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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 

DİKKATİNE ! 
 

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNDE AF NİTELİĞİNDE KARARNAME 

 

18 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının 9. Maddesi ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi kararına geçici 18. madde 

eklenmiş olup, 18.04.2014 tarihinden önce düzenlenmiş, belge süresi bitmiş ancak ihracat 

taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri için af niteliğinde bir düzenleme 

yapılmıştır. Bu kapsamdaki dahilde işleme izin belgeleri için 3 ay içinde elektronik ortamda 

Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmesi halinde uygun görülen tarihe kadar süre verilecektir. 

Bu suretle rejime ilişkin işlemlerin bitirilmesi, ihracı ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 

kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge kapsamında değerlendirilecek ancak, bu 

işlemlerin belge süre sonundan itibaren 1 ay içinde yapılması halinde 2 kat usulsüzlük cezası, 

2 ay içinde yapılması halinde 4 kat usulsüzlük cezası tahsil edilecektir. 

Geçici 18. maddenin tam metni aşağıdaki gibidir. 

“Geçici Madde 18 : Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge 

süresi bitmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 

sadece 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241. Maddesi çerçevesindeki işlemlerin 

yapılabilmesini teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde 

elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü 

tarihe kadar süre verilir ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine 

getirilen eşyanın belge 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 kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 241. Maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para 

cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine 

getirilen eşyanın belge süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği 

işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 
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tutulması halinde, bu işlemler belge kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 241. Maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı 

para cezası tahsil edilir.” 

Ayrıca, 2014/6197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Yetkilendirilmiş Yükümlü 

Sertifikası” tanımı yapılmış olup, yükümlü sertifikası sahibi firmaların da A sınıfı onaylanmış 

kişi statü belgesi sahibi firmalar gibi dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapacakları 

ithalat için ithalattan doğan verginin %1’ini teminat olarak yatırması kaydıyla ithalata izin 

verileceği belirlenmiştir.  

 

Bilindiği gibi, Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında süre uzatımları ilk ithalatın 

yapıldığı tarih esas alınmaktaydı. Yeni 2014/6197 sayılı Karar ile hiç ithalat yapılmaması 

halinde de belge süresinin azami 3 ay uzatılacağı hükmü eklenmiştir. Ayrıca sözü edilen karar 

ile belge taahhüdünün kapatılması  ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.  

 

Saygılarımızla, 
  

KANIT YEMİNLİ MALİ  

MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ. 

 

 

 

 


