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Bilindiği üzere, ek4pertiz raporunun belge süresi içerisinde alınamaması durumunda
.a sorunlar
dahilde işleme izin belgel4rinin (DİIB) ihracat taahhüt hesaplarının kapatılmasınd
ğı
yaşanması nedeniyle, konu Meciisinizin de üyesi olduğu ve ilgili yetkiliııizin katıldı
olup,
Dahilde işleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Vİİ. Toplantısmda görüşülmüş
la,
kaydıy
olması
ş
alınmı
numunenin ihracata kon.ı üründen belge süresi içerisinde
esine
hazırlanacak ekspertiz rapbrunun belge taahhüt hesabımn kapatılmasında kullanılabilm
izni
oybirliğiyle karar verilmiş ir. Bu çerçevede, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme
na
raporu
tiz
(DİİBİDIİ ) lcapsaımnda ekspertiz raporu alınması öngörülen durumlarda, eksper
ak
konu olan eşyadan alınacak nuınunenin veya firma tesisinde ekspertiz tarafından yapılac
nun
raporu
tiz
eksper
,
halinde
ası
yerinde incelemenin belö/izin süresi içerisinde yapılm
sayıh
belge/izin süresi dışında Ja tanzim edilebilmesine imkan sağlayan, İhracat 2013/6
bliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”
1
“Dabilde İşleme Rejimi T
girmiş
09/10/2013 tarihli ve 2?790 sayılı Reşmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
bulunmaktadır.
Bu kapsamda, 20/l2!2006 tarihli ve 26382 sayilı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin “Dahilde İşleme Izin Belgelerinin
Kapatılması İçin Gerekli ilgi ve Belgeler” başlıklı eki Ek-3 ‘te,

“6 Ekspertiz raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, üzerinde ilgili dahilde işleme
ve
izin belgesinin tarih ve sayısı belirtilmiş, ilgili en az iki mühendis tarafindan imzalanmış
(*
ilgili birimin yetkilileri tarıfından tasdik edilmiş) ‘)
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(*: Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek
görülmesi halinde istenirj Belge kapsamındaki üretimin kapasite raporu konusu üretimden
farklılık gösteren özel bir tiretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum
ekspertiz raporunda belirtilir, Aynca, belge kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi
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sı veya numune alınmasının
ile her bir işlem görmüş urunden en az bir numunenin alınma
yapılması gerekmekte olup; bu
mümkün bulunmadığı durtmlarda firma tesisinde inceleme
ilişkin gümrük beyannamelerinin
numuneler veya incelenen şya ile ilgili ithalata ve ihracata
. Ekspertiz raporuna konu
tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir
sının mümkün bulunmadığı
olan eşyadan alınacak zumunenin veya numune alınma
içerisinde yapılması, bu
durumlarda firma tesisinde yapılacak incelemenin belge süresi
de tasdik edilmiş bir yazıyla
durumun ilgili kurumun yeikilileri tarafından belge süresi içerisin
sı veya yerinde yapılan
(ekspertiz raporu ekinde snu1an) tevsik edilmesi ve numune alınma
tarihi arasında azami 3 (üç)
incelemeye ilişkin yazı tarhi ile ekspertiz raporunun düzenleme
içerisinde alınması şartı
aylık bir sürenin olması hhlinde, ekspertiz raporunun belge süresi
aranmaz.”

oİİ için de yapılmış
hükmü bulunmaktadır, Aynı düzenleme, mezkur Tebliğ’i.n eki Ek-4 ile
bulunmaktadır.
edilen maınulde
Diğer taraftan, DkİB kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç

tiz Raporuna ilişkin usul ve
ve 29/01/2008 tarihli ve
rine gönderilen
120000800 sayılı yazırnız ekinde tüm Ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikle
e’nin 37 nci
Genelg
ilişkin
rına
2008/1 sayılı Dahilde işleme Rejimi Uygulama Usul ve Esasla
Ihracatçı Birlikleri
maddesi ile 17/02/2005 tşihli ve 120001080 sayılı yazımız ekinde tüm
i Müracaatlarının
Genel Sekreterliklerine göıderilen 2005/1 sayılı Dahilde İşleme İzin Belges
aktadır.
Ön incelenmesi Hakkında enelge’nin 5 inci maddesinde belirlenmiş bulunm

kullanımının tespiti ile ilgili olarak alınması gereken Eksper
nan
esaslar, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’e istinaden hazırla

Tcbliğ’de
Bu çerçevede, 203/6 sayılı Tebliğ kapsamında İhracat 2006/12 sayılı
birlikte
leri
yapılan değişildilder ile yukarıdaki paragrafla zikredilen mevzuat hüküm
değerlendirildiğinde;
en farklılık
1- İlgili DİIB kapamında ibraz edilen kapasite raporu konusu üretind
eşyanm bünyesinde
gösteren özel bir üretim olması, ithal edilen girdinin ihraç edilen

kullanım oranları,
kullanılıp kullanılmadığma ilişkin tespitin yapılmasında esas alınmak üzere
nda yer almayan
fire oranı, verimlilik oran ya da üretim tekniği bakımından kapasite raporu
.
esastır
i
enmes
bilgilere ihtiyaç duyulması halinde ekspertiz raporunun düzenl
si gereken
2- İlgili DİİB ihraat taahhüt hesabının kapatılması sırasında ibraz edilme
ında ihraç
kapsam
belge
ekspertiz raporunun, belge kapsamında ithal edilen malların yine
bilmesi için,
edilen mamuller bünyesişdeki kullanımına (oranlarına) ilişkin bilgileri göstere
na esas teşkil
belge süresi içerisinde a1ıunası esası benimsenıniştir. Ancak, ekspertiz raporu
larda firma
durum
edecek numunenin/veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı
le belge süresi içerisinde aluunasılyapılması kaydıyla ekspertiz
nin
ince
e
tesisinde yapılacak 6
, numune alınması
raporunun belge süresi dıında düzenlenmesi imkam da getirilmiştir. Ancak
enme tarihi
veya yerinde yapılan inceıemeye ilişkin yazı tarihi ile ekspertiz raporunun düzenl
arasında azami 3 (üç) aylık bir süre olması mümkündür.
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şartlarınd.a
3- Ekspertiz rapounun belge kapsamında alınmasına yönelik belge özel

özel bir üretim
hüküm bulunduğu da dikkate alınaraic, ekspertiz raporuna konu üretimin
özel üretimin
konu
olması ve bu bilgilerin kapasite raporunda yer almaması nedeniyle, bahse
üzerinde ilgili
ilgili DİİR çerçevesinde yapıldığını tevsik edecek şekilde, ekspertiz raporu
veya incelenen
DİİB’in tarih ve sayısının belirtilmesi, yine aynı mülahazalarla numune alman
ve sayılarının
eşya ile ilgili ithalata ş ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih
firmaların belge
ckspeniz raporunda belirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, DflB sahibi
Ayrıntılı bilgi için irtibat Recep ASLAN -Daire Başkanı
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işlemlere ilişkin ayrı
kapsamında özel bir üretim yapması halinde hcr bir belge için bu
yapılması halinde ise
ekspertiz raporu alınmasınşn, belge kapsamında standart bir üretim
nın uygun olacağı
alması
yer
nda
standart üretime ilişkin bilgilerin kapasite raporu
düşünülmektedir.
ihracat partisinden
4- Ekspertiz raporq kapsamında numunenin; her bir ithalat ve
kapsamında yapılan
alınması yerine, yapılan ürtimi (işlemleri) temsil edecek nitelikte belge
ithalat ve ihracata
en az bir ithalat ve ihraca partisinden nuınune alınması yeterli olup, bu
nda belirtilmesi
ilişkin gümrük beyannamĞlerinin tarih ve sayılarının ilgili ekspertiz raporu
gerekmektedir.
lan ve bu
5- Mezkur Tebliğ’ib yayımı tarihinden önce kapatma müracaatında bulunu
raporlarmın,
kapsamda Birliklere ibraz edilen usulüne uygun alınmış ckspertiz
olan
İhracat:2006/12 sayılı Te1iğin ilgili hükınflnde yapılan değişiklik öncesi geçerli
mevzuat hükmü çerçevesindc değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

n
6- Bahse konu Tebliğ ile, ekspertiz raporu kapsamında nımıune alınması gereke
firma
larda
durumlarda numune alınmjası. numune alınmasının mümkün bulunmadığı durum
n
tesisinde inceleme yapılması esası benimsenmiştir. Bu kapsamda, numune alınması gereke
e
incelem
de
tesisin
fıırna
yle
durumlar ile numune alınn!ıasmın mümkün bulunmaması nedeni
ilgili
a,
yapılacak durumlar ve alman nurnunenin saklanması hususlannın, işlem bazınd
Odalar
ürünün niteliği de dikkate ılınarak ve bu konuda fiili tatbikatları tanzim eden Türkiye
ği
gerekti
nmesi
ve Borsalar Birliği mevzudtı bağlamında yine mezkur Birlik tarafindan belirle
mütalaa olunmaktadır,
7- 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı
a
Dahilde İşleme Rejimin İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyl
a
Sanayi
t
ve/vey
Yapılmasma Dair Tebliğ’ın eki EK-l ‘e göre Kapasite Raporunun Ticare
Odalarınca tasdildi olması (Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği,
araştırma, geliştirme ve deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim
faaliyetleri için, ilgili kurujmdan alınan belgenin aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği ibraz
edilmesi) hüküm altına alındığından, kapasite raporunda açıkça yer almayan veya yer alıp da
kullaıuın oranı tespit edılemeyen ana üretim konusu ile ilgili maddelere ilişkin olarak
t
istenecek olan ekspertiz ı-aporunun da kapasite raporunu düzenleyen kurumdan (Ticare
ve/veya Sanayi Odaların) 4hnmasınm uygun olacağı düşünülmektedir.
Bilgileri ile ihra4t2006/12 sayılı Tebliğ’in ekspertiz raporunun düzenlenmesine
ilişkin ilgili maddesinde işelirtilen hususlarrn yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde tatbik
edilmesi ve tüm üyelerini duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

ü

Veysel PARLAK
Bakan a.
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