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DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ 

(İHRACAT: 2006/12)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/3) ile 

Bakanlığın uluslararası emtia 

piyasalarındaki konjonktürel fiyat 

dalgalanmalarından dolayı bu 

oranları dönemsel veya sektörel 

olarak yükseltmeye veya 

düşürmeye yetkili olmasından 

bahisle, yeni döviz kullanım 

oranlarının belirlenebileceğine 

yönelik düzenleme getirilmiştir. 
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Getirilen bu düzenleme çerçevesinde, Dahilde İşleme Rejimine konu bazı 

sektörler için Döviz Kullanım Oranlarında değişiklikler yapılması 

beklenmektedir. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    2 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 17. nci maddesine eklenen 

onuncu fıkra ile  “(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel 

fiyat dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel veya sektörel olarak 

yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir. Bu durumda, bu Tebliğin 45 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım 

oranı esas alınır.”  hükmü getirilmiştir. Böylelikle, döviz kullanım oranını aşan 

kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergilerin hesaplanıp tahsil 

edilmesinde belirlenecek yeni oranlar baz alınacaktır. 

 

Keza, anılan Tebliğ’e eklenen 29 numaralı Geçici Madde ile; Getirilen 

düzenlemenin yürürlüğe girdiği 16.03.2017 tarihinden önce düzenlenen (Taahhüt 

hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler dâhil) Dâhilde 

İşleme İzin Belgeleri için de uygulanabileceği belirtilmiştir. 
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TEBLİĞ 

Ekonomi Bakanlığından: 
 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  

(İHRACAT: 2017/3) 

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme 
Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 17 nci maddesine dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.   

“(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı 
bu oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir. Bu durumda, 
bu Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz 
kullanım oranı esas alınır.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“Döviz kullanım oranına ilişkin geçici uygulama 

GEÇİCİ MADDE 29 – (1) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin onuncu fıkrası hükmü bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri 
tahsil edilmeyen belgeler dâhil) dâhilde işleme izin belgeleri için de uygulanabilir.” 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 
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