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Abstract 

The Internal Processing Regime (IPR) is an economically efficient customs 
clearance system that allows enterprises in the manufacturing sector to 
procure raw materials from world market prices in order to increase 
competitive power, expand their markets and increase product diversity in 
international markets. The principle and tax advantages that will depend on 
the request of the declarant who is subject to a customs regime in Turkey or 
coming into the Customs Territory of Turkey will depend on the type of the 
regime. However, such tax advantages are dependent on exporting the 
goods. In addition to the benefits of the processing regime in work, sanctions 
that would arise in the event of violations have been assessed. 
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Özet 

Dahilde İşleme Rejimi (DİR), imalat sektöründeki işletmelerin uluslararası 
pazarlarda rekabet gücünü artırmak, pazarlarını genişletmek ve ürün 
çeşitliliğini artırmak için dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin 
etmelerine olanak sağlayan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir. Türkiye 
Gümrük Bölgesine giren veya çıkan bir eşyanın herhangi bir gümrük 
rejimine konu olması beyan sahibinin talebine bağlı olup  belirlenen rejimin 
türüne göre eşyanın tabi olacağı prensipler ve vergisel avantajlar farklılık arz 
edecektir. Ancak söz konusu vergisel avantajlar eşyanın ihraç edilmesine 
bağlıdır. Çalışmada dahilde işleme rejiminin avantajları bunun yanısıra ihlali 
halinde ortaya çıkacak olan yaptırımlar değerlendirilmiştir.   
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1. Giriş 

Türkiye Gümrük Bölgesine giren veya çıkan bir eşyanın herhangi bir gümrük 
rejimine konu olması beyan sahibinin talebine bağlı olup (Çıldır ve Denizhan, 
2008: 80) belirlenen rejimin türüne göre eşyanın tabi olacağı prensipler ve 
vergisel avantajlar farklılık arz edecektir. Gümrük Kanununda düzenlenen gümrük 
rejimleri şunlardır: 

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde 
İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, 
Hariçte İşleme Rejimi, İhracat Rejimidir.  Küreselleşme ile yaşanan hızlı ulaşım, 
teknoloji transferi, işletmeleri kar ve maksimizasyon için birden fazla girdi 
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kullanılan ürünlerin en uygun yerde ve koşulda elde edilmesine yönlendirmektedir 
(Aydın, Topuz ve Beyribey, 2000: 189). Dâhilde işleme rejimi bu olgunun sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. 

“Dâhilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi 
içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme 
faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına 
dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir” ( http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-
sorulan-sorular/ticari/dâhilde-isleme). Bunun yanı sıra elde edilen ürünlerin ihraç 
edilmesi halinde teminat veya alınan vergilerin geri verildiği bir rejimdir (Dölek, 
2004: 73).  

Dâhilde işleme rejimine tabi olarak ithal edilen mallar işlenerek taahhüt edilen 
ihracata uygun ürünler haline getirilmektedir (Tekin ve Tekin, 2017:171). 

Gümrük Kanunu md. 108 çerçevesinde işleme faaliyetlerinden anlaşılması 
gereken:  

 Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dâhil olmak üzere 
işçiliğe tabi tutulması, 

 Eşyanın işlenmesi, 

 Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dâhil olmak üzere tamir 
edilmesi, 

 İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş 
ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya 
kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasıdır. 

Dâhilde işleme rejimi ülke sınırları içerisinde üretimi yapılmayan, üretimi sınırlı 
olan ya da dünya piyasalarındaki fiyat üzerinden temin edilemeyen ürünlerin 
üreticiyi gümrük vergisi yükünden kurtararak muafiyetli ithalini sağlar (Selen, 
2007:87). Dâhilde işleme rejimi, bu kapsamda Türkiye Gümrük Bölgesi’ne ithal 
edilen ürünlerin işlenmiş ürün olarak ihracatının yapılması taahhüdüne dayanır 
(Yerci, 2005:46).  

Dâhilde İşleme Rejimi ithal girdilerle ihracat yapan üreticiyi ithalde ödenen 
vergilerin finansal yükünden kurtarmaya yönelik bir ihracat teşviki olup söz 
konusu girdilerle üretim yapan firmalar bu avantajlardan yararlanarak muhtemel 
finansal yüklerden kurtulmakta bu nedenle de rekabet güçleri artmaktadır (Dölek, 
2004: 73; Aşıcıoğlu http://www.verginet.net/dtt/1/FuatAsiciogluSMMM-
DahildeIslemeRejimi_8850.aspx, ET. 22.11.2017). Dâhilde işleme rejimi, ihraç 
mallarında kullanmakla kaydıyla dünya piyasasında geçerli fiyatlar üzerinden 
hammadde sağlayan bir teşvik olarak karşımıza çıkmakta olup kaliteli girdi 
kullanımı ve yeni teknoloji transferine imkân vermesi gibi makro ve mikro 
ekonomik avantajlar sağlar (Selen, 2007: 87). Dünya piyasa fiyatlarından 
hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası 
piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç 
ürünlerini çeşitlendirmek amaçlanmaktadır (Danıştay 10. Daire, E. 2015/1412, K. 
2016/1210, T. 9.3.2016, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn 
=10d-2015-1412.htm&kw=dahilde+i%C5%9Fleme+rejimi#fm). 
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Dâhilde işleme rejimi kapsamında vergisel bir yükümlülük doğması halinde 
gümrük vergileri ithal eşyanın rejime ilişkin beyannamesini tescili tarihindeki 
vergi oranları; ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma sokulması halinde 
bunların ithalat vergileri, asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında 
ilgili ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi 
oranı dikkate alınacaktır (Dölek, 2004: 77). 

Dâhilde işleme rejimi, ticaret politikası önlemlerine tabi olmama, ithalatta KDV, 
ÖTV, Gümrük vergisi, Anti-Damping ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet, alınması 
gereken vergilere ilişkin teminat indirimi, KKDF istisnası, vergi, resim ve harç 
istisnası, yurtiçi alımlarda KDV Tecil-Terkin uygulaması avantajları sağlamaktadır 
(Asar ve Adıgüzel, 2017: 5).  

2. Dâhilde İşleme Rejim Sistemleri ve Avantajları 

2.1. Şartlı Muafiyet Sistemi 

Gümrük Kanunu md. 108 çerçevesinde serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrük 
vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın vergileri teminata 
bağlanmak suretiyle, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra 
Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, dâhilde işleme 
rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler 
şeklinde ihraç edilmesi halinde, teminat iade olunur. Eşyanın bu şekilde dâhilde 
işleme rejiminden yararlanmasına şartlı muafiyet sistemi adı verilir. Ancak şartlı 
muafiyet sistemi, belge/izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında, 
katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin tahsil edilmesine ve ticaret 
politikası önlemlerinin uygulanmasına engel değildir (Dâhilde İşleme Rejimi 
Tebliği, İhracat: 2006/12). Bu nedenle eşyanın dâhilde işleme rejimine tabi 
tutulmasını sağlayan gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibariyle KDV KDV’nin 
tarh ve tahakkuku gerçekleşecektir (Yerci, 2005: 47). 

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dâhilde işleme izin belgesi/dâhilde işleme izni 
kapsamında yapılacak ithalattan doğan vergi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminata tabidir. 
Teminat; Para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları, hazine tahvil ve 
bonoları,  unsurlarından biri veya birkaçından oluşabilir (Dâhilde İşleme Rejimi 
Tebliği, İhracat: 2006/12). 

2.2. Geri Ödeme Sistemi 

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde 
kullanıldıktan sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu 
eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergileri 
ilgiliye geri verilecek olup bu sisteme geri ödeme sistemi denir. Geri ödeme 
sisteminde Dâhilde İşleme İzin Belgesi ile ithal elden ürünün ithalat işlemlerinde 
gümrükte hesaplanan vergiler makbuz karşılığında ödenecektir (Gürsoy, 2015: 
180). Ancak ihraç taahhüdünün kapatılmasından sonra işleminden sonra üç ay 
içerisinde ilgilinin başvurusu üzerine tahsil edilen vergiler iade edilecektir. 

AB üyesi olmayan ülkelerden girdi ithal eden firmalar, bu girdileri kullanarak 
ürettikleri malları, AB üyesi olmayan ülkelere ihraç etmeleri ihtimaline binaen 
gümrük giriş beyannamesine “malların geri ödeme sistemi çerçevesinde ithal 
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edildiğini” şerh düşürerek, söz konusu girdilerle ürettikleri malları AB üyesi 
olmayan ülkelere ihraç etmeleri halinde, ithalde ödedikleri vergileri geri alabilme 
hakkına sahiptir (Aşıcıoğlu, http://www.verginet.net/dtt/1/FuatAsiciogluSMMM-
DahildeIslemeRejimi_8850.aspx, ET. 22.11.2017). 

Geri ödeme sisteminde dâhilde işleme rejimine tabi tutulan eşya serbest dolaşım 
içerisinde ticaret ve gümrük politikalarına tabi tutulmuş olup işlem görmüş 
ürünlerin imalatında kullanıldıktan sonra ihraç edilecektir (Ercan, 2012:85). İhraç 
edilmesi şartına bağlı olarak tahsil edilen vergiler de ilgilisine iade edilecektir. 

Ancak Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği gereği geri ödeme sisteminden, Avrupa 
Topluluğuna üye ülkeler menşeli tarım ürünleri ithalatı hariç olmak üzere; 

 İthali miktar kısıtlamalarına tabi olan, 

 Tercihli tarife ya da özel bir şartlı muafiyet düzenlemesinden kotalar 
dâhilinde yararlanabilen, 

 Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler 
çerçevesinde ithalat vergilerine tabi olan, 

 İthal eşyasının serbest dolaşıma giriş beyanının kabulü sırasında, işlem 
görmüş ürünlerden parasal ihracat iadesine tabi olan, eşya 
yararlandırılmaz. 

2.3. Eşdeğer2 Eşya Kullanımı Sistemi 

Dâhilde işleme rejiminde ithal eşya yerine serbest dolaşımda bulunan eşyanın da 
kullanılmasına izin verilebilir. Bu durumda gerekli şartları taşıyan eşdeğer eşya 
ithal eşya ile aynı vergisel avantajlara sahip olacaktır (Dölek, 2004: 77). Eşdeğer 
eşya kullanılmasına ilişkin esaslar Dâhilde İşleme Rejimi 2006/12 Sayılı Tebliğde 
düzenlenmiştir. İlgili tebliğe göre: 

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dâhilde işleme izin belgesi kapsamında işlem 
görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, ticari 
kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest 
dolaşımdaki eşya kullanılabilir. İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde 
edilmesi halinde gümrük işlemlerinde eşdeğer eşya ithal eşya olarak 
değerlendirilecektir (Onursal, 2017: 300). 

Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat 
işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki 
eşya birlikte de kullanılabilir. Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), eşdeğer 
eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama 
getirilebilir. 

İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün 
ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu 
kapsamda yapılacak ithalat esnasında Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri 

                                                        

2 "Eşdeğer eşya" deyimi, işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest 
dolaşımda bulunan eşya anlamına gelir (GK md. 108). 
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saklı kalmak kaydıyla katma değer vergisi dâhil tüm vergiler teminata bağlanır ve 
ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. 

 Önceden ihracat işleminden sonra buna tekabül eden oranda ithal edilen eşya, 
belge sahibi firma tarafından serbestçe kullanılabilir. Ancak, ihracatı 
gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının, işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle 
belge sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması 
zorunludur. 

İşlem görmüş ürünün eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük 
işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşyası olarak 
değerlendirilir. 

Önceden ihracat konusu işlem görmüş ürünün ihracat vergisine tabi eşdeğer 
eşyadan elde edilmesi halinde, bu eşyaya tekabül eden ithalatın yapılmasından 
sonra iade edilmek üzere ihracat vergisi kadar teminat alınır. 

2.4. İhracat Sayılan Yurtiçi Satışlarla İlgili Askıya Alma Sistemi 

Dâhilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün 
elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, 
değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri, ithal edilmek yerine, yurt içinden de 
temin edilebilir. Bu durumda belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden 
temin edilen eşya, (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel 
Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi 
değerlendirilir. 

3. Dâhilde İşleme İzini ve Dâhilde İşleme İzin Belgesi:  

Dâhilde işleme rejiminin sağladığı avantajlardan yararlanmak isteyen firmaların 
Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur. 

Gümrük Kanunu md 110’a göre dâhilde işleme izni, işleme faaliyetlerini yapan 
veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir. İlgili maddeye göre Dâhilde işleme 
izni; 

 Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere,  

 İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş 
ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya 
kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması, hali dışında, 
ithal eşyasının işlem görmüş ürünler içerisinde mevcudiyetinin veya GK md 
1093 kapsamında eşdeğer eşya için konulmuş koşullara uyulduğunun tespit 
edilebildiği hallerde,  

                                                        

3 Madde 109 – İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya eşdeğer eşyadan elde 
edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük 
Bölgesi dışına ihraç edilmesine izin verilebilir. Eşdeğer eşya kullanımına kolaylaştırma, yasaklama 
veya kısıtlama getirebilir. 
Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile aynı özellik ve aynı nitelikleri taşıması gerekir. Ancak, belirlenecek 
özel hallerde eşdeğer eşyanın ithal eşyasından daha kaliteli veya daha ileri bir imalat aşamasında 
olmasına izin verilebilir.  
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 Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının 
olumsuz etkilenmemesi şartıyla, dâhilde işleme rejiminin işlem görmüş 
ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkânların yaratılmasına 
yardımcı olduğu hallerde, verilebilir. 

 Ticari nitelikte olmayan dâhilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük 
Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür. 

 Dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilişkin müracaat 
Dahilde İşleme Rejimi Kararı md. 9 çerçevesinde; İthal eşyasının işlem 
görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması, 
Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel 
ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi, İşleme 
faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet 
olması yanında, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini 
artıran koşullar yaratıyor olması, Firmaların dahilde işleme izin 
belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki performansları, kriterleri 
çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Dâhilde işleme izin belgesinin süresi azami on iki aydır. Ancak ilgili tebliğde 
belirtildiği üzere gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (on iki) ayı aşan 
ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen 
belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir. Sürenin başlangıcı, 
dâhilde işleme izin belgesinin/dâhilde işleme izninin tarihidir. Süre sonu ise, 
belge/izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin 
süreler dâhil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür. 

Mücbir sebep ve haklı sebebin bulunması süre üzerinde etkisi olan unsurlardır. 
Haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana 
gelmesi halinde, dâhilde işleme izin belgesine/dâhilde işleme iznine ilave süre 
verilebilecektir.  

Dâhilde İşleme İzin Belgesi alan ihracatçılar, ihracını taahhüt ettikleri malların 
ihracatını bizzat yapabilecekleri gibi, Müsteşarlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) 
izin almadan başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapması mümkündür(MAÇ, 
http://www.vergi.tc/makaleDetay/MehmetMac/DAHILDE-ISLEME-IZIN-
BELGESI/86a536c8-0f77-4ab2-aa3d-eab672ad8d13, ET. 22.11.2017). Ancak aracı 
ihracatçı ile yapılan ihracatın Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 
değerlendirilmesi için, belge sahibi firmadan tedarik edildiği ve belge ihracat 
taahhüdünde yer aldığı şekliyle ihracının gerçekleştirilmesi gerekmektedir(MAÇ, 
http://www.vergi.tc/makaleDetay/MehmetMac/DAHILDE-ISLEME-IZIN-
BELGESI/86a536c8-0f77-4ab2-aa3d-eab672ad8d13, ET. 22.11.2017). 

 Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatı, bizzat belge sahibi 
firma tarafından yapılabileceği gibi Borçlar Kanununun doğrudan ya da dolaylı 

                                                                                                                                                                   

İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesi durumunda, gümrük işlemlerinde ithal 
eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşya olarak değerlendirilir.  
Henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine ihracat vergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilen işlem 
görmüş ürünlerin ihracı halinde, ithal eşyasının süresi içinde ithal edilmesine karşılık olarak izin 
hak sahibinden, ihracat vergileri kadar teminat alınır. 
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temsil hükümlerine göre tayin edilmiş olmak kaydıyla, temsilci aracılığıyla da 
yapılabilir. Bu tür ithalatta gümrük idarelerince, belge süresi içerisinde belirtilen 
miktar ve değeri geçmemek kaydıyla ithalata izin verilir ve belge sahibinin unvanı 
ile Dâhilde İşleme İzin Belgesi sayısı gümrük beyannamelerine kaydedilir. 

4. Dâhilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Firma Sorumlulukları ve Dahilde 
İşleme Rejiminin İhlali 

4.1. İthal edilen hammaddenin, İşlenerek ihraç zorunluluğu 

Belge kapsamında ithal edilen hammaddelerin, İhraç edilecek ürünlerin imalatında 
(kapasite raporunda yazılı kullanım oranlarına göre) kullanılarak ihraç edilmesi 
zorunludur.  Aksi takdirde dâhilde işleme rejiminin sağladığı avantajlardan 
yararlanmak mümkün olmayacaktır. İthal edilen hammaddenin mamul içinde ihraç 
edilmemesi yurt içinde sarf ve tüketilmesi halinde dâhilde işleme rejimi 
kapsamında uygulanacak istisnalardan yararlanılamayacaktır. Konuya ilişkin bir 
Danıştay kararında “vergi inceleme raporu uyarınca, davacının dâhilde işleme izin 
belgesi kapsamında ithal ettiği motorinin, ihraç edilmek üzere yurtiçinde üretilen 
araçların deposuna konulmasının yurtiçinde sarf ve tüketim olduğu ve malın ihraç 
edilen aracın imalatında kullanılması durumunun söz konusu olmadığı, bu sebeple de 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde olayın teslim ve teslim sayılan haller 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anılan Kanuna ekli ( I ) sayılı listede yer 
alan mallar için vergiyi doğuran olayın ithalle değil, tüketimle ( yurt içi teslimlerde ) 
meydana geldiği, ekli ( I ) sayılı listede yer alan malların ithali aşamasında vergiyi 
doğuran olay gerçekleşmediğinden söz konusu malların 
dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde özel tüketim vergisi istisnası 
uygulanmasının da mümkün olamayacağı, bu sebeple dahilde işleme izin belgesi 
kapsamında kullanılan motorinlerin yurt içinde teslimi gerçekleştiğinden bu miktara 
dair özel tüketim vergisinin beyan edilmesi gerektiği ve dahilde işleme rejiminden 
kaynaklanan istisnadan yararlanamayacağından bahisle davacı adına cezalı özel 
tüketim vergisi tarh edilmiştir” (Danıştay 3. Daire, E. 2013/1241, K. 2014/2862, T. 
16.6.2014, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=3d-2013-
1241.htm&kw=dahilde+i%C5%9Fleme+rejimi#fm). 

Bunun yanı sıra belge/izin kapsamında verilen miktardan daha fazla ürünü ithal 
edilmesi halinde fazla kısmın vergisini tahsil edilmesi yoluna gidilecektir (Yerci, 
2005, 47). 

4.2. İhracatın gerçekleştirilme zorunluluğu:  

İhracatın gerçekleştirilmesi, dâhilde işleme izin belgesinde/dâhilde işleme izninde 
ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya 
serbest bölgelere ihraç edilmesidir (Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği 2016/12). 
Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın süresi içerisinde 
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere, belgede belirtilen miktar, 
değer ve oranlarda fiilen ihracı zorunludur.   

Bunun yanı sıra  Dâhilde İşleme Rejimi Kararının 19. maddesi uyarınca, dâhilde 
işleme izin belgesi/dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen 
ikincil işlem görmüş  ürünün belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasından 
önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe 
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terk edilmesi, çıkış  hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi 
hükümlerine göre ithali hallerinde, bu ürününün ihracatının gerçekleştirilmesi 
aranmayacaktır. Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak 
tanımlandığından bu atıklar dâhilde işleme rejiminin konusunu 
oluşturmamaktadır.  

4.3. Rejim İhlalinin Kabahat Bağlamında Değerlendirilmesi 

Dâhilde İşleme Rejimi ihlali eşyanın rejime dâhil olması sürecinde 
gerçekleşebileceği gibi bu rejime girdikten sonra da gerçekleşebilir (Ercan, 2012: 
91). 

Eşyanın gümrük rejimine girişi sırasındaki ihlaller genellikle yanlış beyanlardan 
kaynaklanmakta olup beyannamede tarife uygulamasına etki edecek tarzda 
eşyanın cins, tür ve özelliklerinde yanlışlık tespit edildiği takdirde vergi farkının üç 
katı oranında vergi cezası uygulanacaktır (Ercan, 2012: 91).  

Eşyanın dâhilde işleme rejimine tabi olmasından sonra ihlali ise dâhilde işleme izin 
belgesinde/dâhilde işleme izninde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, 
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmemesidir. 

Dâhilde işleme rejimi şu şeklerde ihlal edilebilir (Akdoğan, 
https://www.dunya.com/kose-yazisi/dahilde-isleme-rejimini-ihlal/9190, ET. 
01.12.2017): 

 Tanınan haklardan fazla eşya getirmek, 

 Vergi ve resimleri teminata bağlanarak getirilen eşyayı yurt içinde 
bırakmak ve satmak, 

 İthal edilen eşyayı ihraç edilmiş gibi gösterip, işçilikle ilgili olarak haksız 
yere vergi iadesi almak, 

 İhracat rakamlarını şişirerek kredi vb. olanaklardan yararlanmak, 

 Kara para aklamak, 

 Rejim kapsamında Türkiye'ye giren eşyalarla ilgili olarak gümrüklere ibraz 
edilen beyannamelerde miktar, cins, tarife ve kıymet yönünden 
sahtekârlıklar yapmak, 

 İhracatta, tamamen veya kısmen sahte ve tahrif edilmiş beyanname (özel 
fatura) ibraz etmek suretiyle taahhüt kapatmak, 

Dâhilde İşleme Rejimi Kararı md 22 çerçevesinde;  

“Dâhilde işleme tedbirlerini, dâhilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve 
şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden; Şartlı muafiyet sistemi kapsamında 
ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı 
gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi; Şartlı muafiyet sistemi 
kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın, 
belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde başka bir ülkeye satışının 
yapılmaması, Yatırını Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye 
Gümrük Bölgesine ithalatının yapılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerin 
yapımında kullanılmaması, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, 
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demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılmaması, serbest 
bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında 
kullanılmak üzere tesliminin yapılmaması, serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya 
satış mağazalarına satışının yapılmaması veya serbest bölgelerden kara, deniz ve 
hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapılmaması durumunda, bu 
kapsamdaki ithalat esnasında alınmayan vergi;Belge/izin ihracat taahhüdünün 
kapatılması aşamasında belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde 
ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan 
vergi;Belge/izin kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının, 
gerçekleşen FOB ihraç tutarının %2 (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç 
taahhüdü içeren belgelerde % 10)'sinden fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma 
tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi; Belge/izin kapsamında ithal edilen 
değişmemiş eşyanın CİF ithal tutarının, gerçekleşen FOB ihraç tutarının %1'inden 
fazla olması halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan 
vergi;Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen belge/izin kapsamında A.TR 
dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri 
eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf 
ülkelere, Pan-Avrupa- Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek 
üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin 
alınmayan vergi; Dâhilde işleme izin belgesinin/dâhilde işleme izninin iptal edilmesi 
halinde, belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi; 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; İthal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu 
ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 
tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya 
için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide 
uygulanır. 

İkincil işlem görmüş ürüne ilişkin verginin 20. madde kapsamında ilgili gümrük 
idaresine yatırıldığının tevsik edilmemesi halinde, ikincil işlem görmüş ürünün 
kendisi üzerinden hesaplanan vergi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ikincil işlem görmüş ürünün 
kendisi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi çerçevesinde işlem yapılır. 

Belge/izin kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak ihraç 
edildiğinin tespiti kaydıyla, Bakanlıkça/Gümrük Ticaret Bakanlığınca belirlenen 
şartlara uyulmaması durumunda, 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 
dâhil) düzenlenmiş ve düzenlenecek belgeler/izinler kapsamında, Bakanlıkça uygun 
görüldüğü tarihten itibaren 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz.  
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Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük 
bölgesine getirilen eşyanın belge/izin 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/izin kapsamında 
değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241. maddesinin üçüncü fıkrası 
çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dâhilde işleme izin 
belgesi/dâhilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın 
belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği 
işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi 
tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 
sayılı Gümrük Kanununun 241. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük 
cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.” 

Ancak DİİB kapsamında yurt içinden alınan eşyanın işleme faaliyetine tabi 
tutulması sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün ihracı zorunlu değildir 
bu nedenle de, söz konusu ürünün ihraç edilmemesi nedeniyle bir müeyyide 
uygulanamaz. 

Dâhilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin olarak, anılan 
rejiminin mükelleflere sağladığı kolaylıklardan yararlanılmaksızın, eşyayla ilgili 
verginin ithalat esnasında tahakkuk ettirilerek ödendiğinin anlaşılması karşısında, 
dâhilde işleme izin belgesinde öngörülen miktardan fazla ham madde ve yardımcı 
malzeme ithal edilmiş olması, rejim koşullarının ihlali olarak 
değerlendirilemeyecektir.  

İthale konu eşyaya ilişkin olarak, dâhilde işleme rejiminin mükelleflere sağladığı 
kolaylıklardan yararlanılmaksızın, eşyayla ilgili verginin ithalat esnasında 
tahakkuk ettirilerek ödendiğinin; belgede yer alan miktarın üzerindeki eşyanın, 
serbest dolaşıma giriş rejimi uyarınca düzenlenen beyannameyle yurda getirilmiş 
olması hali ile dâhilde işleme rejimi kapsamındaki beyannameyle, vergisi ödenmek 
suretiyle ithal edilmiş olması durumu arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır 
(Danıştay, 7. Daire, E. 2008/4042, K. 2010/2090, T. 3.5.2010, 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=7d-2008-
4042.htm&kw=dahilde+i%C5%9Fleme+rejimi#fm). 

5. Dâhilde İşleme İzin Belgesinin Kapatılması 

Dâhilde işleme rejimi ararı md 19 çerçevesinde dâhilde işleme izin belgesi/dâhilde 
işleme izni ihracat taahhüdü, belgede/izinde belirtilen şartlar da dikkate alınmak 
suretiyle, dâhilde işleme rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal 
eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın başlamış 
işlemler dahil olmak üzere ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır. 

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere 
gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 
3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, 
Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük 
Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında 
kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa 
kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde 
yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere 
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tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına 
satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına 
kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat 
taahhüdü kapatılır. (Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği 2016/12) 

Geri ödeme sistemi çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde serbest bölgelere 
gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 
3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, 
serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde 
bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası 
olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan 
firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest 
bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest 
bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının 
tevsiki kaydıyla, belge/izin ihracat taahhüdü kapatılır. (Dâhilde İşleme Rejimi 
Tebliği 2016/12) 

İhraç bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esaslar kambiyo mevzuatı 
hükümlerine tabidir. İhraç bedelleri, döviz olarak veya mal olarak getirilebilir. 
Ancak, ihraç bedelinin mal olarak getirilmesi halinde, bu mallar dış ticaret 
mevzuatı hükümlerine tabidir. (Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği 2016/12) 

Dâhilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalar, belge süresi sonundan itibaren 3 ay 
içerisinde ilgili belge ve bilgilerle birlikte, belge ihracat taahhüdünü kapatmak için 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaat etmelidir. Yapılan kapatma 
müracaatı geri alınamaz. Bu kapsamda, elektronik ortamda gerekli uyarı 
yapılmasına rağmen, henüz taahhüt kapatma müracaatında bulunmamış DİİB 
sahibi firmalar, 3 (üç) aylık taahhüt kapatmaya müracaat süresinin bitimine 1 (bir) 
ay kala ilgili İBGS’ce yazı ile uyarılır. Belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay 
içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen belgeler 
ise, ilgili İBGS’ce müeyyide uygulanarak resen kapatılır. 

Resen kapatılan DİİB’ler aylık listeler halinde Resmi Gazete’de yayımlanır. Resen 
kapatma işlemi, ilgili mercilere ve ilgili vergi dairelerine ayrıca bildirilmez ve resen 
kapatılan DİİB’ler, gerekli işlemler açısından ilgili mercilerce ve ilgili vergi 
dairelerince Resmi Gazete’den takip edilir.( Dâhilde İşleme Rejimi Hakkında 
Genelge 2008/1) 

6. Dâhilde İşleme Rejimi İhlalinin Vergi Kaçakçılığı Açısında 
Değerlendirilmesi Suçun Unsurları 

Türkiye gümrük bölgesine giren eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi 
olabilmesi beyan sahibinin talebine bağlı olup belirlenen gümrük rejimine göre 
eşyanın tabi olacağı kurallar da değişecektir (Çıldır ve Denizhan, 2008: s. 80). İthali 
istenen eşyanın tabii olduğu gümrük rejiminin gümrük idaresine beyan edilmesi 
zorunludur.  

Dahilde işleme rejiminin sağladığı avantajlardan yararlanarak gümrük vergisi 
ödenmeden ithal edilen ürünlerin hayali ihracata konu olması ve söz konusu 
ürünlerin iç piyasada satılması ciddi anlamda haksız kazanç ve ranta neden 
olmaktadır. Gümrük vergilerinin devlet hazinesine gelir kaydedilmesinin dışında iç 
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piyasada haksız rekabeti önlemesi fonksiyonu nedeniyle bu bağlamda vergi 
kaçakçılığının önlenmesi önem ifade etmektedir. 

Kaçakçılar, DİR kapsamında vergisiz ithal ettiği hammaddeyi kendi imkânları ile 
işledikten sonra iç piyasaya satıyor sonrasında da ithal ettiği hammadde miktarı 
kadar iç piyasadan alım yapıp ihraç ediyor (Milyarlık ihracatta 'DİR' şaibesi var, 
13.05.2011,  http://www.radikal.com.tr/ekonomi/milyarlik-ihracatta-dir-saibesi-
var-1049178/). Böylelikle hem sattığı malın hammaddesi için vergi vermiyor hem 
de iç piyasadan gelir elde ediyor(Milyarlık ihracatta 'DİR' şaibesi var, 13.05.2011,  
http://www.radikal.com.tr/ekonomi/milyarlik-ihracatta-dir-saibesi-var-
1049178/).  Dâhilde işleme rejimi yöntemiyle Türkiye’ye sokulup normalde 
işlendikten sonra ihraç edilmesi gereken malların Türkiye’de satılması fakat yurt 
dışına satılmış gibi gösterilmesi halinde yabancı menşeli mal Türkiye’ye gümrük 
vergisi, fon, KDV ödenmeksizin sokulmaksızın girmektedir. Dâhilde işleme rejimi 
gereği ihraç edilmesi gereken mallar Türkiye’de satılmakta ve sahte belgelerle 
ihraç edilmiş gibi gösterilmektedir.  

6.1. Suçun Maddi Unsuru 

6.1.1. Fiil  

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 3/4’e göre “Belli bir amaç için kullanılmak veya 
işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dâhilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen 
eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, altı aydan üç yıla 
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır”. 

İlgili maddeye göre kaçakçılık suçunun maddi unsuru dâhilde işleme rejiminin 
sağladığı avantajlardan yararlanmak suretiyle ülkeye getirilen eşyanın sahte belge 
ile yurt dışına çıkarılmış gibi işlem yapılması ya da sahte belgelerle farklı ürün 
ihraç edilmesidir4. İhraca konu eşyanın dâhilde bırakılarak sahte belgelerle farklı 

                                                        

4 “…. Ltd. Şti'nin 20.3.2012 tarih ve 12270100EX013670 Sayılı ihracat beyannamesi muhteviyatı 
ihraç eşyasının yüklü bulunduğu ... plaka sayılı tırda ... serbest bölge sahasında ... Gümrük 
Müdürlüğü ve Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince 
20.3.2012 tarihinde yapılan kontrolde araçta, 840 kapta toplam 21.000 kg çiğ ay çekirdeği ve 40 
kapta toplam 1.000 kg kabak çekirdeği bulunduğunun tespit edildiği, gümrük beyannamesinde ise 
eşyanın 840 kap 21 000 kg kabak çekirdeği ve 40 kap 1 000 kg çiğ ay çekirdeği olarak beyan 
edildiği ve bu ihracat beyannamesinin de adı geçen şirket adına 3151 Dahilde İşleme Rejimi 
kapsamında 2012/D1-00979 Sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamı eşyanın ihraç işlemine dair 
düzenlendiği, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında olan kabak çekirdeği yerine bu kapsamda 
olmayan ay çekirdeğinin ihraç edilmeye çalışıldığı, bu şekilde Dahilde İşleme Rejiminin 
avantajından usulsüz şekilde faydalanılmak istendiği, yine 20.000 kg ay çekirdeğinin de 1000 kati 
ihracat rejimi kapsamında beyan edilmeden usulsüz olarak ihraç edilmeye çalışıldığı, ihracat 
işlemlerini fiilen yürüten kişinin şirketi münferiden temsile yetkili olan sanık ... olduğu, yüklenen 
eşya miktarı ve diziliş şekilleri göz önüne alındığında, eşyaların sehven yanlış şekilde yüklendiği 
yönündeki savunmaya itibar edilmesinin mümkün bulunmadığı, bu suretle ... 'ın üzerine atılı resmi 
belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarını işlediği sabit olduğu…” T.C. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 
2014/26300, K. 2016/4954, T. 4.4.2016, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
“…anıkların dahilde işleme rejimi çerçevesinde yurda getirilen ve işlenip ihraç edilmesi gereken 
eşyaları ihraç etmeyerek dahilde bıraktıkları, zira suç tarihinde düzenlenen tespit tutanağında 
belirtilen eşyaların E.. Gıda Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.nin depolarında bulunduğu, 
böylece dahilde işleme rejimikapsamında getirilen eşyayı ihraç ediyormuş gibi göstererek ihracat 
beyannamesi ve ekindeki faturanın düzenlenip kullanıldığının 
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cins ve nevide eşya ihraç edilmesi de bu bağlamda değerlendirilecektir5. Sadece 
eşyanın ihraç edilememesi fiilin tamamlanması için yeterli değildir. Bunun yanı 
sıra sahte belge düzenlenmesi yoluyla ihraç edilmiş gibi gösterilmesi 
gerekmektedir.  

Dâhilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ülkeye 
getirilen eşyayı, gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokmak 
eylemi sahte belge yoluyla eşyanın ihraç edilmiş gibi gösterilmemesi halinde 
karşımıza idari para cezası gerektiren bir fiil olarak çıkacaktır6. 

6.1.2. Suçun Faili ve Mağduru 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre belli bir amaç için kullanılmak veya 
işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dâhilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen 

                                                                                                                                                                   

anlaşılması karşısında, sanıkların eyleminin, iddianamede gösterilen 5607 sayılı yasanın 3/4. 
maddesinde belirtilen suçu oluşturduğu gözetilmeden, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen 
gerekçelerle yazılı şekilde 5607 sayılı yasanın 3/14.maddesi uyarınca mahkumiyet karar 
verilmesi…” Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
“…Dosyadaki tüm bilgi ve belgelerden R.B.Kyy Ty San.ve Tic.Ltd.Şti adına tescilli 2007/D1-03689 
tarih ve sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 350 ton örme kumaş ithal edildiği,bunun 
yaklaşık 250 tonunu daha önce ihraç ettikleri,kalan 100 tonunu da işlendikten 
sonra Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ihraç etmek kaydı ile R.B.Karesi firması tarafından S.. 
S..T..T..t.Ltd.Şirketine 08.10.2008 tarih ve 223275,223268,223270,223273 sayılı faturalarla satıldığı 
ve teslim edildiği daha sonra sanık M.. Y..'in Ambarlı G.. M...de tescilli 09.10.2008 tarihli 
EX117893,EX117866,EX117885,EXİ17852,EX117859 sayılı çıkış beyannamelerini düzenlediği ve 
davaya konu eşyaların yurt dışına gönderilmek üzere A... 838848-6,G...98100-8 nolu konteynerlara 
yüklendiği, ancak ihbar üzerine konteynerlarda yapılan tespitte, sanığın gümrük çıkış 
beyannamelerinde beyan ettiği eşyalardan farklı eşyaların olduğunun belirlendiği 
böylece dahilde işleme rejimi kapsamında getirilen eşyayı ihraç ediyormuş gibi göstererek ihracat 
beyannamelerini düzenleyip kullanıldığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin TCK'nun 
204/1 ve 5607 sayılı Yasanın 3/4. maddesinde belirtilen suçları oluşturduğu…”T.C. Yargıtay 7. Ceza 
Dairesi, E. 2012/31604 
K. 2014/14598, T. 2.7.2014, Kazancı İçtihat Bankası 
5 “…Dosyadaki tüm bilgi ve belgelerden, sanığın yetkilisi olduğu İ.. Lastik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 
tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurda getirilen sırt geçirilmiş dış lastiklerin 
işlendikten sonra Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde tekrar ihraç etmek amacı ile Erenköy Gümrük 
Müdürlüğünce tescilli transit beyannamesi ve 12.11.2010 tarih 10341200EX227471 sayılı ihracat 
beyannamesi düzenlenerek plakalı araca yüklendiği, ihraca konu eşyanın yurtdışına çıkacağı 
esnada, gümrükte yapılan muayenede, eşyaların cins ve nevi'inin, gümrük çıkış beyannameleri ve 
ekindeki faturalarda belirtilenlerden farklı olduğunun tespit edildiği, böylece 
sanığın dahilde işleme rejimi çerçevesinde yurda getirilen ve işlenip ihraç edilmesi gereken eşyayı 
ihraç etmeyerek dahilde bıraktığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin 5607 sayılı 
yasanın 3/4. maddesinde belirtilen suçu oluşturduğu gözetilmeden, oluşa ve dosya kapsamına 
uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde 5607 sayılı yasanın 3/14.maddesi uyarınca 
mahkumiyete karar verilmesi…” T.C. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2013/9009, K. 2014/12925, T. 
11.6.2014; T.C. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2013/8240, K. 2014/7302, T. 25.3.2014; TC. Yargıtay 7. 
Ceza Dairesi, E. 2013/2568, K. 2014/2674, T. 19.2.2014 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
6 “…Geçici ithalat, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ülkeye 
getirilen eşyayı, gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokmak eyleminden 
dolayı ... San ve Tic A.Ş. yetkilileri Sabri A., Nigel A.H. , Aykut T., Serhat M. G., Ulvi E. ve Mustafa A. 
haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/9. maddesine aykırılıktan 209.509,40 
yeni Türklirası idari para cezası uygulanmasına…”,T.C. 
Yargıtay, 7. Ceza Dairesi, E. 2011/3456, K. 2011/3263, T. 4.4.2011; TC Yargıtay, 7. Ceza Dairesİ, E. 
2008/4970,  K. 2010/16210, T. 25.11.2010,  Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5607.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5607.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5607.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5607.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5607.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=7cd-2013-2568.htm&kw=dahilde+i%C5%9Fleme+rejimi#fm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=7cd-2013-2568.htm&kw=dahilde+i%C5%9Fleme+rejimi#fm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc5607.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=7cd-2008-4970.htm&kw=dahilde+i%C5%9Fleme+rejimi#fm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=7cd-2008-4970.htm&kw=dahilde+i%C5%9Fleme+rejimi#fm
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eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan; Gümrük işlemlerine tabi 
tutmaksızın getirilen eşya ile Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere 
ülkeye geçici ithalat ve dâhilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyanın hile ile 
çıkmış gibi gösterilip ülkede bırakma fiillerinin işlenmesine iştirak etmeksizin, 
bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın 
alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, ya da kişiler kaçakçılık 
suçunun faili olacaktır. 

Suçun mağduru suçun konusunun ait olduğu gerçek kişiler olup mağdur ya bir 
gerçek kişi ya da toplumun bütünüdür (ÖZGENÇ, 2015: 192;BİRTEK, 2016: 164). 
Suçtan zarar gören kavramı mağdur kavramını da kapsamına almakla birlikte 
beraber suçtan zarar gören kimse ile mağdur farklı kimseler olabilecektir (BİRTEK, 
2016: 164). Dâhilde işleme rejiminin ihlali suretiyle işlenen kaçakçılık suçunda 
devlet suçtan zarar gören olmakla beraber suçun mağduru toplumu oluşturan tüm 
bireylerdir.  

6.1.3. Netice 

İşlenen her fiilde dış dünyada mutlaka bir değişiklik meydana gelecektir. Maddede 
suçun oluşumu için zarar sonucu aranmamakla beraber failin dâhilde işleme rejimi 
çerçevesinde elde ettiği avantajlar eşyanın ihraç edilmesi şartıyla sağlanmakta 
olup ihraç edilmiş gibi gösterilmesi halinde devlet gümrük vergisi ve eşdeğer mali 
yükümlülükler açısından kayba uğramaktadır. Ancak bu suçta zarar sonucu 
aramadığımız için dâhilde işleme rejimi kapsamında teminatın iadesi filin 
tamamlanması için şart değildir. Aynı şekilde dâhilde işleme rejimi bünyesinde yer 
alan geri ödeme sisteminde ise serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş 
ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç 
edilmesi halinde, bu eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan 
ithalat vergilerinin, dâhilde işleme rejimi kapsamında geri verilmesi de suçun 
oluşması için zorunlu değildir(AYDIN, 2012)7. 

Ancak Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya 
 arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması halinde, Gümrük Kanunu 
hükümlerine göre işlem yapılacak olup bu husus suç kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. 

6.2. Manevi Unsur 

Suçun manevi unsuru kasttır. Dâhilde işleme rejiminin sahte belge düzenlenerek 
ihlali fiilinin suç teşkil etmesi için kasten işlenmesi gerekir. Bu husus Yargıtay 
kararlarında da ifade edilmiştir. Konuya ilişkin bir kararda davalının beyanı 
üzerine ihraç edilecek eşyanın yanlışlıkla depoda karışması ihtimalini göz önünde 
bulundurmuş dava konusu malların konulduğu deponun suç tarihi itibariyle hacim, 
kapasite ve fiziki koşullarının tespiti ile malların karıştırılması ve yanlış 
yüklenmesi sonuçlarına neden olabilecek bir durumun olup olmadığının 
belirlenmesi ve hükmün bu çerçevede tesis edilmesi gerektiğini belirtilmiştir8.  

                                                        

7 AYDIN, Murat, Kaçakçılık Fiilleri ve Yaptırımı, Ankara:2012. 
8“… Dava konusu eşyaların yüklendiği deponun sorumlusu olan sanık H.. E..'nin ve imalatçı firma 
sahibi sanık Ş.. S..'ın aşamalarda değişmeyen savunmalarında, dahilde işleme rejimi kapsamında 
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6.3. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 

Hukuka aykırılık işlenen ve kanundaki tarife uygun bulunan fiilin hukuk düzeni ile 
çelişki ve çatışma halinde halinde bulunmasıdır. (http://www.ankahukuk.com/ 
public/dosya/4-20Hukuka%20Ayk%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1k 
%20Unsuru.pdf, ET. 10.12.2017) 

İşlenen fiilin yasal tanıma uygun olduğu belirlendikten sonra fiille ilgili olarak 
hukuka aykırılık yönünden değerlendirme yapılması gerekecektir (KOCA vd, 2016: 
255). TCK md 24. ve 34. maddeleri arasında hukuka aykırılığı kaldıran nedenler, 
kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler veya azaltan nedenler belirtilmiştir. Ancak 
söz konusu düzenlemeyi dâhilde işleme rejiminin sahte belge yoluyla ihlali 
çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. 

7. Sonuç 

Vergi ve benzeri yükümlülüklerin, hazineye gelir kaydedilmesinin dışında sosyal 
ve ekonomik fonksiyonları da vardır. Bunun yanı sıra vergi mükelleflerine birtakım 
avantajlar sağlanarak verginin düzenleyici fonksiyonundan yararlanılır. Dâhilde 
işleme rejimi de ihracatı geliştirmek amacıyla öngörülen bir sistemdir. Dâhilde 
İşleme Rejimi (DİR), imalat sektöründeki işletmelerin uluslararası pazarlarda 
rekabet gücünü artırmak, pazarlarını genişletmek ve ürün çeşitliliğini artırmak için 
dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmelerine olanak sağlayan 
ekonomik etkili bir gümrük rejimidir. Dâhilde işleme rejimi ile ithal edilen mallara 
ilişkin vergisel kolaylıklar sağlanır bu yolla da ihracat teşvik edilir. İhracat teşviki 
olarak görülen bu sistem üreticinin ve ihracatçının rekabet gücünü artıracaktır. 

Mükelleflere Dâhilde İşleme Rejimi’nin getirmiş olduğu avantajlardan 
yararlanmaları için 4 ayrı sistemden öngörülmüştür. Söz konusu sistemler: Şartlı 

                                                                                                                                                                   

ihraç edilmesi gereken eşyanın depoda yükleme sırasında karıştığını beyan ettikleri, yargılama 
aşamasında Ada Tekstil isimli firma, zapt edilen eşyanın firmalarına ait olduğunu, depoda yükleme 
sırasında karıştığını beyan edip, eşyalara ilişkin faturalar sunduğu, bilirkişi raporuna göre de anılan 
firmanın sunduğu faturaların eşyaları temsil ettiğinin anlaşıldığı ve mahkeme tarafından bu 
eşyaların Ada Tekstil firmasına iade edildiği, gümrük idaresinin 03.12.2008 tarihli yazısında Ş.. 
Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Portre Giyim San. Ve Tic. A.Ş'nin dahilde işleme izin belgelerinin 
kapatma talepli olduğunun belirtildiğinin anlaşılması karşısında, anılan iki şirket adına düzenlenen 
beyannameler kapsamında ihraç edilmek istenen eşyanın yüklemeler sırasında depoda olup 
olmadığı, meydana geldiği ileri sürülen karışıklığın tespitinden sonra hangi işlemlerin yapıldığı, 
gümrük müşaviri R.. A..'un dava konusu eşyalar üzerinde küşad hakkını kullanıp kullanmadığı, dava 
konusu malların konulduğu deponun suç tarihi itibariyle hacim, kapasite ve fiziki koşullarının 
tespiti ile malların karıştırılması ve yanlış yüklenmesi sonuçlarına neden olabilecek bir durumun 
olup olmadığının belirlenmesi ve Ada Tekstil'e ait olduğu anlaşılan eşyaların mahkemece 
kendilerine teslim edilmesinin ardından ihracata konu edilip edilmediği veya ilgilisince bu eşya için 
nasıl bir işlem yapıldığı tespit edildikten, depo sorumlusu ve yetkilisi ile Ada Tekstil isimli firmanın 
yetkilileri dinlendikten sonra aynı tarihte Ada Tekstile ait eşyaların yanlışlıkla başka firmaların 
eşyaları olarak yüklendiği iddiasıyla açılan ve Dairemizce incelenerek bozulmasına karar verilen 
Bakırköy 1 .Ağır Ceza Mahkemesinin, 2008/205 Esas-2009/164 Karar, 2008/206 Esas-2009/166 
Karar ve 2008/207 Esas-2009/318 Karar sayılı, sanıklarından birisinin bu dosyanın da sanığı depo 
sorumlusu H.. E.. olan, dosyalar birleştirilerek sanıkların olaydaki fonksiyonları belirlenip hukuki 
durumlarının tayin ve tespiti gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak hüküm tesisi…” T.C. 
Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2013/8242, K. 2014/9043,T. 15.4.2014, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
 



280         Şişman, G. (2017). Tax Advantages and Violations in the Internal Processing Regime 
 

muafiyet sistemi, Eşdeğer eşya kullanımı sistemi, Geri ödeme sistemi, İhracat 
sayılan satış ve teslimlerle ilgili askıya alma sistemidir. Ancak sistemin sağlıklı bir 
şekilde işleyebilmesi mükelleflerin vergisel avantajlardan yararlanmak amacıyla 
hileli yollara sapmalarının engellenmesi için dâhilde işleme rejiminin ihlali 
Gümrük Kanununda ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde kabahat/suç 
olarak düzenlenmiştir. 

 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 3/4’e göre “Belli bir amaç için kullanılmak veya 
işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dâhilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen 
eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, altı aydan üç yıla 
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır”. 

Dâhilde işleme rejiminin ihlali karşımıza kaçakçılık suçuna neden olan seçimlik 
hareketlerden biri olarak çıkmaktadır. Dâhilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen 
eşyayı ihraç etmemek kabahat olmakla beraber; eşyayı sahte belge ile yurt dışına 
çıkarmış gibi göstermek karşımıza suç olarak çıkmaktadır. 

Suçun faili Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre belli bir amaç için kullanılmak 
veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dâhilde işleme rejimi çerçevesinde 
getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan; Gümrük işlemlerine 
tabi tutmaksızın getirilen eşya ile Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek 
üzere ülkeye geçici ithalat ve dâhilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyanın 
hile ile çıkmış gibi gösterilip ülkede bırakma fiillerinin işlenmesine iştirak 
etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî 
amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, ya da kişilerdir. 

Dâhilde işleme rejiminin ihlali suretiyle işlenen kaçakçılık suçunda devlet suçtan 
zarar gören olmakla beraber suçun mağduru toplumu oluşturan tüm bireylerdir. 

Dâhilde işleme rejiminin sahte belge düzenleyerek ihlali fiilde suçun oluşması için 
hazinenin vergi kaybına uğraması şartı aranmamaktadır. Dolayısıyla bu suç zarar 
değil tehlike suçudur. 
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