
DTM 13/02/2009 tarih ve 120001150 sayılı yazıları ekinde yeralan,  2008/1 sayılı Dahilde 

İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin 57. Maddesinde değişiklik 

 

              Yetki 

 57- DİİB’lere ilişkin taahhüt kapatma müracaatını, iptal veya resen kapatma 

işlemlerini geri almaya Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkili kılınmıştır.  

İptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan DİİB ihracat taahhüdünün, belge 

kapsamında ithal edilen eşyanın tamamının ihraç edilen mamulün bünyesinde kullanıldığı 

tespit edilerek kapatılması durumunda; belge kapsamında iptal veya resen kapatma 

işlemlerine ilişkin, müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme 

alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan 

teminatlar ilgili gümrük idaresince belge sahibi firmaya iade edilir. Ancak belge kapsamında 

iptal veya resen kapatma işlemlerine ilişkin müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş 

tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) varsa, bu tutarlar, 

belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamının ihraç edilen mamulün bünyesinde 

kullanıldığı tespit edilmiş olsa dahi taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge sahibi 

firmaya iade edilmez. 

Bu çerçevede, DİİB’lere ilişkin taahhüt kapatma müracaatının geri alınmasının talep 

edilmesi durumunda İBGS’ce bu konudaki müracaatların, ilgili firmanın İBGS’ye kapatma 

işlemine ilişkin müracaat tarihi de belirtilmek suretiyle Müsteşarlığa intikal ettirilmesi ve 

alınacak cevaba göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.  

Diğer taraftan, DİİB’lere ilişkin; 

- İptal veya resen kapatma işleminin geri alınmasından önce DİİB kapsamında 

uygulanan müeyyidenin tamamı veya bir kısmı tahsil edilmişse, iptal veya resen 

kapatma işlemi geri alınan belgenin taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip, 

müeyyidenin tahsil edilmiş olan kısmının ilgili belge sahibi firmaya iade edilmeyeceğine 

ilişkin husus hem iptal veya resen kapatma işleminin geri alındığının ilgili birimlere 

bildirilmesine ilişkin yazılarda hem de taahhüt kapatma yazısında belirtilir. 

- Bu kapsamda; ilgili belge sahibi firmaların İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ eki ek-

3’te belirtilen bilgi ve belgeleri İBGS’ye sunmaları durumunda, resen kapatma veya 

iptal işlemlerinin 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın değiştirilmiş 26 ncı 

maddesi çerçevesinde geri alınması ancak ilgili firmanın belge süresi içerisindeki 

ihracatını tevsik etmesi mümkün bulunmaktadır.  

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin müracaatlar ile ilgili olarak, bu müracaatlar ve eki 

bilgi ve belgelerin İBGS’ce ön incelemeden geçirilmesini müteakip uygun görülenler için; 

İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ eki ek-3’te belirtilen bilgi ve belgelerin aranması, bu 

müracaatların bir örneği tüm İBGS’lere gönderilen 18/7/2006 tarihli ve 120004470 sayılı 

yazımız eki ek-1’de bulunan formatta belirtilen bilgileri içerecek şekilde Müsteşarlığa intikal 

ettirilmesi ve alınacak cevaba göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki 

DİİB’lerin ihracat taahhüdünün, resen kapatma veya iptal işleminin yapıldığı tarih itibarıyla 

ilgili belgenin geçerli bulunan süresi içerisindeki ihracata ilişkin GB’ler dikkate alınarak 

kapatılması gerekmektedir.  

Bu çerçevede; İBGS’ce eksik bilgi ve belge sunulduğu anlaşılan bu kapsamdaki 

müracaatların hiç bir surette Müsteşarlığa intikal ettirilmemesi gerekmektedir. 

Ayrıca, resen kapatma işleminin geri alınması durumunda, bu geri alma işleminin 

İBGS’lerce Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Gene Müdürlüğü)’na, Gümrük 

Müsteşarlığı(Gümrükler Genel Müdürlüğü)’na, DİR Otomasyon Sisteminde düşümü yapılmış 

ithalata ait gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine 

yazılı olarak duyurulması gerekmektedir. 



Bununla birlikte, iptal veya resen kapatma işlemleri Müsteşarlıkça geri alınan 

firmaların düzenlenmiş ve düzenlenecek olan DİİB’lerine (bu firmaların, geri alma işlemi 

tesis edilen DİİB’si ve yan sanayi olarak öngörüldüğü bir başka firmanın DİİB’si de dahil) bu 

belgeler kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olmak üzere 1(bir) yıl süreyle 

indirimli teminat uygulanmaması gerekmektedir. Bu kapsamda; Müsteşarlıkça, iptal veya 

resen kapatma işlemlerinin geri alındığı tarihler dikkate alınarak söz konusu müeyyidenin 

uygulamaya konulması gerekmektedir. 

Geçici Maddeler 

 58- İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde; 27/1/2005 

tarihinden önce, süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen 

 


