğü ödenen TEV 
tutarından fazla olabilir.

ÖNCEDEN İHRACAT

Belge kapsamında AT ve Özel 
Anlaşmalı ülkelere yapılan 
ihracatın üçüncü ülkeden gümrük 
vergisi askıya alınarak yapılan 
ithalat tarihinden önce olması 
halinde, ihracat esnasında 
ortada düzenlenmiş TEV formu 
olmadığından TEV ödenmez. Bu 
durumda eşdeğer eşya kullanımı 
olduğu açıktır. Gümrükte ihracat 
beyannamesinin tescili 
yapılırken TEV aranacağından, 
bu beyannamenin 44.hanesine 
“Önceden İhracat” olduğunu 
beyan etmek gerekir. 

ÖNCEDEN İHRACAT

Eğer yapılacak ithalat 
adedi,ithalatın başladığı tarihe 
kadar yapılan veya belge sonuna 
kadar yapılması öngörülen AT ve 
Özel Anlaşmalı ülkelere 
yapılacak adet karşılığı kadar 
ise o zamana kadar yapılmış olan 
üçüncü ülke ihracat adetlerini 
de göz önünde bulundurarak ilk 
ihracat beyannamesinden 
başlayarak geriye dönük olarak 
o ithalat beyannamesi için TEV 
ödenmesi gerekir. 
Belge kapsamında halen 
ihracat devam ediyorken ithalat 
yapmaya başlanırsa ve bu ithalat 
adedi yeni yapılacak ihracat 
adedini karşılayacak kadar veya 
daha az ise, hemen bir TEV 
formu düzenleyerek gümrük 
müşavirine iletilmek kaydıyla 
ihracat sırasında TEV ödenmeye 
başlanır. 

Telafi Edici Verginin Yönetilmesi ve Takibi:



Telafi Edici Vergide firma beyanı esastır. Firma ihracat sırasında Ödenmesi gereken TEV
tutarını belirleyen formu ve ekli evrakları ile birlikte gümrüğe sunar ve 44. haneye “TEV’e
Tabidir” şerhini düşer ve 47.haneye de ödediği TEV tutarını yani makbuzda yazan TEV tutarı
Otomatik olarak düşer ve tescile girer. Gümrük muayene memuru evrakların ve yapılan hesabın
doğruluğuna kanaat getirdikten sonra beyanname tescil edilir. TEV’i ödenmemiş bir
Beyannamenin kapaması gerçekleşmez.

44. Hanede TEV beyanı olmamasına rağmen firma beyanı ile o beyannamelere ait TEV
yatırılması mümkündür.

İthalat sırasında önceden yapılan ihracatlara ait TEV yatırılması TEV tablosunun düzenlenmesi
halinde mümkündür.

Gümrüklerde Telafi Edici Vergi Uygulamaları:



99/13819 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile birlikte (96/1 Tebliğ) TEV’nin ihracat
Beyannamesi bazında hesaplanması ve bu şekilde belgenin Kapatılması yoluna gidilmesi
istenmiştir. Her bir AT veya Özel anlaşmalı ülkeler için düzenlenen ihracat beyannamesinde ,
o ihraç malı için girdi olarak kullanılan gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmiş olan
malzemenin beyan edilmesi,  bu ithal malzemelerin ne Kadar tutarda vergi doğurduğu ve
bunun karşılığında ihracat sırasında ne kadar TEV ödendiğinin karşılaştırmasının yapıldığı bir
tablo düzenlenmesi ve bu tablo olmadan belgenin kapatılamayacağı kesinlik
kazandı.

TEV tablosunu hazırlarken hesaplamalarda bize yol gösterecek ve tablomuzun doğruluğunu da
Teyit etmemize yarayacak Genel Hesap Tablosu / TEV Sarfiyat oluşturmamız
gerekmektedir. 

Telafi Edici Vergi Tablosunun Hazırlanması:



Telafi Edici Vergi Sarfiyat / Genel TEV Tablo Örneği:



Bu tabloda :
 İthalat Beyannamesinin 47.hanesinde gümrük vergi oranı düşülmüş olan ithal malzemeler,
 İthal Malzemenin Belgede yer alan Birim Kullanım Oranı,
 Her bir malzemenin gümrük vergiden muaf olarak yapılan toplam ithalat miktarı,
 Üçüncü Dünya Ülkelerine yapılan İhracat Adedi,
 İthalat beyannamesi bazında TEV’e tabi adet
 İthalat Beyanname no,tarih,gümrüğü ve beyanname CIF tutarı
 İthal Malzeme Birim Fiyat
 İhracat Beyanname tarih no ve gümrüğü
 İhrac Ürün ve adedi
 TCMB Döviz satış kuru
 Tev Makbuz tutarı (TL)
 Ödenmesi gereken TEV (TL) bilgileri yer alır.

Telafi Edici Vergi Tablosunda Yer Alan Bilgiler:



08.10.2008 tarih 27018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı 
ile 17.01.2005 tarih ve 8391 sayılı Kararnamede yer alan 2005/1 Tebliğe, eksik 
ödeme yapılan ihracat beyannamesinin aynı belgede yer alan ve fazla ödemesi olan 
bir başka beyannameye mahsup edilmesini uygun gören ek bir madde eklenmiştir.

Mahsup işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus mahsup edilecek ve 
mahsup edilen beyannamelerin tarihleridir.

Telafi Edici Verginin Mahsuplaştırılması:



Gecikme Zammı , internet üzerinden
https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp adresine girerek hesaplanır. Hesap her bir 
ihracat beyannamesi için yapılır. Faiz eksik ödenen beyanname tescil tarihi ile makbuzun
düzenleneceği tarihi arasındaki süre için hesaplanır. Gecikme Faizi hesaplanacak olan tutar
ise o ihracat beyannamesinde TEV ödemesi eksik kalmış olan tutardır. Her bir beyanname
için ödeme ait olduğu Gümrük Saymanlık Müdürlüğü’ne yapılır ve Makbuzlarda beyanname
numaraları, eksik kalan tutar ve gecikme faiz tutarı ayrı ayrı yer alması şarttır. Her
beyanname için ayrı Makbuz düzenlenebileceği gibi aynı Gümrük Müdürlüğü’ne ait eksik
ödemesi bulunan bütün beyannameler için tek bir liste düzenleyerek tek makbuz da
alınabilir.

TEV Gecikme Faizi Hesaplanması ve Ödemesi:

TEV İadenin Belirlenmesi ve Tahsili:

Telafi Edici Vergi tablosunda mahsup yapılması halinde dahi fazla ödenmiş

olan telafi edici vergilerin belge taahhüt hesabının kapatılmasından itibaren

3 yıl içinde beyannamenin ait olduğu gümrüklerden iade tahsiline gidilir.

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp


 Gerekli bilgi ve belgeler
 DİR Otomasyon müracaatının yapılması (Uygulamalı)
 Taahhüt Kapama Şekilleri
 Müeyyide Türleri ve uygulanan cezalar
 Belge İptali



DİİB ihracat taahhüt kapama müracaat süresi belge süre bitiminden
İtibaren 3 aydır.

Belge kapama müracaatı Otomasyon üzerinden elektronik ortamda
yapılması akabinde fiziki evraklarla ilgili Bölge Müdürlüklerine 
başvuruda bulunulur.
Kapama Müracaatında tevsik edilecek belgeler,
1. Belge Aslı (Basılmış Nüshası alınmış ise)
2. İthalat Ve İhracat Listeleri (kaşe+imza)
3. İthalat ve İhracat Beyanname Asılları için Taahhütname (Elektronik 

Ortamda alınmış belgeler için geçerlidir)
4. Varsa TEV Tablosu ve TEV Makbuz Asılları
5. Varsa Serbest Bölge İşlem Formları ve Ön Statü Belgeleri
6. İthalat finansmanında döviz kredisi kullanılmadığına dair taahhütname
7. İİGÜ olmadığına dair beyanı (Eğer İİGÜ Beyanı yok ise)
8. Nakit teminat kullanılmış ise buna dair dilekçe
9. Kapama Müracaat Dilekçesi
10. Varsa yurt içi alımlar için YMM Raporu Aslı
11. Varsa Yurt içi Satış Faturaları

Dahilde İşleme İzin Belgesi Taahhüt Kapama Süreci:



Kapama Müracaatı Ekran Görüntüsü:



Kapama Müracaatı Ekran Görüntüsü:



Kapama Müracaatı Ekran Görüntüsü:



Taahhüt Kapama İşlemlerinin sonuçlandırılması:
 Müeyyidesiz Kapama

 Müeyyideli Kapama
• Hammadde Sarfiyat Müeyyidesi

• Döviz Kullanım Oranı Müeyyidesi

• MBR aşımı müeyyidesi

• Tahsis Aşımı müeyyidesi

• Özel Şart Müeyyidesi

• TEV Müeyyidesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi Taahhüt Hesabı Kapatma 
Şekilleri:



Müeyyide Çeşitlerine Göre Uygulanan Cezalar:

1. Döviz Kullanım Oranı (DKO) Aşımı :En son ithalattan başlayarak yukarıya doğru sektör

bazında olması gereken DKO ‘nı yakalayana kadar olan tüm ithalatlardan alınmayan vergi

faizi le tahsil edilir. Bu müeyyide şeklinde malların gümrük tespiti zorunluluğu yoktur.

2. Hammadde Sarfiyat Aşımı :Belge kapsamında yapılan ihracatlar karşılığı ithalatlar düşülerek

geriye kalan ithalatlardan doğan vergilerin iki katı faizi ile tahsil edilir. Ayrıca ihracı

gerçekleşmeyen ithal eşyalar, işlem görmüş veya ithal edilmiş hali ile gümrük tespiti için

beyanı zorunludur.

3. Tahsis Aşımı : Belge kapsamında ithal hakkı olan miktardan fazla yapılmış ithalat

miktarlarından doğan vergilerin faizi ile tahsiline gidilir.

4.MBR Aşımı : İthalatlardan doğan MBR aşımları revizeye konu edilebilirken, yurt içi alımlar

için bu durum söz konusu değildir. Yurt içi alım faturası tarihinde belgede yeterli tahsis

olmaması halinde, fatura tarihi sonrası fatura girişini sağlayabilmek adına Madde Bilgileri

Revizesi ile taahhüt artırılsa dahi bu aşımdan kaçınılması mümkün değildir.



Dahilde İşleme İzin Belgesinin İptali:

D.İ.İ.B. İptali iki şekilde gerçekleşir;

1. Firma talebi ile: Belge sahibi firma kendi insiyatifi doğrultusunda belge

iptaline gidebilir. Bu işlemi gerçekleştirebilmesi için belge kapsamında

hiç ithalat yapılmamış olması şartı aranır. Eğer ithalat yapılmış ise,

yapılan bu ithalatların muafiyet kapsamından yani belge kapsamından

kat’i ithalata çevrilmek sureti ile çıkartılması gerekmektedir.

2. Re’sen İptal : Belge kapsamında yapılan ihracat veya ithalatların

mevzuata aykırı, evraklarda suistimal vb. konuların gümrük tarafından

tespiti ve ilgili makama bildirilmesi halinde mahkeme yolu açık olmak

üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından, tüm ithalatlardan doğan vergilerin

tahsili ve 2 katı para cezası ile teminatlara el konulmasını beraberinde

getirir. Ve 1 yıl boyunca aldığı belgelerde teminat indirimi

uygulamasından faydalanamaz.


