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Değerli okurlar,

SYK’nın kurulduğu günden bu yana misyonu, ticari faaliyetten çok 
daha ötesi oldu... Kendi bulunduğu ve iletişim içinde olduğu sektörlere, 
müşterilerine ve ülkesine eksiksiz hizmet eden bir kurumun, ömrünün ve 
başarısının daim olacağına her zaman inandık...

Bu amaç doğrultusunda, KalDer’in 13-14 Nisan 2012 tarihlerinde 
Bursa’da gerçekleştirdiği “Fark Yaratanlar” ana temalı 10. Kalite ve 
Başarı Sempozyumu’nun oturum sponsorlarından biri olmaktan gurur 
duyuyoruz. Türkiye’de sanayi ve hizmet sektöründe çağdaş kalite 
anlayışının etkinlik kazanması için 1991 yılından bu yana hizmet veren 
derneğin amacının her zaman destekçisi olacağız.

Bültenimizin iç sayfalarında da belirttiğimiz üzere, Tekirdağ ve Mersin 
Şubelerimizin açılmasıyla birlikte, Bursa ve İzmir Şubelerimizle birlikte 
toplam beş şehirde müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda biçilmiş 
çözümler üretmeye devam ediyoruz. Hedefimiz; kurum bilincine sahip, 
sonsuz özen ve özveriyle çalışan personelimiz ile Türkiye’nin her yerinde 
aynı müşteri memnuniyetini yakalamak.

Baharı bitirdiğimiz bu aylarda, gönlünüzden sıcaklığın, içinizden sağlığın, 
işinizden verimin eksik olmamasını diliyoruz...

Saygılarımızla

SYK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 
Acıbadem Mah. Haydar Yücebaş Sok. No: 17
34178 Kadıköy / İstanbul
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a) İlgili Mevzuat

Son dönemlerde, bilgi teknolojilerinde meydana gelen 
hızlı gelişmelerle birlikte, eşyanın daha hızlı hareketi ile 
uluslararası ticaretin hız kazanması ihtiyacı doğmuştur. 
Ticaretin kolaylaştırılması amacına uygun 
olarak, dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesine 
ve mükerrer işlemlerin ortadan kaldırılmasına 
yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.

Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik en 
önemli araçlardan biri olan Tek Pencere 
Sistemi, başta BM Ticaretin Kolaylaştırılması 
ve Elektronik Ticaret Merkezi olmak üzere 
Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği tarafından teşvik 
edilmektedir.

Dünya Ticaret Örgütünün “Ticaretin Kolaylaştırılması” 
müzakere belgesinin 10. maddesinde “İthalat ve İhracatla 
ilgili Formaliteler” başlığı altında Tek Pencere hükmü 
düzenlenmektedir. Tek Pencere hükmü, Avrupa 
Birliği Modernize Gümrük Kodu’nda yer almaktadır. 
Gümrüklerde zaman ve maliyet kaybını azaltması 
planlanan Tek Pencere Sistemi’nin Türkiye’de de 
uygulamaya konulması için yapılacak çalışmalar, sistemin 
kurulması ve işletilmesine ilişkin işlemler Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecektir.

Gümrük hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi’ne ilişkin, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge, Resmî 
Gazete’nin 20 Mart 2012 tarihli sayısında yayınlandı. 

Genelgede, Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023’te, 
Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hacmi ile dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer almasının 
hedeflendiği hatırlatıldı. 

Bu hedefin gerçekleştirilmesinde, uluslararası ticarete 
konu eşyanın gümrüklemeye bağlı çeşitli işlemlerden 
kaynaklanan maliyetlerinin en aza indirilmesi ve böylece 
uluslararası piyasalarda daha rekabetçi bir düzeye 
ulaşılmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi. 

Genelgede, uluslararası ticaretin; ithalat, ihracat, transit 

gibi işlemlerinden kaynaklanan maliyetlerinin daha 
aşağı seviyelere indirilebilmesi için, eşyanın Türkiye’ye 
girişinden çıkışına kadar uygulanan birtakım işlem ve 
süreçlerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesi 
gerektiği belirtildi. 

Bu kapsamda sayılabilecek liman ve gümrük, teknik 
kontroller ve belgelendirme gibi işlemlerden kaynaklanan 
maliyetlerin daha rekabetçi bir düzeye çekilebilmesinin, 
söz konusu süreçlerde görevli olan kurum ve kuruluşların 
belirli bir strateji kapsamında ve koordinasyon içerisinde 
çalışmalarıyla mümkün olacağı kaydedilen genelgede, şu 
ifadelere yer verildi: 

“Belirtilen işlem ve süreçlere bağlı olarak gümrüklerde 
ortaya çıkan zaman kaybını ve maliyetleri azaltmak için, 
ilgili kurum ve kuruluşlar arasında entegre bir yönetim 
sistemi tesis edecek olan Tek Pencere Sistemi’nin 
kurulması gerekmektedir. 

Tek Pencere Sistemi’nin kurulmasıyla birlikte; uluslararası 
ticarete ve taşımacılığa konu olan eşya için gerekli bilgi 
ve belgeler, söz konusu ticaretin ilgilileri ve taşıyıcılar 
tarafından uluslararası geçerliliği olan standart formatta, 
tek bir başvuru noktasına sunulabilecektir.

Bu kapsamda gerekli onaylar, elektronik ortamda 
yine aynı başvuru noktasına iletilebilecek, eşyanın 
kontrollerinin de koordinasyon ve işbirliği içerisinde, ilgili 
kurum ve kuruluşlarca aynı yer ve zamanda yapılması 
sağlanmış olacaktır. 

Öte yandan, 450/2008 sayılı AB Konsey Tüzüğü ile 
kabul edilen Modernize Gümrük Kodunda yer alan 
Tek Pencere Sistemi’ne ilişkin hükümler, 2013’te tüm        
AB üyesi ülkelerde uygulamaya girecektir.

Savaş Özdoğan
SYK Gümrük Müşavirliği

Genel Müdür Yardımcısı / Gümrük Müşaviri

3

Dış Ticaret

Tek Pencere Sistemi’nin ticaret ile ilgili düzenleyici 
şartların yerine getirilmesi için gerekli bilginin temin 

edilmesi ve paylaşılması, süreci hem ticaret erbabı 
hem de yetkili idareler açısından makul bir düzeye 

gelebilecek şekilde sadeleştirebilir ve kolaylaştırabilir.

Tek Pencere 
(Single
Window)

Kâğıtsız Gümrük Uygulamasını Takiben Hayata Geçirilecek Sistem:
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Tek Pencere Sistemi’nin ülkemizde de uygulamaya 
konulması için yapılacak çalışmaların, sistemin kurulması 
ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının koordinasyonunda yürütülmesi uygun 
görülmüştür.”

Bu çerçevede, bu Genelge’de Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara; 
ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca azami düzeyde 
katılım ve destek sağlanması, sistemin kurulması ve 
işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin en üst düzeyde ortaya 
konulacak koordinasyon, işbirliği ve anlayışla öngörülen 
zaman içerisinde yerine getirilmesi istendi.

b) Tanım

Tek Pencere; ticaret ve taşımacılıkla uğraşan tarafların 
standart bilgi ve belgelerini tek bir giriş noktasından 
sunarak, ihracat, ithalat ve transit ile ilgili tüm yasal 
gereklilikleri yerine getirmelerine imkân tanıyan bir 
sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tek Pencere Sistemi, dış ticaret erbabının, dış ticarete 
konu yasal belgeleri, birçok kuruma ayrı ayrı gitmeksizin 
tek bir seferde, tek bir noktadan sunmasına ve ilgili tüm 
yanıtları tek bir noktadan almasına olanak tanımaktadır.

c) Şekil ile Anlatım

d) Uygulama için Gerekli Şartlar 

Tek Pencere Sistemi, Tek İdare Tek Otomatik Sistem ve 
Tek Bilgi İşlem Servisi modellerinde kurulabilmektedir.

Tek Pencere Sistemi’nin ticaret ile ilgili düzenleyici 
şartların yerine getirilmesi için gerekli bilginin temin 
edilmesi ve paylaşılması, süreci hem ticaret erbabı hem 
de yetkili idareler açısından makul bir düzeye gelebilecek 
şekilde sadeleştirebilir ve kolaylaştırabilir.

Böyle bir sistemin kullanılması resmî kontrollerin 
etkinliğini arttırabilir ve kaynakların daha iyi kullanılmasını 
sağladığı için hem ticaret erbabı hem de devlet açısından 
maliyetleri düşürebilmektedir. 

e) Sistemin Faydaları

Tek Pencere uygulamasının devlet ve ticaret erbabı 
açısından faydaları özetle şu şekilde sıralanabilir:

Hizmet veren başta gümrük idareleri olmak 
üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları yönünden 
faydaları;

• Kaynakların etkin ve verimli dağılımı
• Doğru ve artan gelir temini
• Gelişmiş ticaret uyumu
• Güvenliğin arttırılması
• Dürüstlük ve şeffaflığın arttırılmasıTek Pencere Sistemi



Hizmet alan dış ticaret firmaları, ticaret 
erbabı yönünden faydaları;

• Gecikmelerin azaltılarak,
 maliyetlerin düşmesi
• Daha hızlı gümrükleme ve
 serbest bırakma
• Öngörülebilir uygulamalar ve
 açıklanabilir kurallar
• Kaynakların etkin ve verimli dağılımı
• Şeffaflığın arttırılması

f) Ülkemizde Tek Pencere Sistemi’ne 
Geçiş için Yapılan Çalışmalar

• Ülkemizde 80 bin dış ticaret yapan firma bulunmaktadır.

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız Kâğıtsız Gümrük 
Projesi’yle beyanname eki belgelerini sadeleştirmeye 
çalışmaktadır.

• Halen gümrük işlemlerinde 330 ayrı türde belge 
bulunmaktadır.

• Bu belgelerin %6’sına karşılık gelen 20 adedi Bakanlık 
tarafından talep edilirken, geriye kalan 309 belge diğer 
kuruluşlarca istenmektedir.

• Belge türlerinde yapılacak sadeleştirme ile gümrük 
idarelerinde muayene ve belge denetimlerinin 
kolaylaştırılması planlanmaktadır.

• Kâğıtsız Gümrük Uygulaması sonrası Tek Pencere 
Sistemi hayata geçirilecektir.

• Tek Pencere sayesinde kurumlar arası onay 
sisteminin sağlayacağı veri alış verişi sayesinde gümrük 
beyannamesine eklenen belgeler tamamen kaldırılacaktır.

• Gümrük idaresi tarafından istenen belgelerin tek bir 
noktadan temin edilmesine imkân veren Tek Pencere 
uygulamasıyla ithalat ve ihracata konu eşya ya da ürüne 
ilişkin olarak numune alarak izin verme durumunda 
kalan kurumlar (TSE, Ölçü ve Ayarlar, DTS, Tarım İl 
Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı vb.) ürünle ilgili tahlil 
sonuçlarını doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 
BİLGE Sistemi’ne elektronik ortamda göndereceklerdir.

• Böylece dış ticaret erbabı, ibraz etmek zorunda kalacağı 
onlarca belgeden ve bu kurumlara ayrı ayrı başvurma 
mecburiyetinden kurtularak, işlemlerinde zaman kaybını 
minimuma indirecektir.
Örneğin; gümrük idaresine verilen bir beyanname 
konusu eşyanın aynı zamanda ithali için Türk Standartları 
Enstitüsünün iznine tâbi olduğunu varsayalım.

Gümrüğe yapılan beyanla Gümrük Beyannamesinin 
göründüğü Tek Pencere’de TSE yetkilileri de bu 
ithale konu eşya ile ilgili bütün bilgileri kendi bilgisayar 
sistemlerine ait ekranlarda yani Tek Pencere’de 
göreceklerdir. Ticaret Erbabı, TSE’ye ayrıca elektronik 
ortamda beyan mükellefiyetinden kurtulacaktır. 

TSE yetkilileri beyana göre ürün hakkında gerekli 
incelemeyi ve işlemi yaparak standart sonuçlarını 
elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 
iletecekler ve bu sonuçlar Tek Pencere’de görünecektir.

• Gümrük işlemlerinde yol açacağı fevkalade zaman 
avantajı nedeniyle, dış ticaret erbabının maliyetlerini 
düşürecek ve işlemlerin takip ve sonuçlandırılmasında 
devrim yaratacak bu yeni uygulamaları; dolaylı 
temsilcileri olarak kendilerine hizmet ettiğimiz dış ticaret 
firmalarına ve dolayısıyla gümrük müşavirliği hizmeti 
sunan bizlere kazandırmalarından dolayı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığımızın tüm yetkililerine teşekkürü bir 
borç biliyoruz.
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- STA İmzalanan ve Anlaşmaların Yürürlükte 
Bulunduğu Ülkeler (*); EFTA, AKÇT, İsrail, Makedonya, 
Bosna ve Hersek, Hırvatistan, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, 
Gürcistan, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün ve 
Mısır’dır.
- PAMK’a Taraf Ülkeler (**); Türkiye, AT’ye üye ülkeler 
ve EFTA üyesi ülkelerdir. Ayrıca, ülkemiz açısından 
PAMK’a taraf ülkeler, 18/4/2003 tarih ve 25083 sayılı 

Resmî Gazete’de yayınlanan Eşyanın Tercihli Menşeinin 
Tespiti Hakkında Yönetmelik’in 1. maddesinde yer 
almaktadır.

- PAAMK’a Taraf Ülkeler (***); PAMK ülkeleri ile 
Barselona Süreci’ne taraf Akdeniz ülkeleri (Fas, Tunus, 
Cezayir, Filistin, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve İsrail) ve 
Faroe Adaları’dır. PAAMK Sistemi 1/1/2006’dan itibaren 
tamamlanmış olup, söz konusu Kümülâsyon’un yürürlüğe 
konulmasına ilişkin şartları yerine getirmiş ülkeler arasında 
uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede; bu Genelge’de 
PAAMK’a taraf ülkeler olarak PAAMK Sistemi’ne dâhil 
olan ülkeler kastedilmektedir.

* Tercihli vergi uygulamasına temel teşkil eden A.TR 
dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 
dolaşım sertifikası, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım 
sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı) DİİB sahibi 
ihracatçı tarafından talep edilmemişse, bu şekilde yapılan 
ihracatta TEV tahsilatı aranmaz.

* TEV oluşturan düzenleme ve kurallar için aşağıdaki 
tablolardan yararlanılması TEV oluşup oluşmama 
durumları ile alakalı bir kaynak olarak kullanılabilir.
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Dış Ticaret
Telafi Edici Vergi 
ve Uygulamaları

TEV (Telafi Edici Vergi): Uluslararası ticarette, ihracatçı 
ülkelerin kendi ülkelerinde, ihraç mallarına verdikleri 
dolaylı teşviklerin neden olduğu haksız rekabeti 
engellemek amacıyla, ithalatçı ülke tarafından konulan 
vergi uygulamasıdır. Bir başka deyişle; Dâhilde İşleme 
Rejimi kapsamında üçüncü dünya ülkelerinden ithal 
edilen girdilerin, işlenerek ürün haline getirildikten sonra 
Avrupa Birliği veya Serbest Ticaret anlaşmalı ülkelere 
Dolaşım Belgesi (ATR, EUR-MED veya EUR.1) eşliğinde 
ihracatı sırasında oluşan vergidir. 

Bu yazıda geçen kısaltmalardan; 

- AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğunu,

- AT: Avrupa Topluluğunu,

- DİİB: Dâhilde İşleme İzin Belgesini,

- İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini, 

- OGT: Ortak Gümrük Tarifesini,

- PAMK: Pan-Avrupa Menşe Kümülâsyonunu,

- PAAMK: Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülâsyonunu, 

- STA: Serbest Ticaret Anlaşmasını,

- TEV: Telafi Edici Vergiyi,

- TCMB: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasını
ifade eder.

TEV Uygulamasına İlişkin Genel Hususlar

TEV Uygulamasında bahsi geçen ülke grupları aşağıda 
belirtilmiştir;

- AT’ye Üye Ülkeler; Almanya, İtalya, İngiltere, 
Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, 
İspanya, Portekiz, Yunanistan, İrlanda, Avusturya, İsveç, 
Finlandiya, Polonya, Litvanya, Macaristan, Estonya, Çek 
Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Kıbrıs, 
Malta, Letonya, Bulgaristan ve Romanya’dır.

AT’ye üye olan bu ülkeler, aynı zamanda Türkiye 
Cumhuriyeti ile AKÇT arasında AKÇT’yi Kuran 
Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile 
İlgili Anlaşma’ya taraf ülkelerdir.

- EFTA (Avrupa Serbest Bölge Birliği) Üyesi Ülkeler (*); 
Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn’dır.

TEV (Telafi Edici Vergi): Uluslararası ticarette, 
ihracatçı ülkelerin kendi ülkelerinde, ihraç 
mallarına verdikleri dolaylı teşviklerin neden 
olduğu haksız rekabeti engellemek amacıyla, 
ithalatçı ülke tarafından konulan vergi uygu-
lamasıdır.

Mehmet Emre Zontar
SYK Gümrük Müşavirliği

Operasyon Yönetmen Yardımcısı
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II- DİİB kapsamında tarım ürünü ithal edilip, işlenmiş tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

I- DİİB kapsamında tarım ürünü ithal edilip, tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

III- DİİB kapsamında tarım ürünü ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise;

Kaynak Ülke AT EFTA
Hırvatistan, Makedonya, 

Bosna-Hersek
İsrail

Fas, Tunus, 
Mısır

Suriye Üçüncü Ülke

AT Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

EFTA Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

Hırvatistan, Makedonya,
Bosna-Hersek

Var (*) Var Yok (***) Var Var (**) Var (**) Yok

İsrail Yok Yok Var Yok Var (**) Var (**) Yok

Fas, Tunus, Mısır Yok Yok Var Var Yok Var (**) Yok

Suriye Var(*) Var Var Var Var (**) Yok Yok

Üçüncü Ülke Var(*) Var Var Var Var (**) Var  (**) Yok

Kaynak Ülke AT EFTA
Hırvatistan, Makedonya, 

Bosna-Hersek
İsrail

Fas, Tunus, 
Mısır

Suriye Üçüncü Ülke

AT Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

EFTA Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

Hırvatistan, Makedonya,
Bosna-Hersek

Var (*) Var          Yok (***) Var Var (**) Var (**) Yok

İsrail Yok Yok Var Yok Var (**) Var (**) Yok

Fas, Tunus, Mısır Yok Yok Var Var Yok Var(**) Yok

Suriye Var (*) Var Var Var Var(**)     Yok Yok

Üçüncü Ülke Var (*) Var Var Var Var (**) Var (**) Yok

Kaynak Ülke AT EFTA
Hırvatistan, Makedonya,

Bosna-Hersek
İsrail

Fas, Tunus, 
Mısır

Suriye Üçüncü Ülke

AT Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

EFTA Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

Hırvatistan, Makedonya,
Bosna-Hersek

 Var (*) Var Yok (***) Var Var (**) Var (**) Yok

İsrail Yok Yok Var Yok Var (**) Var (**) Yok

Fas, Tunus, Mısır Yok Yok Var Var Yok Var (**) Yok

Suriye Var (*) Var Var Var Var (**) Yok Yok

Üçüncü Ülke Var (*) Var Var Var Var (**) Var(**) Yok

Kaynak Ülke AT EFTA
Hırvatistan, Makedonya,

Bosna-Hersek
İsrail

Fas, Tunus, 
Mısır

Suriye Üçüncü Ülke

AT Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

EFTA Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

Hırvatistan, Makedonya,
Bosna-Hersek

Var (*) Var Yok (***) Var Var (**) Var (**) Yok

İsrail Yok Yok Var Yok Var(**) Var (**) Yok

Fas, Tunus, Mısır Yok Yok Var Var Yok Var (**) Yok

Suriye Var (*) Var Var Var Var (**) Yok Yok

Üçüncü Ülke Var (*) Var Var Var Var (**) Var (**) Yok

IV- DİİB kapsamında işlenmiş tarım ürünü ithal edilip, işlenmiş tarım ürünü ihraç ediliyor ise; 
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VII- DİİB kapsamında AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithal edilip, AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ihraç ediliyor ise 
(Ek-6’da yer alan hususlar da dikkate alınmak suretiyle); işlenmiş tarım ürünü ihraç ediliyor ise; 

VIII- DİİB kapsamında AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise
(Ek-6’da yer alan hususlar da dikkate alınmak suretiyle); 

V- DİİB kapsamında işlenmiş tarım ürünü ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise; 

VI- DİİB kapsamında sanayi ürünü ithal edilip, işlenmiş tarım ürünü ihraç ediliyor ise; 

Kaynak Ülke AT EFTA
Hırvatistan, Makedonya,

Bosna-Hersek
İsrail

Fas, Tunus, 
Mısır

Suriye Üçüncü Ülke

AT Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

EFTA Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

Hırvatistan, Makedonya,
Bosna-Hersek

Var (*) Var Yok (***) Var Var (**) Var (**) Yok

İsrail Yok Yok Var Yok Var (**) Var (**) Yok

Fas, Tunus, Mısır Yok Yok Var Var Yok Var (**) Yok

Suriye Var (*) Var Var Var Var (**) Yok Yok

Üçüncü Ülke Var (*) Var Var Var Var (**) Var (**) Yok

Kaynak Ülke AT EFTA
Hırvatistan, Makedonya,

Bosna-Hersek
İsrail

Fas, Tunus, 
Mısır

Suriye Üçüncü Ülke

AT Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

EFTA Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

Hırvatistan, Makedonya,
Bosna-Hersek, Filistin

Var Var Yok (*) Var Var (**) Var (**) Yok

İsrail Yok Yok Var Yok Var (**) Var (**) Yok

Fas, Tunus, Mısır Yok Yok Var Var Yok Var (**) Yok

Suriye Var Var Var Var Var (**) Yok Yok

Üçüncü Ülke Var Var Var Var Var (**) Var (**) Yok

Kaynak Ülke AT EFTA
Hırvatistan, Makedonya,

Bosna-Hersek, Filistin 
(****)

İsrail
Fas, Tunus, 

Mısır
Suriye

Üçüncü 
Ülke

AT Yok Var (*****) Var Var Var (**) Var (**) Yok

EFTA Var (*****) Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

Hırvatistan, Makedonya,
Bosna-Hersek, Filistin

Var (*) Var Yok (***) Var Var (**) Var (**) Yok

İsrail Var (*) Yok Var Yok Var (**) Var (**) Yok

Fas, Tunus, Mısır Var (*) Yok Var Var Yok Var (**) Yok

Suriye Var (*) Var Var Var Var (**) Yok Yok

Üçüncü Ülke Var (*) Var Var Var Var (**) Var (**) Yok

Kaynak Ülke AT EFTA
Hırvatistan, Makedonya,

Bosna-Hersek, Filistin
İsrail Fas, Tunus, Mısır Suriye

Üçüncü 
Ülke

AT Yok Var (*****) Var Var Var (**) Var (**) Yok

EFTA (****) Var (*****) Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

Hırvatistan, Makedonya,
Bosna-Hersek, Filistin 
(****)

Var (*) Var Yok (***) Var Var (**) Var (**) Yok

İsrail (****) Var (*) Yok Var Yok Var (**) Var (**) Yok

Fas, Tunus, Mısır (****) Var (*) Yok Var Var Yok Var (**) Yok

Suriye (****) Var (*) Var Var Var Var (**) Yok Yok

Üçüncü Ülke Var (*) Var Var Var Var (**) Var (**) Yok
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IX- DİİB kapsamında sanayi ürünü ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise;

IX- DİİB kapsamında sanayi ürünü ithal edilip, sanayi ürünü ihraç ediliyor ise;

Kaynak Ülke AT EFTA
Hırvatistan, Makedonya,

Bosna-Hersek, Filistin 
İsrail

Fas, Tunus, 
Mısır

Suriye Üçüncü Ülke

AT Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

EFTA Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

Hırvatistan, Makedonya,
Bosna-Hersek, Filistin

Var Var Yok (*) Var Var (**) Var (**) Yok

İsrail Yok Yok Var Yok Var (**) Var (**) Yok

Fas, Tunus, Mısır Yok Yok Var Var Yok Var (**) Yok

Suriye Var Var Var Var Var (**) Yok Yok

Üçüncü Ülke Var Var Var Var Var (**) Var (**) Yok

Kaynak Ülke AT EFTA
Hırvatistan,
Makedonya,

Bosna-Hersek, Filistin
İsrail

Fas, Tunus, 
Mısır

Suriye Üçüncü Ülke

AT Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

EFTA Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

Hırvatistan, Makedonya,
Bosna-Hersek, Filistin

Var Var Yok (*) Var Var (**) Var (**) Yok

İsrail Yok Yok Var Yok Var (**) Var (**) Yok

Fas, Tunus, Mısır Yok Yok Var Var Yok Var (**) Yok

Suriye Var Var Var Var Var (**) Yok Yok

Üçüncü Ülke Var Var Var Var Var (**) Var (**) Yok

Kaynak Ülke AT EFTA
Hırvatistan, Makedonya,

Bosna-Hersek
İsrail

Fas, Tunus, 
Mısır

Suriye Üçüncü Ülke

AT Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

EFTA Yok Yok Var Yok Yok Var (**) Yok

Hırvatistan, Makedonya,
Bosna-Hersek, Filistin

Var Var Yok (*) Var Var (**) Var (**) Yok

İsrail Yok Yok Var Yok Var (**) Var (**) Yok

Fas, Tunus, Mısır Yok Yok Var Var Yok Var (**) Yok

Suriye Var Var Var Var Var (**) Yok Yok

Üçüncü Ülke Var Var Var Var Var (**) Var (**) Yok

X- DİİB kapsamında sanayi ürünü ithal edilip, tarım ürünü ihraç ediliyor ise;

(*) AT’ye menşe ispat belgeleri (EUR.1 Dolaşım Sertifikası 
veya Fatura Beyanı) eşliğinde AKÇT Anlaşması kapsamı 
ürün ihracatında, girdinin AKÇT Anlaşması kapsamı ürün 
olması hâlinde tahsil edilecek TEV için, AT’nin OGT’si ile 
Türk Gümrük Vergisi karşılaştırılır ve düşük olan oranın 
tahsilatı aranır. 

(**) EUR.MED dolaşım sertifikası veya EUR.MED Fatura 
Beyanı düzenlenmesi halinde, işlem görmüş ürünün 
üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için 
TEV vardır. Ancak; EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura 
Beyanı düzenlenmesi hâlinde, işlem görmüş ürünün 
üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdiler için 
TEV yoktur. 

Yukarıdaki tablolarda geçerli olan yıldız kuralları aşağıdaki gibidir:
(***) Sadece kaynak ve hedef ülke aynı olduğu takdirde 
TEV yoktur. Örneğin; Hırvatistan’dan gelip Hırvatistan’a 
gidiyorsa TEV yoktur. Ancak, Hırvatistan’dan gelip 
Makendonya’ya, Bosna Hersek’e veya Filistin’e gidiyorsa 
TEV vardır. 

(****) AKÇT Anlaşması kapsamı ürünler diğer tüm STA 
Anlaşması imzalanmış ülkeler bakımından sanayi ürünleri 
gibi değerlendirilir. 

(*****) PAMK çerçevesinde menşe ispat belgeleri (EUR.1 
Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı) eşliğinde AKÇT 
Anlaşması kapsamı ürün ihracatında, AKÇT Anlaşması 
kapsamı ürünler PAMK Sistemi’ne dâhil olduğundan, 
TEV yoktur. 
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STA’ların Yürürlüğe Giriş Tarihleri

PAMK’ın Ülkeler Açısından Yayınlanma ve Yürürlüğe Giriş Tarihleri

PAAMK Sistemi Kapsamında Model Menşe Protokolüne Uygun Olarak Oluşturulmuş ve Türkiye’nin 
Dâhil Olduğu Çapraz Kümülasyon Sistemleri

STA Yürürlüğe Giriş Tarihi

EFTA 1/4/1992

AKÇT 1/8/1996

İsrail 1/5/1997

Makedonya 1/9/2000

Bosna - Hersek 1/7/2003

Hırvatistan 1/7/2003

Filistin 1/6/2005

Tunus 1/7/2005

Fas 1/1/2006

Suriye 1/1/2007

Mısır 1/3/2007

Arnavutluk 1/5/2008

Gürcistan 1/11/2008

Sırbistan 1/9/2010

Karadağ 1/3/2010

Ürdün Haşimi Krallığı 1/3/2011

PAMK Yürürlüğe Giriş Tarihi

EFTA 1/2/2000 

AT 1/7/1997 

Türkiye 1/1/1999 

Üç Ülkenin Taraf Olduğu Çapraz Kümülasyon

Ülkeler Yürürlüğe Giriş Tarihi

1 Türkiye İsrail AT (G.B. Eşyası için) 27.07.2006

2 Türkiye İsrail AT (Tarım Ürünleri için) 01.01.2007

3 Türkiye Fas AT (G.B. Eşyası için) 27.07.2006

4 Türkiye Fas AT (Tarım Ürünleri için) 01.01.2007

5 Türkiye Tunus AT (G.B. Eşyası için) 01.08.2006

6 Türkiye Tunus AT (Tarım Ürünleri için) 01.01.2007

7 Türkiye Mısır AT (G.B. Eşyası için) 01.03.2007

8 Türkiye Mısır AT (Tarım Ürünleri için) 01.03.2007

9 Türkiye Mısır Tunus 01.03.2007

10 Türkiye Mısır Fas 01.03.2007

11 Türkiye Tunus Fas 06.07.2006

Dört Ülkenin Taraf Olduğu Çapraz Kümülasyon

Ülkeler Yürürlüğe Giriş Tarihi

1 Türkiye Mısır Fas AT (G.B. Eşyası için) 01.03.2007

2 Türkiye Mısır Fas AT (Tarım Ürünleri için) 01.03.2007

3 Türkiye Tunus Fas AT (G.B. Eşyası için) 01.08.2006

4 Türkiye Tunus Fas AT (Tarım Ürünleri için) 01.01.2007

5 Türkiye Tunus Fas Mısır 01.03.2007

6 Türkiye İsrail EFTA AT 01.09.2007
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Beş Ülkenin Taraf Olduğu Çapraz Kümülasyon

Ülkeler Yürürlüğe Giriş Tarihi

1 Türkiye Mısır Fas AT (G.B. Eşyası için) Tunus 01.03.2007

2 Türkiye Mısır Fas AT (Tarım Ürünleri için) Tunus 01.03.2007

Altı Ülkenin Taraf Olduğu Çapraz Kümülasyon

Ülkeler Yürürlüğe Giriş Tarihi

1 Türkiye Mısır Fas AT Tunus EFTA 01.09.2007

I- DİİB kapsamında AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithal edilip, AT’ye menşe ispat belgesi eşliğinde AKÇT Anlaş-
ması kapsamı ürün ihraç ediliyor ise, tahsil edilecek TEV için aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

II- DİİB kapsamında AKÇT Anlaşması kapsamı ürün ithal edilip, AT’ye A.TR dolaşım belgesi eşliğinde sanayi ürünü 
ihraç ediliyor ise, tahsil edilecek TEV için aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

(*) : 16/12/2000 tarihli ve 24262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9/11/2000 tarihli ve 2000/1659 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı

DİİB Tarihi

İhracata İlişkin GB Tescil Tarihleri

...-26/1/2005 27/1/2005-22/9/2006 23/9/2006-...

27/1/2005 tarihinden önce 2000/1659 sayılı Karar’da (*) 
yer alan OGT oranı

İthalat Rejimi’nde yer alan 
oran

AT’nin OGT oranı ile İthalat 
Rejimi’nde yer alan vergi 
oranının karşılaştırılmasında 
düşük olan oran

27/1/2005 tarihinden
itibaren

- İthalat Rejimi’nde yer alan 
oran

AT’nin OGT oranı ile İthalat 
Rejimi’nde yer alan vergi 
oranının karşılaştırılmasında 
düşük olan oran

DİİB Tarihi

İhracata İlişkin GB Tescil Tarihleri

...-26/1/2005 27/1/2005-14/12/2005 15/12/2005-...

27/1/2005 tarihinden önce 2000/1659 sayılı Karar’da (*) 
yer alan OGT oranı

İthalat Rejimi’nde yer alan 
oran

AT’nin OGT oranı ile İthalat 
Rejimi’nde yer alan vergi 
oranının karşılaştırılmasında 
düşük olan oran

27/1/2005 tarihinden
itibaren

- İthalat Rejimi’nde yer alan 
oran

AT’nin OGT oranı ile İthalat 
Rejimi’nde yer alan vergi 
oranının karşılaştırılmasında 
düşük olan oran



SYK Gümrük Müşavirliği, 60 yıllık uzmanlığıyla 
her zaman önceliği müşteri taleplerinin sorunsuz ve 
süresinde gerçekleştirilmesine vermiş, müşterileriyle 
daima uzun soluklu “kazan kazan” ilişkisi kurmuştur. 
Köklü, güçlü, sürekli yenilenen dinamik yapısıyla 

SYK, kendi sektöründe her zaman 
ilkleri gerçekleştiren kuruluş olarak 

rakiplerinden farkını ve müşterilerine 
verdiği değeri ortaya koymaktadır.

Sürekli gelişim anlayışı kapsamında, 
müşterilerinin ve sektörün ihtiyaçlarını 

belirlemek ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler 
üretmek bilinciyle hareket etmiş, sektörde 

kalıcılığı ve müşteri memnuniyetini bu anlayışla 
örmüştür. 

2012 yılında SYK, Bursa ve İzmir şubelerine ilave 
olarak Tekirdağ ve Mersin illerinde yeni şubelerini 

faaliyete geçirmiştir. Yeni şubeler, müşterilerine 
SYK’nın yüksek standartlarına uygun, titiz, hızlı ve 

verimli çalışma prensibiyle hizmet verecektir.

Tekirdağ ve Mersin şubelerimiz de dâhil 
olmak üzere tüm birimlerimiz, 7/24 online 

olarak merkezimize bağlı ve yerinde yönetim 
şeklinde faaliyet göstermektedir. 

SYK, yeni şubeleri ile birlikte, artan hizmet kalitesi, daha 
kolay ulaşılabilirlik ve sektörde standartları yükseltmek 
gayesi taşımaktadır. 

Sektörümüze ve müşterilerimize hayırlı olması dileğiyle.

12

B izden Haberler
Yeni Şubeler;

Sınırsız Hizmet
2012 yılında SYK, Bursa ve 
İzmir Şubelerine ilave olarak 
Tekirdağ ve Mersin illerinde 
yeni şubelerini faaliyete 
geçirmiştir.

SYK Mersin

SYK Tekirdağ



durumun belki de olasılıklar içinde 
en “uygun” versiyon olduğunu 
keşfedebilirsiniz.

İlk hikâyenizi bitirmeniz belki 
yalnızca yirmi dakikanızı alacaktır. 
Ama büyük ihtimalle geriye 
dönüp ‘Acaba şu kararı değil 
de diğerini verseydim hikâye 
nasıl sonlanacaktı?’ demekten 
kendinizi alamayacaksınız. Hayat 

da böyle değil mi? Verdiğimiz kararlarla yaşarken 
vermediğimiz kararlar için meraktan tutuşmak... 

“Şahane Hatalar”a beklentilerle dolu başlamak yerine, 
içinden kendinize güzel bir pay çıkarmaya çalışarak 
okumanızı tavsiye ederiz. Sonuçta aynı kurgunun kendisi 
gibi; biz, hayattan ne alacağımıza pek de öyle kendimiz 
karar veremeyebiliyoruz. Ama ne yaşadığımız değil, 
yaşadığımızı ne kadar anlayıp sindirdiğimiz önemli...

Eğer keyif aldıysanız, serinin ikinci kitabı “Şahane Hatalar: 
Talih Kuşu”, kitapçının rafında sizi bekliyor olacak...

Hayatımızla ilgili tercihlerimizi sorgulamaya başladığımızda, 
beynimizdeki her kıvrım bir soru işaretine denk gelir. 
Genellikle bu sorgulama süreçleri, pek de öyle kendimizi 
hayata karşı galip hissettiğimiz zamanlara denk 
gelmez... Hâl böyleyken, hep bir önceki kararımıza, 
sonra ondan önceki, ondan daha önceki ve daha da 
önceki kararlarımıza döner ve kararlarımızın doğru olup 
olmadığıyla ilgili tahliller yaparız.

Bu tahlil sürecinin bir kısırdöngüye döndüğü anlar vardır ki
o anlar, karamsarlığı getirir beraberinde... Çıkış yolu 
bulamayız, zira muhtemelen verip de pişman olduğumuz 
karar yerine diğer seçeneği denemiş olsaydık ne olacağını 
bilemezdik. Bilemediğimiz gibi, eğer seçimimiz bizi zora 
düşürdüyse de diğer seçenek hep daha iyiymiş gibi gelir...

Hangimizin kaç yaşında kendini bu soru silsilesi içinde 
bulacağı belli olmuyor. Ancak böyle anlarda, içimize su 
serpecek, soruları azaltacak bir destekçinin varlığı belki 
işimize yarayabilir...

“Şahane Hatalar”, Heather McElhatton tarafından 
yazılmış, değişik tarzda bir yapıt. Tek başlangıçla, onlarca 
farklı yoldan, onlarca farklı sona ulaşabiliyorsunuz.

Her küçük hikâyeciğin 
sonunda, karar vermeniz için 
size iki seçenek sunuluyor. 
Seçiminiz, sizi öykünüzü 
şekilendirecek bölüme 
gönderiyor. Böylece herkes 
aynı kitap sayesinde kendi 
özgün hikâyesini yaratıyor. 

Kitabın şüphesiz en güzel 
yanı, bize gerçek hayatta 
mümkün olmayan ‘geriye dönüp hatamızı düzeltme’ 
şansı sunması. Kitabın iç rahatlatıcı kısmı da burada 
başlıyor zaten. Aynen yaşam gibi; iyi sandığımız kararlar, 
her zaman en iyi sonucu vermiyor. Düzgün planlanmış 
bir kariyer planı veya dört dörtlük görünen bir eş 
seçimi, her daim matematiksel bir doğruya eşit değil. 
Bazen yaptığımız hatalar güzelliklere, başaramadığımızı 
sandığımız işler büyük başarı hikâyelerine dönüşebiliyor. 
Rastlantılar bazen katı süreçlere dönüşürken, kati kararlar da 
sabun köpüğü oluveriyor...

“Şahane Hatalar”, eğer büyük bir edebî yapıt, kuvvetli 
bir dil ve dolu dolu, felsefi bir içerik bekliyorsanız, 
beklentinizin karşılığını vermeyebilir. Ancak hayatınızın 
o soru dolu dönemlerinde, içinde bulunduğunuz 
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E debiyat

Rastlantılar, kararlar, eylemler ve 
hesaplanamayan sonuçlarla ilgili 
özel bir deneme “Şahane Hatalar”... 
Hayatın kombinasyonlarla örülü bir 
süreç olduğu kadar; matematiksel 
bir doğru olmadığı da bir o kadar 
gerçek...

Kombinasyon
Edebiyatı

Şahane Hatalar
Yazan:
Heather McElhatton
Çeviren:
Dilek Berilgen Cenkciler
- 640 sayfa
- April Yayınevi

Şahane Hatalar 2
Talih Kuşu
Yazan:
Heather McElhatton
Çeviren:
Dilek Berilgen Cenkciler
- 632 sayfa
- April Yayınevi



• İşlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının 
işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespiti mümkün olan 
hallerde,

• Talep edilen iznin; Türkiye’deki üreticilerin temel 
ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda 
olmadığı hallerde verilir.

İzin/Belge Müracaatlarının Yapılacağı Yerler

Hariçte İşleme izin başvuruları, işin niteliğine göre üç 
farklı idareye yapılmaktadır.

• Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve 
ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem 
görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya 
serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde,
bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirtilen
bilgi ve belgelerle birlikte Hariçte İşleme İzin Belgesi 
almak üzere Ekonomi Bakanlığına,

• Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi 
ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi 
amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest 
bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, bu karara 
istinaden yayımlanacak tebliğde belirtilen bilgi ve 
belgelerle birlikte Hariçte İşleme İzni almak üzere maden 
ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel 
sekreterliklerine, 

• Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca veya bir 
imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına 
veya serbest bölgelere gönderilen eşyanın ve/veya bu 
eşyanın ihracından önce ikame ürünün ithalatı için 
Gümrük Bakanlığına, müracaat edilir.

Hariçte İşleme İzin Belgesi Almak için Gerekli
Belge ve Bilgiler

1- Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan,her 
türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu 
Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak 
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Dış Ticaret
Hariçte İşleme 
Rejimi

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 135. maddesinde 
hariçte işleme rejimi; serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte 
işleme faaliyetlerine tâbi tutulmak üzere Türkiye Gümrük 
Bölgesi’nden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler 
sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam 
veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma 
girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim olarak 
tanımlanmıştır.

Hariçte işleme faaliyetleri; 05 Nisan 2007 tarihli 26484 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2007/11864 sayılı 
Hariçte İşleme Rejimi kararında, serbest dolaşımda 
bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir 
edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye 
Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç 
edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen 
ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet 
uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret 
anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için 
konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti 
içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla, yeniden serbest 
dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında 
ithali ile ilgili faaliyetler olarak belirtilmiştir.

Hariçte İşleme Rejim İzninin Verilmesi

İşlemlerin usulüne uygun olarak yürütülebilmesi için 
gerekli taahhütnamelerin ve teminatların verilmesi 
ile gümrük idarelerinin, rejimi denetimi altında 
tutabilmesi veya izleyebilmesi için yapması gereken 
idari düzenlemelerin, söz konusu rejimden hedeflenen 
ekonomik amaçlarla orantılı olması koşulu ile işleme 
faaliyetlerini yaptıracak kişilere verilmektedir. 

İzin;
• Türkiye Gümrük Bölgesi’nde yerleşik kişilere,

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek 
veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi 
ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten 
yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması 
ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya 
benzerini üreten Türkiye’deki üreticilerin temel
ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi
kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla 
düzenlenmiş bir rejimdir.

Alp Aydınlıalp
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yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek 
imzalanmış) 

2- Hariçte İşleme Proje Formu (Firmaya ait imza 
sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama 
yetkilendirilmiş veya bu tebliğ kapsamındaki işlemler 
açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve 
soyadı belirtilerek imzalanmış)  

3- İthali Taahhüt Edilen İşlem Görmüş Ürünler ile İlgili 
Hammadde Sarfiyat Tablosu

4- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya 
sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli 
örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut 
duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri) 

5- İmza Sirküleri (Noter tasdikli) 

6- Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak firma hakkında 
bilgi 

7- Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma 
yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere 
ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile taahhüt hesabı 
kapatılmamış hariçte işleme izin belgeleri kapsamında 
gerçekleşen ihracat ve ithalat miktarları listeleri 

Hariçte İşleme İzni Almak için Gerekli
Bilgi ve Belgeler

1- Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, 
her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu 
tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak 
yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek 
imzalanmış) 

2- Hariçte İşleme Proje Formu (Firmaya ait imza 
sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama 
yetkilendirilmiş veya bu tebliğ kapsamındaki işlemler 
açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve 
soyadı belirtilerek imzalanmış) 

3- Firma tarafından düzenlenmiş hesap çizelgesi 

4- Analiz veya tenör tespitine ilişkin belge 

5- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya 
sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli 
örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut 
duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri) 

6- İmza Sirküleri (Noter tasdikli) 

7- Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak imalatçı firma ile 
yapılan sözleşme 

8- Geçici ihracata konu eşyaların uluslararası borsa fiyat 
listesi 

9- Son üç ayda kapatılan izinlere ilişkin kapatma 
yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan izinlere 
ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile taahhüt hesabı 
kapatılmamış Hariçte İşleme İzinleri kapsamında 
gerçekleşen ihracat ve ithalat miktarları listeleri 

Belge/İzin Süresi ve Ek Süreler 
 
İşlem görmüş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi’ne 
yeniden ithal edilmeleri için gereken süre verilen izinde 
belirtilir. Hariçte İşleme İzin Belgesi’nin/Hariçte İşleme 
İzni’nin süresi azami 12 (oniki) aydır. Ayrıca, ilgili firmanın 
gerekçeli talebi üzerine Hariçte İşleme İzin Belgesi’ne belge 
orijinal süresinin 1/2’si oranında, Hariçte İşleme İznine ise 
12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir.

Belgede/izinde öngörülen ihracat ve ithalat işlemlerinin, 
belge/izin süresi ve ek süreler içerisinde gerçekleştirilmesi 
gerekir. Hariçte İşleme İzin Belgesi’ne/Hariçte İşleme 
İzni’ne verilen süre ve ek sürelerin belirlenmesinde, 
Gümrük Kanunu’nun 168. maddesinde belirtilen 3 (üç) 
yıllık süre dikkate alınır.

Yeni Belge/İzin Verilmesi 

Hariçte İşleme İzin Belgesi/Hariçte İşleme İzni sahibi 
firmaların müteakip belge/izin talepleri, önceki 
belgelerinin/izinlerinin gerçekleşme seyrine göre 
değerlendirilir.

Belge/İzin Kapsamında İthalatların
Gerçekleştirilmesi

Hariçte İşleme Rejimi’nde, eşyanın geçici çıkışında ihracat 
rejimi hükümleri uygulanmaktadır. Aynı şekilde eşyanın 
Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girişinde de serbest dolaşıma 
giriş rejimi hükümleri dikkate alınmaktadır.

İthalatın gerçekleştirilmesi, Hariçte İşleme Rejimi 
çerçevesinde ithali taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, 
ithalat rejimi ile gümrük mevzuatına uygun şekilde 
gümrük hattından Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girişini 
(serbest bölgeler hariç) ifade eder. Hariçte İşleme Rejimi 
çerçevesinde gerçekleştirilecek ithalat, Hariçte İşleme 
İzin Belgesi/İzni sahibi firma dışında başka bir firma 
tarafından da gerçekleştirilebilir ve bu durumda ithalatı 
gerçekleştirecek kişiye ait bilgiler belgenin/iznin özel 
şartlar bölümüne kaydedilir. Bu kapsamda ithal edilecek 
eşyanın tamamı üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil 
edilir. (İhracat:2011-15 ile değişik-24.09.2011-28064 
R.G.)

Hariçte İşleme faaliyeti sonucunda doğan işçilik, navlun, 
sigorta vb. bedeller, serbest dolaşımdaki eşya veya 
hariçte işlenmek üzere gönderilen eşyanın bir kısmı ile 
de ödenebilir. Bu durumda, yukarıdaki bedellere karşılık 
gelen geçici ihracata konu eşya için, bu Tebliğin 13. 
maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca alınan teminatlar 
irat kaydedilir veya alınmayan vergi tahsil edilir. Ayrıca, 
bu eşyanın ihracatında kambiyo mevzuatı hükümleri 
uygulanır. 

Geçici olarak ihraç edilen eşya ile işleme faaliyeti 
sonucunda işlem görmüş ürüne dönüştürülen eşyanın 
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aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik 
özellikte olan ithal eşyasını (ikame ürün) bir işlem 
görmüş ürün ile değiştirilmesi, Standart Değişim Sistemi 
kapsamında mümkündür.

Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu 
elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan 
serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinin söz konusu olduğu 
hallerde, gümrük idareleri Standart Değişim Sistemi’nin 
uygulanmasına izin verirler.

Gümrük Bakanlığı tarafından, tespit edilen koşullar 
altında ve ithalat vergileri tutarını karşılayan bir teminat 
verilmesi hâlinde, ikame ürünlerin geçici ihracat eşyasının 
ihracından önce ithal edilmelerine izin verilmektedir. 

İthalatın önceden yapıldığı durumda, ikame ürünlerin 
serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden 
itibaren iki aylık süre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç 
edilmesi gerekir.

İkame ürünlerin, tamirata konu olan geçici ihracat 
eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari 
nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması gerekir. 
Geçici ihracat eşyasının ihracattan önce kullanılmış 
olması hâlinde, ikame ürünlerin de yeni olmamaları ve 
kullanılmış olmaları gerekir. Ancak ikame ürünün satış 
sözleşmesindeki garanti hükümleri uyarınca veya kanuni 
bir yükümlülük ya da bir imalat hatası nedeniyle bedelsiz 
olarak verilmesi halinde, kullanılmış eşya yerine yeni eşya 
getirilebilir.

16

ithalatı sırasında doğan gümrük vergileri 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca tahsil edilir. 
İthalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet, yalnızca 
işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyanının,
izin hak sahibi veya izin hak sahibinin onayı alınmış ve 
izin koşullarına uyulmuş olmak kaydı ile Türkiye Gümrük 
Bölgesi’nde yerleşik bir başka kişi adına ya da hesabına 
yapılması halinde tanınabilir.

Hariçte İşleme Rejimi’ne ilişkin şartlar veya 
yükümlülüklerden birine uyulmadığı takdirde, 135. 
maddenin 1. fıkrasında belirtilen ithalat vergilerinden 
tam veya kısmi muafiyet uygulaması yapılmaz.

Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın 
garanti nedeniyle sözleşmeye 
bağlı olarak veya kanuni 
bir yükümlülüğe dayanarak 
ya da bir imalat hatası 
nedeniyle, bedelsiz yapıldığının 
kanıtlanması halinde, serbest 
dolaşıma ithalat vergilerinden 
tam muaf olarak girer. Ancak, 
söz konusu eşyanın serbest 
dolaşıma ilk girişi sırasında 
kusurlu olduğunun dikkate 
alınarak işlem yapılmış olması 
halinde, bu hüküm uygulanmaz.

Eşyanın tamir amacıyla geçici 
ihraç edildiği ve tamiratın bedel 
karşılığında yapıldığı hallerde, 
135. maddenin 1. fıkrasında 
belirtilen ithalat vergileri, gümrük 
kıymeti olarak tamir masraflarına 
eşit bir tutar dikkate alınarak, 
işlem görmüş ürünlerin serbest 
dolaşıma giriş beyannamesinin 
tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı 
ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. 
Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında 
başka bir ödeme yapmamış olması ve bu ödemenin 
izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki ilişkiden 
etkilenmemesi gerekir.

İhraç Edilen Eşyanın Geri Getirilmesi
 
Hariçte İşleme İzin Belgesi/Hariçte İşleme İzni’ne istinaden 
ihraç edilen eşyanın herhangi bir sebeple alıcısı tarafından 
geri gönderilmesi halinde ilgili gümrük idareleri, ihracat 
rejimi, ithalat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde bu 
eşyanın ithaline ve ihracına müsaade etmektedirler.

Standart Değişim Sistemi’ne Dayalı Hariçte İşleme

Hariçte İşleme Rejimi’ne ilişkin önceki hükümlerin yanı 
sıra, tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine 
kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat eşyası ile 


