6030 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KARAR

14.09.2022 Tarihli 6030 Sayılı Karar İle Yapılan Değişiklikler
MADDE 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesinde yer alan “Bakanlık” ve
“Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ESKİ:
YENİ:
Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi: Gümrük Onaylanmış Kişi Statü Belgesi: Gümrük
mevzuatı çerçevesinde Gümrük ve Ticaret mevzuatı
çerçevesinde Bakanlıkça verilen
Bakanlığınca verilen belgeyi,
belgeyi,
MADDE 2- Aynı Kararın 9/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ESKİ:
YENİ:
MADDE 9/A- (1) Dahilde İşleme Rejimi Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme
Değerlendirme Kurulu; Ekonomi Bakanlığı Kurulu, Ticaret Bakanlığı
İhracat
Genel
İhracat Genel Müdürlüğünün bağlı Müdürlüğünün
bağlı
bulunduğu müsteşar yardımcısının
bulunduğu bakan yardımcısının
başkanlığında Gıda,
Tarım
ve başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı,
Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Strateji ve
Teknoloji
Bakanlığı, Kalkınma Bütçe
Başkanlığından
genel
müdür
Bakanlığı ile Gümrük
ve Ticaret seviyesinde
birer
temsilci
ve Ticaret
Bakanlığından genel müdür seviyesinde Bakanlığı İhracat,
İthalat,
Gümrükler
birer temsilci ve Ekonomi Bakanlığı genel müdürleri
ile
Gelir
İdaresi
İhracat, İthalat, Teşvik Uygulama ve Başkanlığından bir başkan yardımcısı, Türkiye
Yabancı Sermaye genel müdürleri ile Gelir Odalar ve Borsalar Birliğinden bir başkan
İdaresi Başkanlığından bir başkan yardımcısı
ve
Türkiye
İhracatçılar
yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Meclisinden bir başkan vekilinden teşekkül
Birliğinden bir başkan yardımcısı ve eder.
Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir
başkan vekilinden teşekkül eder.
MADDE 3- Aynı Karara 9/A maddesinden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki
madde eklenmiştir.
YENİ:
Belge kapsamında işlem görmüş ürün
bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin
hak ve yükümlülüklerin devri
MADDE 9/B- Dahilde işleme izin belgesi
kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş
ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına
ilişkin hak ve yükümlülükler, Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslara göre söz konusu
rejimden yararlanma koşullarını taşıyan başka
bir belge sahibi firmaya devredilebilir.

Dahilde işleme izin belgesi, devre konu işlem
görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal
eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre
başka bir belge sahibine devredildiğinin ve
devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde
kullanılan ithal eşyası için verilmesi gereken
teminatın
devralan
firma
tarafından
üstlenildiğinin tevsiki kaydıyla kapatılabilir.
Bu madde çerçevesinde gerçekleştirilen devir
işlemlerinde, devre konu işlem görmüş ürün
bünyesinde kullanılan ithal eşyası için ithalat
esnasında alınan teminatın iadesine ilişkin usul
ve esaslar bu Karara istinaden yayımlanan
tebliğ ile belirlenir.
MADDE 4- Aynı Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan
“Bakanlıkça/Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde ve aynı
maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
ESKİ:
YENİ:
Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması

Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması

MADDE 22 - Dahilde işleme tedbirlerini, MADDE 22 - Dahilde işleme tedbirlerini,
dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde
belirtilen esas ve şartlara uygun olarak belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine
yerine getirmeyenlerden;
getirmeyenlerden;
g) Belge/izin 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 Bakanlıkça/Gümrük
ve
Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer
şekillerde de tevsik edilememesi halinde
eşyanın ithalinde alınmayan vergi,
Ayrıca,

g) Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın
ihraç edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde
kullanıldığına
ilişkin
şartların
yerine
getirildiğinin Bakanlıkça belirlenen
şekilde
tevsik edilememesi ve bu şartların yerine
getirildiğinin Bakanlıkça belirlenecek diğer
şekillerde de tevsik edilememesi halinde
eşyanın ithalinde alınmayan vergi,
Ayrıca,

a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller
dışında, belge/izin kapsamında ithal edilen
a) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan haller eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç
dışında, belge/izin kapsamında ithal edilen edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça
eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç belirlenen şartlara uyulmaması durumunda,
edildiğinin
tespiti
kaydıyla,
Bakanlıkça/Gümrük
Ticaret b) Döviz kullanım oranının aranmayacağı
Bakanlığınca belirlenen
şartlara haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen
eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş
uyulmaması durumunda,
ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi

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 Karara istinaden yayımlanan
Tebliğle 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.

döviz kullanım oranının bu Karara istinaden
yayımlanan tebliğle belirlenen oranları
geçmesi halinde,
belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına
sahip 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 ve
söz konusu firmaların bu fıkra kapsamında 2
takvim yılı içerisinde müteakip ihlallerinde
teminat oranı, Bakanlıkça uygun görüldüğü
tarihten itibaren 6 aylık süre ile ithalattan
doğan vergi tutarının 2 katma kadar
artırılır. Ayrıca, indirimli teminat hakkına
sahip olmayan firmaların (bu firmaların başka
bir firmanın belgesine yan sanayici olarak
eklenmesi dahil) bu fıkra kapsamında her bir
ihlalinde teminat oranı, Bakanlıkça uygun
görüldüğü tarihten itibaren 6 aylık süre ile
ithalattan doğan vergi tutarının 2 katına kadar
artırılır.
Bakanlıkça iç piyasa dengelerinin korunması
amacıyla konulan ve bu niteliği belgede/izinde
belirtilen önceden ihracat veya önceden ithalat
şartının ihlal edilmesi halinde ihlali
gerçekleştiren firmaya, dördüncü fıkrada
belirtilen müeyyidenin yanı sıra, Bakanlıkça
uygun görüldüğü tarihten itibaren; ilk ihlalde 3
ay süreyle, 2 takvim yılı içerisinde gerçekleşen
müteakip ihlalde ise 6 ay süreyle belge/izin
düzenlenmez, ihlali gerçekleştiren firma başka
bir firmanın belgesine/iznine yan sanayici,
temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı olarak
eklenmez,
bu
firmanın
mevcut
belgelerine/izinlerine ek süre verilmez ve
revize başvuruları değerlendirilmez.

MADDE 5- Aynı Kararın 23 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan
“Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş
ve aynı maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
ESKİ:
YENİ:
Dahilde İşleme Rejiminde
Hakların Kötüye Kullanımı

Sağlanan

Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların
MADDE 23- Diğer kamu kurum ve Kötüye
Kullanımı
kuruluşlarının
denetim
birimleri
ile Bakanlık ve Gümrük ve Ticaret MADDE 23-Diğer kamu kurum ve
denetim
birimleri
Bakanlığınca yapılan inceleme, denetim ve kuruluşlarının
soruşturma
sonucunda,
gümrük ile Bakanlıkça yapılan inceleme, denetim ve
beyannamesi veya eki belgelerin sahte soruşturma sonucunda, gümrük beyannamesi
olduğunun
veya
üzerinde
tahrifat veya eki belgelerin sahte olduğunun veya
yapıldığının ya da gerçeği yansıtmadığının üzerinde tahrifat yapıldığının ya da gerçeği
tespiti halinde; bu beyannamenin veya yansıtmadığının
tespiti
halinde;
bu
beyanname eki belgelerin dahilde işleme beyannamenin veya beyanname eki belgelerin
izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
taahhüdünün kapatılmasında kullanılıp ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılıp
kullanılmadığına
bakılmaksızın, kullanılmadığına bakılmaksızın, beyanname
beyanname kapsamı ihracata tekabül eden kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin
ithalata ilişkin vergi, 22 nci madde vergi, 22 nci madde hükümleri çerçevesinde
hükümleri çerçevesinde tahsil edilerek tahsil edilerek ilgililer hakkında kanuni işlem
ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve bu yapılır ve bu beyanname ihracat taahhüt
beyanname ihracat taahhüt hesabının hesabının kapatılmasında değerlendirmeye
kapatılmasında değerlendirmeye alınmaz. alınmaz.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
denetim birimleri ile Bakanlık ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığınca yapılan inceleme,
denetim ve soruşturma sonucunda, dahilde
işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan
sanayicisinin
stoklarında
bulunması
gereken ithal eşyasının işlem görmüş ürün
veya ithal edildiği şekliyle stoklarında
bulunmadığının tespit edilmesi durumunda
stokta bulunmayan eşya ile ilgili olarak 22
nci madde hükümleri uygulanır ve ilgililer
hakkında kanuni işlem yapılır. Ayrıca, bu
belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş
ve düzenlenecek olan belgeler/izinler
kapsamında belirtilen tespitin yapılmasını
müteakiben 1 (bir) yıl süreyle yapılacak tüm
ithalat işlemlerinde (bu firmanın belirtilen
tespitin yapıldığı talihten sonra bir başka
firmanın belgesine yan sanayici olarak
eklenmesi dahil), 6 ncı maddenin dördüncü
fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla,
indirimli teminat uygulanmaz.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim
birimleri ile Bakanlıkça yapılan inceleme,
denetim ve soruşturma sonucunda, gümrük
beyannamesi ve eki belgelerin sahte
olduğunun veya üzerinde tahrifat yapıldığının
ya da gerçek dışı olduğunun veya gerçeği
yansıtmadığının yahut ithalata aracılık eden
temsilcinin eşyayı belge/izin sahibine teslim
etmediğinin ve/veya ithal edilen eşyadan farklı
bir eşyayı teslim ettiğinin tespiti halinde;
ithalata aracılık eden temsilci, beyanname
konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan
vergiden belge/izin sahibi firma ile birlikte
müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim
birimleri ile Bakanlıkça yapılan inceleme,
denetim ve soruşturma sonucunda, dahilde
işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan
sanayicisinin stoklarında bulunması gereken
ithal eşyasının işlem görmüş ürün veya ithal
edildiği şekliyle stoklarında bulunmadığının
tespit edilmesi durumunda stokta bulunmayan
eşya ile ilgili olarak 22 nci madde hükümleri
uygulanır ve ilgililer hakkında kanuni işlem
yapılır. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma
adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan
belgeler/izinler kapsamında belirtilen tespitin
yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süreyle

yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmanın
belirtilen tespitin yapıldığı talihten sonra bir
başka firmanın belgesine yan sanayici olarak
eklenmesi dahil), 6 ncı maddenin dördüncü
fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli
teminat uygulanmaz.
MADDE 6- Aynı Kararın;
a) 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığın (İhracat Genel
Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri)”
ibaresi “Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü/Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)”
şeklinde ve onbeşinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük
ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri)” ibaresi “Bakanlıkça
(İhracat Genel Müdürlüğü/Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)” şeklinde
değiştirilmiştir.
ESKİ:
YENİ:
İhracat Taahhüdünün Kapatılması

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

MADDE 19 İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme
izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin
taahhüt kapatma işlemleri, Bakanlığın
(İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının (Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürlükleri) uygun görüşüne
istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile
ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince
yapılan maddi hatadan dolayı veya
belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem
görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri
getirilmesinden dolayı geri alınabilir. Bu
çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri
alman belge/izin kapsamında maddi
hatanın giderilmesini veya geri gelen
eşyaya ilişkin olarak bu maddede belirtilen
işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip
taahhüt hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca,
maddi hatanın giderilmesini müteakip
ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak
kaydıyla yeni işlemler de tekemmül
ettirilebilir.
Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar,
kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının
müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ
tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde
Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)
yazılı olarak itiraz edebilirler. Dahilde
işleme izinlerine ilişkin müeyyideli kapatma
işlemlerine ise, 4458 sayılı Gümrük

MADDE 19 İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin
belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin taahhüt
kapatma işlemleri, Bakanlığın (İhracat Genel
Müdürlüğü/Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlükleri) uygun görüşüne istinaden kamu
kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri
genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan
dolayı veya belge/izin kapsamında ihraç edilen
işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri
getirilmesinden dolayı geri alınabilir. Bu
çerçevede, taahhüt kapatma işlemi geri alman
belge/izin kapsamında maddi hatanın
giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin
olarak bu maddede belirtilen işlemlerin
tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt
hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi
hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan
yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla yeni
işlemler de tekemmül ettirilebilir.
Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar,
kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının
müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ
tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde
Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı
olarak itiraz edebilirler. Dahilde işleme
izinlerine ilişkin müeyyideli kapatma
işlemlerine ise, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 242 nci maddesi uyarınca itiraz
yoluna başvurulabilir. İtiraz başvurusunda

Kanununun 242 nci maddesi uyarınca
itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz
başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden
tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın
haklı bulunması durumunda, taahhüt
kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel
Müdürlüğü)/Gümrük
ve
Ticaret
Bakanlığınca (Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlükleri) geri alınarak ibraz edilen
bilgi ve belgeler de göz önünde
bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül
ettirilir.

itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler
ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması
durumunda,
taahhüt
kapatma
işlemi Bakanlıkça
(İhracat
Genel
Müdürlüğü/Gümrük ve Dış Ticaret Bölge
Müdürlükleri) geri alınarak ibraz edilen bilgi
ve belgeler de göz önünde bulundurulmak
suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.

MADDE 6- Aynı Kararın;
b) 26 ncı maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlükleri)” ibaresi “Bakanlık (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)” şeklinde
değiştirilmiştir.
ESKİ:

YENİ:

Yetki

Yetki

MADDE
26- Bakanlık
bu
Karar
hükümlerine istinaden, dahilde işleme
rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ
ve genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat
vermeye, özel ve zorunlu durumları
inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada
ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan
çözümlemeye yetkilidir.
Bu Karar hükümlerine istinaden yapılacak
tüm işlemler, bu Karara istinaden
yayımlanacak
tebliğ
hükümleri
çerçevesinde, bilgisayar veri işleme tekniği
yoluyla gerçekleştirilebilir.

MADDE 26- Bakanlık bu Karar hükümlerine
istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul
ve esaslara ilişkin tebliğ ve genelgeler
çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve
zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya
ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari
yoldan çözümlemeye yetkilidir.
Bu Karar hükümlerine istinaden yapılacak tüm
işlemler, bu Karara istinaden yayımlanacak
tebliğ hükümleri çerçevesinde, bilgisayar veri
işleme tekniği yoluyla gerçekleştirilebilir.

Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt
kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya
Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü);
dahilde işleme izninin taahhüt kapatma
veya iptal işlemlerini geri almaya
ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) yetkilidir.
Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri
alınan belge/izin ihracat taahhüdünün
kapatılması
durumunda;
belge/izin
kapsamında
müeyyide
uygulanmakla
birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme
alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil

Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt
kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya
Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde
işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal
işlemlerini geri almaya ise Bakanlık (Gümrük
ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri) yetkilidir.
Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri
alınan belge/izin ihracat taahhüdünün
kapatılması
durumunda;
belge/izin
kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte
henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının
asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş
olması) kısım için ithalat esnasında alman
teminatlar ilgili gümrük idaresince belge/izin
sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/izin

edilmemiş olması) kısım için ithalat
esnasında alman teminatlar ilgili gümrük
idaresince belge/izin sahibi firmaya iade
edilir, ancak belge/izin kapsamında
müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil
edilmiş tutarlar (amme alacağının asli
ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması)
taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili
belge/izin sahibi firmaya iade edilmez.
Ayrıca; iptal işlemleri geri alınan firmalar
adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan
dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6
(altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat
işlemlerinde (bu firmaların geri alma işlemi
tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu
firmanın geri alma işleminden sonra bir
başka firmanın belgesine yan sanayici
olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat
uygulanmaz.

kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha
önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının
asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması)
taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili
belge/izin sahibi firmaya iade edilmez. Ayrıca;
iptal işlemleri geri alınan firmalar adına
düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde
işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay
süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu
firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde
işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma
işleminden sonra bir başka firmanın belgesine
yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli
teminat uygulanmaz.

MADDE 6- Aynı Kararın;
c) 29 uncu maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde
değiştirilmiştir.
ESKİ:
YENİ:
MADDE
29
– (1)
Bu
Karar MADDE
29
– (1)
Bu
hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Karar

ESKİ:

YENİ:

Ek Madde 1- Türkiye İhracat Kredi
Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) nezdinde
bulunan "Teminat Sigortası" hesabı; ilgili
gümrük idarelerince bu hesaba atıfta
bulunularak talep edilen ilgili Devlet
zararının karşılanmasını teminen, bu
hesapta bulunan meblağın Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'nın uygun göreceği
taleplere aktarılması suretiyle tasfiye edilir.
Ayrıca, bu tasfiye işleminden sonra ilgili
gümrük idareleri tarafından bu hesaba
atıfta bulunularak Türkiye İhracat Kredi
Bankası A.Ş.'ye amme alacaklarının tahsili
talepleri
intikal
ettirilmeksizin,
bu
kapsamdaki Devlet zararının karşılanması
için ilgili firmalar hakkında 21/07/1953
tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde takibata devam edilir.

Ek Madde 1- Türkiye İhracat Kredi Bankası
A.Ş. (Türk Eximbank) nezdinde bulunan
"Teminat Sigortası" hesabı; ilgili gümrük
idarelerince bu hesaba atıfta bulunularak talep
edilen ilgili Devlet zararının karşılanmasını
teminen, bu hesapta bulunan meblağın
Gümrük
ve Bakanlığın uygun
göreceği
taleplere aktarılması suretiyle tasfiye edilir.
Ayrıca, bu tasfiye işleminden sonra ilgili
gümrük idareleri tarafından bu hesaba atıfta
bulunularak Türkiye İhracat Kredi Bankası
A.Ş.'ye amme alacaklarının tahsili talepleri
intikal ettirilmeksizin, bu kapsamdaki Devlet
zararının karşılanması için ilgili firmalar
hakkında 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı
Kanun hükümleri
çerçevesinde
takibata
devam edilir.

MADDE 7- Aynı Kararın geçici 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan
“dördüncü” ibaresi “beşinci” şeklinde değiştirilmiştir.
ESKİ:
YENİ:
GEÇİCİ MADDE 22 Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen
dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme
izinleri kapsamında (taahhüt hesapları
kapatılan ancak müeyyideleri tahsil
edilmeyen belgeler/izinler dahil);
e) İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt
edilenden daha az ithal ürün kullanılması
nedeniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen
gümrük beyannamesi veya beyanname eki
belgeler
hakkında
23
üncü
maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 22 Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde
işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri
kapsamında (taahhüt hesapları kapatılan ancak
müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler/izinler
dahil);
e) İhraç edilen ürün bünyesinde taahhüt
edilenden daha az ithal ürün kullanılması
nedeniyle gerçeği yansıtmadığı tespit edilen
gümrük beyannamesi veya beyanname eki
belgeler
hakkında
23
üncü
maddenin beşinci fıkrası uygulanır.

