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Dış Ticaret Bağlantıları Kurmak.
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam ve belgeler sağlandığında, Dış
Ticaret Müsteşarlığından alınacak izin belgelerini temin
ederek bilgisayar yardımı ile düzenleyebileceksiniz.
Amaçlar
1. Dış Ticaret Müsteşarlığının teşkilat yapısı, görev ve
yetkilerini seçebileceksiniz.
2. Dış Ticaret Müsteşarlığının yetkisinde bulunan belge
ve izinlerle ilgili işlemleri yapabileceksiniz.

Sınıf –atölye: Sinevizyon, perde, tahta, defter, kalem
Bireysel öğrenme: Internet, kütüphane, çevre, kitaplar
İşletme (sektör): Dış ticaret ile uğraşan tüm işletmeler
Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanan ölçme
aracıyla değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci
Dış ticaretimizde önemli bir yere sahip olan Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın temel görevi
dış ticaretle ilgili politikaları belirlemek ve dış ticaretle ilgili mevzuatları hazırlamak olmakla
birlikte, dış ticaretle ilgili diğer kurum ve kuruluşların hazırladığı mevzuatların dış ticaret
politikalarına ve Türkiye’nin uluslararası anlaşmalarına uygunluğunu da denetler.
İhracatçılar, dâhilde ve hariçte işleme izin belgesi, GSP formu, fuarlara katılım için
yeterlik belgesi, standart kontrol belgesi, devlet ve eğitim yardımı almak için dış ticaret
müsteşarlığına başvurabilir.
Müsteşarlık; serbest bölgelerde dış ticaret faaliyetleri, AR-GE faaliyetleri, pazar
araştırması, çevre maliyetleri, yurtdışı işletme ve tanıtım faaliyetleri, fuarlara katılım ve
ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat konularında da ihracatçılarımıza destek
vermektedir.
Bu modül sonunda Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın teşkilat yapısını ve dış ticarete
sunduğu hizmetleri öğrenecek, Müsteşarlığın dış ticaret içerisindeki önemini anlayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın teşkilat yapısını, görev ve
yetkilerini seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:




Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın görevlerinin neler olduğunu internetten araştırınız?
Bakanlığın internet sitesi var mıdır? Araştırınız.
Bakanlığın verdiği izinler hangileridir? Araştırınız.

1. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
Birinci Dünya Savaşından sonra dağılan Osmanlı İmparatorluğu döneminde dış ticaret
politikası daha ziyade gümrük politikası aracılığı ile yürütülmüş ve ayrıca bir dış ticaret
politikasına ve örgütüne gerek duyulmamıştır.
10.8.1925 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle, yurtdışında önemli ticaret
merkezlerinde Ticaret Temsilcilikleri kurulması sağlanmış ve böylece ilk kez yabancı
ülkelere gönderilecek Ticaret Temsilcilerinin nitelikleri ve görevleri belirlenmiştir.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1934 yılında 2450 sayılı Kanunla İktisat Bakanlığı
bünyesinde Dış Ticaret Reisliği (Türk Ofis) kurularak bugünkü Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın
temeli atılmıştır. 1939 yılında, değişen kanunla; Ticaret Bakanlığı olarak kurulan, bakanlık
bünyesinde Dış Ticaret Dairesi Reisliği adı altında bir birim oluşturulmuştur.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı en son 09.12.1994 tarihinde kabul edilen ve
20.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı Hazine Müsteşarlığı ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı isimleri ile iki ayrı kuruluş haline getirilmiştir.
Sözkonusu Kanuna göre, dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, tespit
olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurtdışı müteahhitlik
hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekenomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak,
uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevleri belirlenmiştir.
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1.1. Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat Yapısı

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ana hizmet birimleri;
 İhracat Genel Müdürlüğü,
 İthalat Genel Müdürlüğü,
 Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,
 Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,
 Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü,
 Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü,
 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü’dür.
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Danışma ve denetim birimleri;
 Hukuk Müşavirliği,
 Müsteşarlık Müşavirliği,
 Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’ndan meydana gelmektedir.
Yardımcı birimler ise;
 Personel Dairesi Başkanlığı,
 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
 Savunma Uzmanlığı,

 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’dir.
1.1.1. İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)
Müsteşarlığa bağlı olarak çalışır, ihraç ürünlerinin yurt dışındaki tanıtımına yönelik
faaliyetlerde bulunmak ve ihracatçılara bilgi desteği sağlamak amacıyla çalışır.
İkincisi ise, ihracatın arttırılması, ihracatçıların profesyonel
ilişkilerinin ve aktivitelerinin organize edilmesi, her türlü
problemlerine çözüm üretilmesi ve ihracatçının yönlendirilmesi
amacıyla doğrudan ihracatçılar tarafından yine özel kanunlar ile
kurulmuş olan bölgesel nitelikte veya ürün bazındaki ihracatçı
birlikleridir. Halen 13 adet genel sekreterlik bünyesinde
teşkilatlanan 56 adet ihracatçı birliği bulunmaktadır.
1.1.2. Ticaret Müşavirlikleri
İhracatın
geliştirilmesine,
ürünlerimizin
tanıtımına,
yabancı sermayenin ülkemize
gelmesine
ve
serbest
bölgelerin tanıtımı ile iş
adamlarımıza yardımcı olmak
ve
Dış
Ticaret
Müsteşarlığı’nın görev alanına
giren konularda bulundukları
ülkelerdeki resmi ve özel
kuruluşlar nezdinde faaliyette
bulunmak üzere kurulmuştur.
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1.2. Dış Ticaret Müsteşarlığının Görevleri
Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı yedi adet genel müdürlük bulunmakta olup, bu genel
müdürlüklerin görevleri aşağıda ayrı ayrı verilmiştir. Müdürlüklere www.dtm.gov.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
1.2.1. İhracat Genel Müdürlüğü
Teşkilat Kanununda İhracat Genel Müdürlüğü’nün görevleri aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir:
 İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar
yönünden, ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve
geliştirilmesini sağlamak,
 Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında
ihracata ilişkin politikanın uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla
görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların
ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,
 İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri
almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak,
 İhracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
 İhracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri
hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,
 İhracata konu olan tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine

yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla
değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek ve uygulanmasını
sağlamak,
 İhracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili olarak madde ve ülke
politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek,
 İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına
yönelik çalışmalar yapmak,
 Bağlı muamele ve karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek,
 İhracatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma esaslarını düzenlemek, izlemek
ve çalışmalarına yardımcı olmak,
 Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt
içinde ve yurt dışında konferans, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek,
yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,
 Kıyı ve sınır ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak,
 Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden
ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin, ihracat ve ithalat politikalarının
hedefleri de gözetilerek, teşvik ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri
hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli
tedbirleri almak,
 İhracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde
ihracat projelerini değerlendirerek, uygun görülenleri “İhracat Teşvik Belgesi”ne
bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı
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teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara Müsteşarlığın yetkileri
çerçevesinde gerekli müeyyideleri uygulamak.
1.2.2. İthalat Genel Müdürlüğü
Teşkilat Kanunu hükümleri de dikkate alınarak İthalat Genel Müdürlüğü’nün görevleri
şöyle sayılabilir:
 İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda
öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
 Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili
politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek
 İthalat Rejim Kararları da dâhil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak,
 İthalatla ilgili madde politikalarını teklif etmek ve uygulamak,
 İthalatla ilgili izinleri ve gerekli belgeleri vermek, ilgili kurum ve kuruluşlarla
koordinasyonu sağlamak,
 İç piyasanın ve sanayinin ihtiyaçlarını, iç ve dış ekonomik gelişmeleri dikkate
alarak izlemek ve ithal mallarına uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları
incelemek, yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarların ithalatla ilgili işlemlerini düzenlemek
ve yürütmek,
 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun verdiği
görevleri yerine getirmek,
 İthalat hakkında tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde ticaret politikası
önlemlerini yürütmek.
1.2.3. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, esas itibariyle, Teşkilat Kanununda Müsteşarlığın
görevleri arasında sayılan “yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ikili ve çok taraflı ticari ve
ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesi”
hususlarını yerine getirmektedir.
Bu kapsamda, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün görevleri Kanunda şöyle
sayılmaktadır:
 Kalkınma planları ve genel ekonomik politikalar çerçevesinde, “İki Taraflı
Ticaret” veya “İki Taraflı Ticaret, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları” ile “Çok
Taraflı Ticaret Anlaşmaları”nı, gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği
halinde hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygulamak,
 Milletlerarası veya bölgesel ticari işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin
hazırlık çalışmalarını ve müzakerelerini yürütmek,
 Türk Devletleri ile ticari ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordine edilmesi
faaliyetlerini yürütmek,
 Türk Devletleri ile yapılacak “İki Taraflı Ticaret” ve “İki Taraflı Ticaret, Sınai,
Teknik İşbirliği Anlaşmaları”nı gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla
koordineli olarak hazırlamak ve bunlara ilişkin müzakereleri yürütmek ve ilgili
Bakanlık ve Kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
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 Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev alanına giren
uygulamaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek,
 Müsteşarlığın görev alanına giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini
düzenlemek.
Bu çerçevede, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BM Avrupa
Ekonomik Komisyonu (AEK), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), Karadeniz Ekonomik
İşbirliği (KEİ), İslam Konferansı Teşkilatı (İKT), Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ekonomik
Zirvesi (ODEK) ve diğer uluslararası kuruluş ve oluşumların ticaretle bağlantılı
faaliyetlerinin izlenmesi, ülkemizin bu çerçevedeki hak ve yükümlülüklerine yönelik
çalışmaların koordinasyonu, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Ayrıca, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerle ilgili olarak, muhtelif ülkelerle akdedilen
Ticaret ve Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşmalarında (Çerçeve Anlaşmaları) ve
işbirliği potansiyelinin bulunduğu sektörler belirlenmekte ve tespit edilen amaçlara
varılabilmesi için gerekli çalışmaları yapacak Karma Ekonomik Komisyonların (KEK)
kurulması kararlaştırılmaktadır.
1.2.3.1. Karma Ekonomik Komisyonlar (KEK)
KEK’ler ilgili ülke ile ülkemiz arasındaki ticari, ekonomik, sınaî, teknik ve bilimsel
işbirliği konularının tümünün en üst düzeyde ele alındığı forumlarladır.
İlişkilerin düzenli bir şekilde geliştirilmesi, kamu ve özel sektör kuruluşlarının
yönlendirilmesi, ikili ilişkilerde ortaya çıkan sorunların ve engellerin kaldırılması ve
ekonomik ilişkilere yeni boyutlar kazandırılması açısından önemli işlevleri yerine
getirmektedir.
Çeşitli kuruluşlar tarafından yürütülmesi halinde birbirlerinden kopuk parçalar halinde
gerçekleştirilecek olan ikili ekonomik ilişkiler, KEK toplantıları çerçevesinde bir bütün
olarak izlenebilmekte, bu ilişkilerin aksayan yönleri tespit edilmekte, yeni işbirliği olanakları
belirlenmekte, normal kanallardan çözümlenmesinde zorluk çekilen sorun ve engellerin
siyasi düzeyde çözümlenmesi imkânı sağlanmaktadır.
1.2.4. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
1.1.1996 tarihinde son dönemine giren Gümrük Birliği süreci içerisinde
Müsteşarlığımızın üzerine düşen görevler daha da önem kazanırken, AB Genel
Müdürlüğünün görevleri de artarak çok geniş bir alana yayılmıştır. Bu bağlamda, 4059 sayılı
Teşkilat Kanunumuz uyarınca, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne verilen görevler ve bu
çerçevede yürütülmekte olan çalışmalar, özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile
ilişkilerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler
çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
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 Avrupa Birliğine yönelik olarak Hükümetçe saptanan amaçlar çerçevesinde,
ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikaların
saptanması için gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili
tedbirlerin alınmasını sağlamak, öneriler hazırlamak,
 Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması ve bu Anlaşmaya ek
Anlaşma veya Protokollerde Müsteşarlığın görev sahasına giren konular ile
Gümrük Birliğinin uygulanması ile ilgili düzenlemelerin yürütülmesini sağlamak,
 Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliğinin ekonomik
ve ticari etkilerine ilişkin olarak değerlendirmeler yapmak, bu konulardaki
önerileri değerlendirmek,
 Avrupa Birliğinin tercihli rejiminin üstlenilmesi amacıyla üçüncü ülkeler ile
akdedilecek Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek,
imzalanmış anlaşmaların takip ve izlenmesini temin etmek,
 Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülkelerle, bu anlaşmaların iyi izlenmesini
temin etmek amacıyla, yapılacak Ortak Komite toplantılarının hazırlık ve
koordinasyonunu gerçekleştirmek,
 Avrupa Birliği konuları ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına
giren hususlarda Müsteşarlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu
konularda diğer Bakanlık ve Kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
 Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, AB kurum ve organları
ile gerekli temas ve toplantıları yapmak,
 Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği-Türkiye
Ortaklık organlarında alınan kararlarla ilgili olarak gerekli uyum ve uygulama
çalışmalarını yerine getirmek,
 Avrupa Birliğinin genişleme stratejisi dikkate alınarak ve ilişkilerin geliştirilmesi
amacıyla Müsteşarlığın yetki alanına giren konularda strateji belirlemek,
 Gümrük Birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin değerlendirmeler yapmak,
 Avrupa Birliği ile ticari konularda yapılmakta olan müzakerelere ilişkin
hazırlıkları yürütmek,
 Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alanında yapılan müzakerelere ilişkin
politikaların genel ticaret politikası ile uyumlu şekilde saptanması için gerekli
çalışmaları yürütmek,
 Müsteşarlık görev ve faaliyet alanına giren konularda mevzuat karşılaştırması ve
yakınlaştırılması konularında gerekli koordinasyonu sağlamak,
 Avrupa Birliği ile ilişkili Müsteşarlık içi eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu
sağlamak.
Bu kapsamda, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün en önemli görevlerinden biri,
Avrupa Birliği konularında gerek Topluluk organları, gerek yurt içindeki ilgili bakanlık ve
kuruluşlar ile Müsteşarlığımız birimleri arasında bir köprü vazifesi görmesidir.
AB ile ilgili bilgi akışı, problemlerin çözümü için iletişim sağlanması, mevzuat ve
diğer alanlarda uyum için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda, AB Nezdindeki Daimi
Temsilciliğimiz, yurt içindeki ilgili bakanlık ve kuruluşlarla doğrudan, AB Komisyonu
servisleri ile de dolaylı ilişki içerisindedir. Ancak gerekli durumlarda, AB Komisyon
servisleri ile sürekli ve doğrudan temas sağlanmaktadır.
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Ayrıca, AB içindeki gelişmeler sürekli olarak izlenmekte, AB ile ilişki içerisinde
bulunan sektörlere ve ilgili ihracatçı birliklerimize, Topluluğun ihracatçı ve ithalatçılarımızı
ilgilendiren tüm uygulamaları hakkında doğrudan bilgi verilmekte ve yönlendirilmektedir.
AB’nin çok taraflı ticaret müzakereleri kapsamındaki tavizleri ile ilgili olarak
Türkiye’nin Gümrük Birliği mükellefiyetleri paralelinde AB servisleri ile koordinasyon ve
işbirliği sağlanmaktadır.
Öte yandan, AB ile ilgili üst düzey karar gerektiren konularda uyumlu bir şekilde
çalışılabilmesini sağlamak için kurulan; Dış Ticaret Müsteşarlığı AB İcra Kurulunun
sekretarya görevi de Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Ayrıca, 2000 yılında Başbakanlık Genelgesi uyarınca kurulan Türk idari yapısı
içindeki AT kurullarından İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi toplantılarına düzenli ve aktif
olarak katılım sağlanmakta, burada alınan kararların uygulanmasında Müsteşarlık içi
koordinasyon sağlanmaktadır.
Buna ek olarak kurulan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile yapılan tüm temasların
koordinasyonu Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.
1.2.5. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
Teşkilat Kanununda Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görevleri şöyle
sayılmaktadır:
 Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgelerin kurulması,
yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda
çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
 Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde düzenlemeler
yapmak,
 Serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, alım-satım, depolama, kiralama, montajdemontaj, bakım-onarım, kıyı bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, finansal
kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek,
 Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere "Faaliyet Ruhsatı"
vermek ve mevzuata aykırı fiilleri saptandığında verilmiş belgeleri iptal etmek.
1.2.6. Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü
Teşkilat Kanununda Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nün görevleri şu
şekilde sayılmaktadır:
 Dış ticarete konu malların standartlaştırılmasını sağlamak,
 Dış Ticarette Standardizasyon Rejim Kararı da dahil olmak üzere ihracat ve
ithalatın kalite ve standartlar yönünden denetlenmesine ait mevzuatı hazırlamak ve
uygulamak,
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 Türk Standartlarından gerekli görülenleri, Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan
onayı ile zorunlu uygulamaya koymak ve bu standartların gerektirdiği denetimleri
yapmak veya yaptırmak,
 Dış ticarete münhasır olmak üzere, Kanunda belirtilen tedbirleri almak,
 Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri ile Laboratuar Müdürlüklerinin
çalışmalarını koordine etmek
Bu kapsamda, Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasından doğan yükümlülüklerimiz ve
Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliği çerçevesinde, teknik
düzenlemeleri dış ticaret sistemine uyumlaştırmak ve ülkemizin AB teknik mevzuatına
uyumu için tanınan 5 yıllık geçiş süresinde doğabilecek boşluğu gidermek amacı ile
hazırlanan ve ilk kez 1995 yılında yayımlanan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve
Standardizasyon Rejimi Kararı” ve bu Karara dayalı Yönetmelik ve Tebliğler, her yıl revize
edilmektedir.
 Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon (DTTDS) Mevzuatı ile,
dış ticarette uygulanacak teknik mevzuat, spesifikasyonların ve standartların
uluslararası ticarette gereksiz engel teşkil edecek bir yapıya dönüştürülmesini
önlemek ve ihracata konu ürünlerin çevreye zarar vermeyen, sağlıklı, emniyetli
ürünler olmasını sağlayarak, kalitesini ve rekabet gücünü yükseltmek,
İthalatta ise, ithal malları ile yerli ürünler arasında farklılık yaratmayacak şekilde insan
sağlığının ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin korunması ve tüketiciyi
koruyucu ve haksız rekabeti önleyici tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ile, 70 civarında
standart kapsamı tarımsal ürünün ihracatında, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri
bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından
yapılan standart ve kalite denetimleri; ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri ile ise,
ithalatta yürütülen denetimler düzenlenmektedir.
Öte yandan, belirli bir kalite düzeyini yakalamış ihracatçılara, parti bazında
denetimlerden muafiyet getiren “Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi” uygulaması,
çekirdekli ve çekirdeksiz kuru üzüm, yemeklik zeytinyağı, yemeklik ayçiçek yağı, yemeklik
mısırözü yağı ve işlenmiş iç fındıkta sürdürülmektedir.
Avrupa Birliği’nin ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatının Türk
mevzuatına uyumu, bu uyum çerçevesinde iş programının hazırlanması ve bakanlıklar
arasında koordinasyon sağlanması Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünce
yerine getirilmektedir.
Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
üyeliğimiz gereğince, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri hakkında
“Bildirim-Bilgi Merkezi” (Notification-Enquiry Points) görevini üstlenmiş bulunmaktadır.
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Bu çerçevede, DTÖ üyeleri tarafından hazırlanan teknik düzenleme ve uygunluk
değerlendirme prosedürleri, henüz tasarı aşamasında DTÖ Sekreteryası tarafından Dış
Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmekte ve ilgili kurum ve
kuruluşlara iletilmektedir. İlgili kurum ve kuruluşların, söz konusu düzenleme ile ilgili ilave
bilgi talepleri ve bu bilgilerin kendilerine ulaşmasını takiben, düzenlemeyi yapan ülkeye
iletilecek muhtemel görüş ve yorumları, anılan Genel Müdürlük kanalıyla ilgili ülkeye
intikal ettirilmektedir.
1.2.7. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
4059 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
uyarınca, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri şu
şekilde sıralanmaktadır:
 Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak izlemek
ve değerlendirmek,
 Türkiye ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili olarak çalışmalar yapmak, derlenmiş
bilgi ve istatistikleri değerlendirmek,
 Müsteşarlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak,
 Bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmasını teminen
Genel Müdürlük bünyesinde Dış Ticaret Bilgi Merkezi kurmak ve çalıştırmak,
 Müsteşarlık birimlerinin gerek duyacakları ekonomik ve ticari alanlardaki
araştırmaları yapmak,
 Bilgi İşlem Merkezini yönetmek ve bilgi depolamak,
 Yayım ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,
 Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda kalkınma planları, yıllık
programlar, izleme kararları ve icra planlarının uygulanmasını izlemek ve bu
alanda koordinasyonu sağlamak,
 Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

1.3. DTM’nin Verdiği İzin ve Belgeler
Öğrenme faaliyetimizin bu bölümünde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yetki alanında
bulunan Dahilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Vergi, Resim ve Harç
İstisnası Belgesi, Standart Kontrol Belgesi ve Ticari Kiralama Belgesi (bu belge asıl
itibariyle ihracatçı birlikleri tarafından verilir, haklı sebepler ile belge süresinin uzatılması
talepleri DTM’ye yapılır) hakkında bilgi verilecek, 2. öğrenme faaliyetinde ise DİR
Otomasyon Uygulaması ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
1.3.1. Dahilde İşleme İzin Belgesi
İhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan Dahilde İşleme Rejimi, ihraç
ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük
vergisine tabi olan ara malların gümrük muafiyetli olarak ithalini sağlayan, ihracatı teşvik
sistemidir.
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İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde
kullanılacak olan ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj
malzemeleri devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla çeşitli kolaylıklar ve
teşviklerden yararlanarak elde edebilir.
Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur.
Söz konusu olan belge;
 Eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi, ambalajlanması,
bedelsiz ithalat vb. işlemler için Gümrük Müsteşarlığı,
 Yukarıda sayılan işlemler dışında Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilir.
1.3.1.1.Dahilde İşleme İzin Belgesinin Türleri
Dahilde İşleme İzin Belgeleri iki ana kategoriden oluşmaktadır. İşleyiş ve avantajlar
bakımından farklılıklar gösteren bu iki kategoriyi işletmeler amaç ve ihracat beklentileri
açısından kendilerine uygun olanı tercih edebilir.
 Şartlı Muafiyet Sistemi (İhracat Taahhüdü Karşılığı Askıya Alma)
Bu sistem, ihraç edilmesi şartıyla üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde,
ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak
(bunlara karşılık bir teminat verilerek) ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın
ithal edilmesidir. Üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesinden sonra verilen
teminat geri alınır.
İhracatçılar, ithal ettikleri girdilere karşılık gelen vergileri ödemeyip, ithalatın
yapıldığı gümrük idaresi saymanlıklarına, hesaplanan vergi tutarı kadar bir teminat yatırmak
suretiyle vergileri askıya aldırtma hakkına sahiptir. İthalatla ilgili vergi muafiyetinden
yararlanmak, ancak ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi ile kesinlik kazanır.

Eş Değer Eşya Kullanılması: İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyasının
yerine eşdeğer eşya olarak 8-12´li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve
teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya
kullanılabilir.
Serbest dolaşımdaki ham madde kullanılarak yapılacak nihai ürünün 3. ülkelere
ihracatını müteakip her türlü vergiden muaf olarak ve teminat alınmaksızın bundan sonra
yapılacak mal ithalatına olanak sağlamaktadır. Türkiye´de serbest dolaşımda bulunan
girdileri kullanarak üretim yapan ve ürettiği ürünleri üçüncü ülkelere ihraç eden üretici olan
ihracatçı firmalar, bu tür ihracatlarını belgelemek koşuluyla ihraç edilen ürünlerin üretiminde
kullanılan girdilerin eşdeğeri olan 3. ülke menşeli girdileri gümrük vergisi muafiyetli olarak
ithal etme hakkına sahiptir.
Eş değer eşya kullanımı ile ilgili Dahilde İşleme izin Belgeleri kapsamında ithal edilen
girdiler üzerinde bunları ithal eden firmaların serbest tasarruf hakkı bulunmaktadır. Bu
mallar ithal edilirken serbest dolaşıma girmek üzere ithal edilmektedir.
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 Geri Ödeme Sistemi
İthalat Rejimi çerçevesinde her çeşit vergisi ödenerek serbest dolaşıma giren malların
kullanılması ile üretilen mamullerin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 3. ülkelere
ihracı halinde, ithalat sırasında tahsil edilen vergiler geri ödenmektedir.
İşletme ithal ettiği malları ihraç edeceği ürünün üretiminde kullanma düşüncesinde
ise, ithalat esnasında Gümrük Beyannamesi üzerine malların geri ödeme sistemi
çerçevesinde ithal edildiğini şerh düşürmelidir.
İthalat esnasında ödenmiş olan vergilerin geri alınabilmesi için, işletmenin ithalatı
takip eden 6 ay içerisinde dahilde işleme izin belgesi almak için müracaat etmesi
gerekmektedir.
Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen DİİB ihracat taahhüdünün, bu karar
hükümlerine göre kapatılmasını müteakip 3 (üç) ay içerisinde, ithalat sırasında ödenen
vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi zorunludur. Bu verginin
ilgilinin müracaatı üzerine geri verme kararının alındığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde
gümrük idarelerince geri verilmemesi halinde, bu sürenin bitiminden itibaren 6183 sayılı
Kanunun tecil faizine ilişkin hükümleri uygulanır.
1.3.1.2. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile Elde Edilen Avantajlar








İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek şartı ile
ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet sağlar.
Ülkelerden yapılan ithalatta gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve
harçlardan muaf tutar.
İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat
yapılmasına olanak verir.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan
muaf tutar.
Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmaktan
kurtarır.
Ödenmiş vergilerin geri alınması olanağı sağlar.
Eş değer eşya kullanımına olanak verir.

1.3.1.3. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili Prosedür ve Yükümlülükler
Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgisi prosedür ve yükümlülükleri şu başlıklar altında
inceleyebiliriz:
 Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili Süreler
Dahilde İşleme İzin Belgesi´nin süresi Dış Ticaret Müsteşarlığınca proje konusu malın
özelliğine göre belirlenir. Bu süre 12 ayı geçemez. Ancak, Müsteşarlık mamulün
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özelliklerini dikkate alarak bu süreyi kısaltabilir. Dahilde işleme izin belgelerine, belgede
taahhüt edilen ihracatın %50´sinin gerçekleştirilmesi halinde belgenin orijinal süresinin 1/4´i
kadar süre verilebilir.
 Dahilde İşleme İzin Belgesi Kullanımı
İthal için; belge giriş gümrük müdürlüğüne gösterilerek, ithal edilecek maddelerin
gümrük, Fon, KDV tutar toplamları kadar teminat mektubu vererek, ödeme yapmadan ithalat
gerçekleştirilir.
İthalat ve ihracatın belge süresi içinde yapılması zorunludur. İthalat miktarına karar
verirken, belge süresi içinde ihraç edebilecek kadar ithalat yapılmalıdır. Aksi halde elde
kalan hammaddeler için ödenmeyen KDV, gümrük ve fonu tutarları cezaları ile birlikte geri
ödenir.
Belgede yazılı hammaddelerin tümünün ithal veya ihraç edilmesi zorunda değildir.
İthal edilen hammaddeyi, imalatta kullanıp ihraç etmek yeterlidir. İthal edilmeyen
hammadde için ihracat sorumluluğu yoktur.
Yerli hammadde alımı için; dahilde işleme izin belgenizin bir fotokopisini satıcı
firmaya vermeniz halinde, satıcı firma fatura üzerine "İşbu satış .......... firmasının ............
tarih ve .........D1-........ no.lu Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında yapılarak KDV
istisnasından yararlandırılmıştır." yazısını yazarak sizden KDV almayacaktır. İmalatçıihracatçı firmaların, müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat
taahhüdü kapatılmış belgeler kapsamında toplam 2 (iki) milyon ABD Dolarından az
olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar, indirimli teminat uygulamasından
yararlanabilir.
 Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması
Dahilde İşleme izin Belgesi sahibi firmaların, belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay
içerisinde gereken bilgi ve belgelerle birlikte, belge ihracat taahhüdünü kapatmak için ilgili
ihracatçı birlikleri Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan kapatma
müracaatı geri alınamaz.
Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalara, 10 (on) iş
günü içerisinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince 30 (otuz) gün içerisinde ihracat
taahhüdünü kapatma müracaatında bulunulması bildirilir. Belirtilen süre içerisinde kapatma
müracaatında bulunmayan firmalar, 10 (on) iş günü içerisinde iptal işleminin yapılmasını
teminen müsteşarlığa bildirilir.
İthal edilen ancak ihracı gerçekleşmeyen maddelere ait ithalat esnasında tahsil
edilmeyen her türlü vergi, 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir. Kullandığınız belgenizin
ihracat taahhüdünün %50´den fazlasını gerçekleştirmeniz veya belgeniz için kapatma
başvurusu yapmanız halinde, ikinci dahilde işleme izin belgesi alabilirsiniz.
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1.3.2. Hariçte İşleme İzin Belgesi
Hariçte işleme faaliyeti, 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 işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen
ürünlerin gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma
girmesidir.
Hariçte işleme rejiminden faydalanmak için Hariçte İşleme İzin Belgesi almak gerekir.
Bu belgeyi alıp, hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak için;
 Ham madde, 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, ilgili firmalarca belirtilen bilgi ve
belgeler çerçevesinde Hariçte İşleme İzin Belgesi almak üzere Müsteşarlığa,
 Maden ve metallerden mamul eşyanın izabe(bir madeni eriterek sıvı haline
getirme) ve ayrıştırmaya tabi tutulması halinde, ilgili firmalarca belirtilen bilgi ve
belgeler çerçevesinde Hariçte İşleme İzni almak üzere Maden İhracatçı
Birliklerinin bağlı bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine,
 Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca, ithal edilecek eşyada ambalaj
malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye
Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve
post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon
filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın
ithalatı için Gümrük Müsteşarlığı’na (Buna ilişkin usul ve esaslar Gümrük
Müsteşarlığı’nca belirlenir), müracaat edilir.
1.3.2.1. Hariçte İşleme Rejimi Uygulanmayacak Haller
 İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış
ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan,
 İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest
dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam
eden,
 İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası
çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan,
Serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.
1.3.2.2. Hariçte İşleme İzin Belgesinin Kapatılması
Taahhüt kapatma işlemleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belgedeki
şartlara uygun olarak, ihraç edilen eşyanın ithal edilen mamulün üretiminde kullanıldığının
tespiti kaydıyla yapılır.
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Hariçte İşleme İzin Belgesinde ithalatı taahhüt edilen mamulün yurda getirilmemesi
halinde, bu mamulün üretimi için geçici ihraç edilen eşyanın aynen getirilmesi gerekir. Aksi
takdirde, kambiyo mevzuatı uygulanır.
Hariçte İşleme İzin Belgesinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının
tespiti halinde, bu kısma tekabül eden vergi ithal tarihi itibarıyla tahsil edilir.

1.3.3. Vergi Resim Harç İstisnası
Firmaların, ihracat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla; ihracat sayılan satış ve
teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler neticesinde doğan vergi, resim ve
harçlardan istisna edilmesidir.
1.3.3.1. Vergi Resim ve Harç İstisnası Kapsamı
 İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin
finansmanı amacıyla kullanılan her türlü krediler,
 Firmaların sağladıkları prefinansmanlar (ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler
ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımlarının finansmanında
kullanılmak üzere, firmaların bizzat kendilerince yurt dışındaki alıcıdan veya
uluslararası finans kuruluşlarından döviz ya da efektif olarak sağladıkları ve
Türkiye'deki bankalar aracılığıyla kullanabildikleri kredilerdir) ile geri ödemeleri,
 İhracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat ile ilgili yaptıkları işlemler ve
muameleler,
 Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatın finansmanı amacıyla
kullanılan krediler,
 İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve
teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile ilgili işlemler nedeniyle
düzenlenen kağıtlar, vergi resim ve harç istisnasına tabidir.
1.3.3.2. İstisna Edilen Vergi Resim ve Harçlar
Vergi resim ve harç istisnası kapsamında bulunan ve yukarıda belirtilen işlemler
aşağıdaki vergi, resim ve harçlardan muaftır:





Banka ve sigorta muameleleri vergisi,
Damga vergisi ve harçlar,
Hal rüsumu (vergileri),
Diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar,
 Kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi
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1.3.3.3. Belgesiz İhracat Kredileri
İhracatın finansmanında kullanılan krediler ile ihracatla ilgili işlemler, ilgili kurum ve
kuruluşlarca herhangi bir belge aranmaksızın (re’sen) vergi, resim ve harçlardan istisna
edilmektedir.
1.3.3.4. Belgeli İhracat Kredileri
İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin
finansmanında kullanılan krediler ile bunlarla ilgili işlemler ise, DTM’den alınacak Vergi
Resim ve Harç İstisnası Belgesi’ne istinaden vergi, resim ve harçlardan istisna edilmektedir.

1.3.4. Standart Kontrol Belgesi
İhraç konusu malların, yürürlükte olan denetim tüzükleri ile uygulamada bulunan
zorunlu standartlara uygun bulunduğunu ve ihraç edebilecek nitelikte olduklarının“Standart
Kontrol Belgesi” ile belgelenmesi gerekir. Kontrol belgesi Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın
Taşra Teşkilatı bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlikleri’nden alınır.
Yaş meyve ve sebze, bakliyat, bitkisel yağlar, pamuk ile kuru ve kurutulmuş
meyvelerden oluşan, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon
Yönetmeliği’nde yer alan 70 standart kapsamı tarımsal ürün, ihracatta zorunlu standart
denetimine tabidir.
İhracatçı, DTM bünyesinde yer alan Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup
Başkanlığı’na müracaat ederek, ihraca konu malların standartlara uygunluğunun tespit edilip
belgelenmesini ister. Yapılan kontrolde, mal, standardına uygun bulunduğu takdirde, “Dış
Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı” tarafından ihracatçıya “Kontrol
Belgesi” verilir. Belgenin özellikleri aşağıdaki gibidir;
 “Kontrol Belgesi”nin ihracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı zorunludur.
 İhraç edilen ürünlerin kontrolünün yapılabilmesi için öncelikle ihracatçının, üyesi
olduğu ihracatçı birliğinin bu amaçla açtığı hesaba “Teknik Yardım Ücreti”
yatırması gerekmektedir.
 DTM, ihracatta zorunlu uygulamada bulunan standartlarına uymayan malların
ihracına, ithalatçının tevsiki (yazılı olarak istemesi) halinde, gerekli incelemeyi
yaparak izin verebilmektedir.
 İhraç edilecek malların üretildiği ve işlendiği tesisler için alınmış olan TS-EN-ISO
9000, ISO 9000 veya EN-ISO 9000 Belgesi’nin ve gerektiğinde malın özelliğine
göre Müsteşarlık tarafından istenebilecek ilave belge ve/veya analiz raporlarının
belge sahibi imalatçı-ihracatçılar veya bu firmalardan ihraç kaydıyla temin
ettikleri anılan belge kapsamı malları ihraç eden ihracatçılar tarafından ilgili
gümrük idaresine ibrazı halinde, yaş meyve ve sebze sektör ürünleri de dahil
olmak üzere, gümrük idarelerince Kontrol Belgesi aranmamaktadır.
 Yurt dışında iş yapan müteahhitler de işçilerinin ihtiyacı olan zorunlu standart
kapsamı malların ihracında kontrollerden muaf tutulmaktadır. Ayrıca, hariçte
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işleme yoluyla yapılacak ihracat ile bedelsiz ihracat kapsamında yapılan ihracatta
da Kontrol Belgesi aranmamaktadır.
Detaylı bilgi dts@dtm.gov.tr adresinden temin edilebilir.
1.3.5. Ticari Kiralama İzni
Ticari Kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan
sözleşme (Türkçe tercümesi ile birlikte) ve Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata
İlişkin Başvuru Formu ile üyesi olunan veya bulunulan bölgedeki ihracatçı birliğine
yapılır. Ticari kiralama sözleşmesinin; malın cinsi, birim fiyatı, miktarı, toplam değeri, kira
süresi, döviz veya YTL olarak nakdi kira bedeline dair bilgileri içermesi gereklidir.
İhracatçı birlikleri, başvuruları bu tebliğ hükümlerine göre değerlendirerek uygun
görülenlerin ticari kiralama yoluyla ihracına izin verir. Hacizli, ihtiyati tedbirli veya
mülkiyeti muhafazalı olan malın ticari kiralama yoluyla ihracına, bu kısıtlamaların
kaldırıldığının belgelenmesiyle izin verilir.
Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan malın, ticari kiralama yoluyla ihracata konu
olması halinde, hissedarların veya ortakların noter onaylı izni aranır.
Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, ihracatçı birliği tarafından kira
sözleşmesine uygun olarak verilen süredir. Bu süre; fiili ihraç tarihinden itibaren toplam üç
yılı aşamaz. Ancak, bu süre haklı ve zorunlu nedenlere istinaden Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca
(İhracat Genel Müdürlüğü) uzatılabilir. Bu durumda müracaat mercii, ilk iznin verildiği
ihracatçı birliğidir. Süre uzatım taleplerinin iznin bitim tarihinden önce yapılması esastır.
Ancak, süresi içerisinde yapılamayan talepler haklı ve zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla Dış
Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından incelenip sonuçlandırılır.
İhracatçı birliğince verilen izinler, ilgili çıkış gümrüğüne, kambiyo müdürlüğüne ve
talep sahibi firmaya bildirilir. Ticari kiralamaya konu malın yurt dışında satılması halinde
satış bedelinin yurda getirilmesi kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.

Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formu
1- İhracatçının,
a) Ünvanı
b) Adresi
c) Telefon Nu
d) Telefaks Nu
e) Vergi Nu
2- Kiracı Firmanın,
a) Unvanı

:
:
:
:
:
:
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b) Adresi
c) Telefon Nu
d) Telefaks Nu
3- Kiralanacak Malın,
a) Cinsi
b) G.T.İ.P.
c) Miktarı
d) Birim Değeri
e) FOB Değeri
f) CIF Değeri
4- Malın Gideceği Ülke
5-Kambiyo Müdürlüğü
6- İhraç Gümrüğü
7- Kira Bedeli
8- Ödeme Şekli
9- Kira Süresi
10- Ödemenin yapıldığı
Para Birimi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

(Kaşe ve İmza)

Kiralayan Firma

Şekil 1.1: Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata ilişkin başvuru formu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

 Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın görev ve
birimlerini seçiniz.

Öneriler
 Başbakanlığa bağlı Müsteşarlığın kaç
ana hizmet biriminden oluştuğunu ve
her birimin kanunlar ile kendilerine
verilen görevleri yerine getirmek üzere
faaliyet gösterdiklerini internetten
öğrenebilirsiniz.

 İzin belgelerini temin ediniz.

 Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgesi,
Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi,
Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi
başvurusu için Müsteşarlığın web
sayfasından
DİR
otomasyon
uygulamasını kullanabilirsiniz.

 Belgelerin hangi durumlar için
verileceğini belirleyiniz.

 Müsteşarlığın verdiği izin ve belgeleri
tanıyarak, hangi durumlarda hangi iznin
veya belgenin alınması gerektiğini ilgili
kurumdan
ya
da
internetten
öğrenebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.
A. Çoktan seçmeli sorular
1.

Hangisi Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ana hizmet birimleri arasında yer alır?
A) Hukuk Müşavirliği
B) Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu
C) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
D) Müsteşarlık Müşavirliği

2.

Hangisi DTM’nin danışma ve denetim birimlerinden değildir?
A) Savunma Uzmanlığı
B) Hukuk Müşavirliği
C) Müsteşarlık Müşavirliği
D) Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Bşk.

3.

Hangisi DTM’nin yan kuruluşlarından biridir?
A) İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
B) İhracatçı Birlikleri
C) Ticaret Müşavirlikleri
D) Hepsi

4.

Hangisi DTM’nin yardımcı birimleri arasında yer alır?
A) Personel Daire Başkanlığı
B) İhracat Genel Müdürlüğü
C) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
D) Hukuk Müşavirliği

5.

Hangisi İhracat Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaz?
A) İhracata ilişkin politikanın uygulanmasına dair esasları düzenlemek
B) İthalat Rejim Kararları da dahil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak
C) İhracata ilişkin yeni düzenlemeler ile ilgili görüş bildirmek
D) İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri
almak

6.

Hangisi İthalat Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında yer alır?
A) Ülkemiz ile "Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması" bulunmayan ülkelerle
ticari işbirliğini düzenlemek
B) İthalatla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak
C) İhracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak
D) Gümrük Birliğinin uygulanması ile ilgili düzenlemelerin yürütülmesini sağlamak

7.

Hangisi Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A) Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak izlemek
ve değerlendirmek
B) Ülkemiz ile "Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması" bulunmayan ülkelerle
ticari işbirliğini düzenlemek
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C) Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev alanına giren
uygulamaları yürütmek
D) Türk Devletleri ile ticari ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi
8.

Hangisi Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında yer alır?
A) Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek AB üyesi gerçek ve tüzel kişilere "Faaliyet
Ruhsatı" vermek
B) Dış ticarete konu malların standartlaştırılmasını sağlamak
C) AB ile ilgili bilgi akışı, problemlerin çözümü için iletişim sağlanmak
D) Türkiye ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili olarak çalışmalar yapmak

9.

Hangisi sağlamak Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nün görevleri
arasında yer alır?
A) İhracata konu ürünlerin çevreye zarar vermeyen, sağlıklı, emniyetli ürünler
olmasını sağlamak
B) Mevzuata aykırı fiilleri saptananların Faaliyet Ruhsatını iptal etmek
C) Avrupa Birliği ile ticari konularda yapılmakta olan müzakerelere ilişkin
hazırlıkları yürütmek
D) Müsteşarlığın görev alanına giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini
düzenlemek

10.

Hangisi DTM’nin verdiği izin ve belgeler arasında yer almaz?
A) Hariçte İşleme İzin Belgesi B) Ticari Kiralama İzni
C) Radyasyon Analiz Belgesi
D) Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi

11.

Hangisi Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaz?
A) Serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve
politikaların tespit etmek
B) Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek, gerçek ve tüzel kişilere Faaliyet Ruhsatı
vermek
C) Serbest bölgelerde yapılabilecek faaliyet konularını belirlemek
D) Serbest Bölgelerde satılan malların standartlaşmasını sağlamak

12.

Hangisi Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün görevleri
arasında yer almaz?
A) Müsteşarlığın yayım ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek
B) Dahilde İşleme İzin Belgesi vermek
C) Müsteşarlığın Bilgi İşlem Merkezini yönetmek ve bilgi depolamak
D) Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak izlemek
ve değerlendirmek

13.

Hangisi Dahilde İşleme İzin Belgesi ile elde edilen avantajlar arasında yer almaz?
A) Ödenmiş vergilerin geri alınması olanağı sağlar
B) Ülkelerden yapılan ithalatta gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve
harçlardan muaf tutar
C) Eşdeğer eşya kullanımına olanak verir
D) Uluslararası fuarlara ücretsiz katılım hakkı sağlar
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Hangisi Vergi Resim ve Harç İstisnası kapsamında istisna edilecek hususlar arasında
yer almaz?
A) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
B) Damga vergisi ve harçlar
C) Kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi D) Gelir Vergisi
B. Boşluk doldurma soruları
14.

15.

Dış
ticarete
konu
malların
standartlaştırılmasını
sağlamak
……………………………………………………………. görevleri arasında yer alır.

16.

1934 yılında İktisat Bakanlığı bünyesinde ……………………………………….
kurularak bugünkü Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın temeli atılmıştır.

17.

Dış Ticaret Müsteşarlığı birimlerinin gerek duyacakları ekonomik ve ticari alanlardaki
araştırmaları yapmak ………………………………………………… görevidir.

18.

Gümrük Birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin değerlendirmeler yapmak
………………………………………………………. görevleri arasında yer alır.

19.

Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere "Faaliyet Ruhsatı"
vermek ……………………………………………………… görevidir.

20.

İthal mallarına uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları incelemek, yürütmek ve
uygulanmasını sağlamak …………………………… görevleri arasında yer alır.

21.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili
hususların yerine
………………………………………………. görevleri arasında yer alır.

22.

22) İhracata konu olan tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine
yönelik hazırlıkları yapmak …………………………………………. görevidir.

23.

İhraç ürünlerinin yurt dışındaki tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve
ihracatçılara bilgi desteği sağlamak amacıyla çalışan, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı
kurum ……………………………………………………….

24.

Ülkemizde halen …… adet genel sekreterlik bünyesinde teşkilatlanan ……. adet
ihracatçı birliği bulunmaktadır.

25.

İhracatın geliştirilmesine, ürünlerimizin tanıtımına, yabancı sermayenin ülkemize
gelmesine ve serbest bölgelerin tanıtımı ile iş adamlarımıza yardımcı olmak ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı’nın görev alanına giren konularda bulundukları ülkelerdeki resmi
ve özel kuruluşlar nezdinde faaliyette bulunmak üzere ………………………
kurulmuştur.
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getirmesi

26.

İhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan …………………………, ihraç
ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük
vergisine tabi olan ara malların gümrük muafiyetli olarak ithalini sağlayan, ihracatı
teşvik sistemidir.

27.

…………………………………. ihracatçılar, ithal ettikleri girdilere karşılık gelen
vergileri ödemeyip, ithalatın yapıldığı gümrük idaresi saymanlıklarına, hesaplanan
vergi tutarı kadar bir teminat yatırmak suretiyle vergileri askıya aldırtma hakkına
sahiptirler.

28.

Dahilde İşleme İzin Belgesi´nin süresi ………………………………… proje konusu
malın özelliğine göre belirlenir. Bu süre …………………. geçemez.

29.

Dahilde İşleme izin Belgesi sahibi firmaların, belge süresi sonundan itibaren
………………. içerisinde gereken bilgi ve belgelerle birlikte, belge ihracat
taahhüdünü kapatmak için ilgili ……………………………………. müracaat etmeleri
gerekmektedir.

30.

……………………………, 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 işleme faaliyetleri
sonucunda elde edilen ürünlerin gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet
uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.

31.

Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe (bir madeni eriterek sıvı haline getirme)
edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya
tabi tutulması halinde, ilgili firmalarca belirtilen bilgi ve belgeler çerçevesinde Hariçte
İşleme İzni almak üzere Maden İhracatçı Birliklerinin bağlı bulunduğu
………………………………………………………….. başvurulur.

32.

Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca, ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi
olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi
dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon
işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları
dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için
……………………………………………. başvurulur.

33.

Taahhüt kapatma işlemleri, ……………………………………………………
belgedeki şartlara uygun olarak, ihraç edilen eşyanın ithal edilen mamulün üretiminde
kullanıldığının tespiti kaydıyla yapılır

34.

İhracatçı, DTM bünyesinde yer alan …………………………………….
………………………………. müracaat ederek, ihraca konu malların standartlara
uygunluğunun tespit edilip belgelenmesini ister.
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35.

Ticari Kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan
………………………. ve Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru
Formu ile üyesi olunan veya bulunulan bölgedeki ………………………………..
yapılır.

36.

Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, ………………………….. tarafından
kira sözleşmesine uygun olarak verilen süredir. Bu süre; fiili ihraç tarihinden itibaren
toplam ………………….. aşamaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise diğer
öğrenme faaliyetine geçiniz.

26

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu modül ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yetkisinde bulunan belge ve izinlerle ilgili
işlemleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:
 Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Web sayfasını ziyaret ediniz.
 DİR Otomasyon Uygulaması hakkında bilgi edininiz.

2. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
(DİR) OTOMASYON UYGULAMASI
Dahilde
İşleme
Rejimi
(DİR)
Otomasyon Uygulaması, kamuda ilk
elektronik
imza
içeren
e-devlet
uygulamasıdır. Uygulama ile ihracatçı
firmalar zaman ve mekan kısıtlaması
olmaksızın Dış Ticaret Müsteşarlığınca
düzenlenen Dahilde ve Hariçte İşleme
Rejimi kapsamındaki belgelerine ilişkin tüm
işlemleri
elektronik
ortamda
gerçekleştirebilecektir.
Uygulama ile Dahilde ve Hariçte
İşleme Rejimi kapsamında daha önce kağıt ortamında hazırlanan başvurular online veya
offline olarak elektronik ortamda hazırlanabilecektir. Elektronik ortamda hazırlanarak DTM
ye yine elektronik ortamda iletilen başvurular (ihracat/ithalat listeleri, hammadde sarfiyat
tabloları vs.) DTM içindeki değerlendirme sürecini de tamamen elektronik ortamda
geçirecektir. Böylece kağıt akışının neden olduğu zaman kaybının önüne geçilebileceği gibi
müracaatı gerçekleştiren firma istediği zaman müracaatının hangi aşamada olduğunu takip
edebilecektir.
Belge başvuru işlemlerinin yanı sıra her türlü revize müracaatı da yine uygulama ile
gerçekleştirilebilecek ve talepler DTM tarafından kısa sürede sonuçlandırılabilecektir.
Ayrıca DİR Otomasyon Uygulamasında ilgili kurum ve kuruluşlarla elektronik
ortamda bilgi paylaşımı da öngörülmüş olup, bu amaçla İhracatçı Birlikleri Genel
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Sekreterlikleri ve Gümrük Müsteşarlığı ile tam entegrasyon sağlanmıştır. Böylece kapatma
işlemlerinde yaşanan zaman kaybının da önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

2.1. Kullanıcı Olabilmek İçin Yapılması Gereken İşlemler
Dış Ticaret Müsteşarlığınca hazırlanan E-İmza uygulamalarını kullanabilmek için
yapılması gereken işlemlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
2.1.1. Elektronik İmza Temin Edilmesi
Dış Ticaret Müsteşarlığınca hazırlanan
Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Projesi ve
diğer
elektronik
imza
uygulamalarından
yararlanmak isteyen firmalarımızın güvenli bir
şekilde işlem yapabilmeleri için elektronik imza
kullanmaları gerekmektedir. Elektronik imza
içeren
nitelikli
elektronik
sertifikalar
Telekomünikasyon Kurumu (www.tk.gov.tr)
tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika
hizmet sağlayıcılarından temin edilebilecektir.
2.1.2. Yetkilendirme Başvurusunda Bulunma
Dış Ticaret Müsteşarlığının (www.dtm.gov.tr) web adresinde yer alan DTM E-İmza
Uygulamaları linki ile yönlendirilen alandan Dahilde İşleme Rejiminin seçilerek açılan
sayfada yetkilendirme başvurusunda bulunmak istiyorum linki seçilir.

Şekil 2.1: Uygulamaya giriş
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Şekil 2.2: Uygulama seçme

Şekil 2.3:Yetkilendirme başvuru talebi

DİR Otomasyon Uygulamasını
kullanacak firmaların bu alanı
işaretlemesi gerekmektedir.

Şekil 2.4:Yetkilendirme için kullanıcı ve firma bilgileri
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Şekil 2.5:Yetkilendirme başvurusunun ardından ihracatçı birliklerine iletilmesi gereken
belgeler

2.1.3. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine Verilecek Belgeler
Yetkilendirme başvurusunun son adımından sonra açılan sayfada belirtilen ve Dahilde
İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair
Tebliğ’e (İhracat 2005/9) Ek 1’de yer alan bilgi ve belgelerin üyesi bulunulan İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerine iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu Tebliğe Ek
2’de yer alan firma tanımlama formunun da doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir.
Yetkilendirme başvurusunun ardından Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılan
değerlendirme sonucu DİR Otomasyon projesini kullanma yetkisi verilen firmalar İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerince evraklarının sisteme aktarılmasını müteakip birer kullanıcı
olarak işlem yapabilecektir.

2.2. DIR Otomasyon Projesinin Kullanımı
DIR Otomasyon Projesinin kullanımı aşama aşama aşağıda verilmiştir.
2.2.1. DIR Otomasyon Sistemine Giriş
Daha önce, yetkilendirme başvuru adımlarında olduğu gibi Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın www.dtm.gov.tr adresinde yer alan DTM E-İmza Uygulamaları linkini
kullanarak Dahilde İşleme Rejimi uygulamasını seçen kullanıcılar yetkilendirme başvurusu
adımlarından farklı olarak bu defa Dahilde İşleme Rejimi Uygulamasını Kullanmak
İstiyorum linkini kullanacaktır.
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Şekil 2.6: Uygulamaya yönlendirilme

Bu işlemin ardından açılan sayfada kullanıcıların DİR uygulamasını kullanmak
istediklerine dair beyanlarını elektronik imza kullanarak tescil etmeleri gerekmektedir.
Bunun için daha önce temin edilen elektronik imza içeren kartların kart okuyucularına
takılması ve açılan sayfada yer alan imzala butonuna basılması gerekmektedir. İmzalama
işlemi şifre kullanımı ve teyitlerin ardından gerçekleşir ve firma ana sayfası açılır.

Elektronik İmza Kullanımı. Kart
okuyucunuz ve kartınızın takılı
olduğundan emin olun.

Şekil 2.7: Uygulamaya giriş (İlk elektronik imza kullanımı)

2.2.2. Uygulama Ana Sayfası
DİR Otomasyon Uygulamasını kullanan her firma kendi kişisel sayfasına
yönlendirilir. Ana sayfada firmanın sisteme son giriş tarihi bilgisi ve müracaatta bulunduğu
son 10 belgenin durumunu gösteren bir ekran bulunur.
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MENÜ İŞLEMLERİ

Şekil 2.8: Firma ana sayfa

2.2.3. Menü İşlemleri
Firma ana sayfasında ve diğer tüm menülerde ekranın sol üst köşesinde menü
işlemlerini gösteren seçenekler yer alır. Bu menülerde firmanın mevcut bilgi ve belgelerini
gösteren adımlar bulunmaktadır. Ayrıca menü işlemleri arasında belge başvuru işlemleri ve
revize talepleri ile ilgili adımlar da yer almaktadır. Uygulama içindeki tüm menülerde sarı
renkte olan alanlar kullanıcı tarafından veri girişi yapılması zorunlu alanlardır.
2.2.3.1. Bilgilerim Menüsü
Firma bilgilerinin yer aldığı bu menü; bilgiler, evraklar, kapasite raporları, üretim
faaliyeti gösterilen iller, ve yazışma adresi alt menü adımlarını içerir. Bu adımlar içerisinde
yazışma adresi ve üretim faaliyeti gösterilen iller dışındaki alanlar bilgi mahiyetindedir ve bu
alanlar değiştirilemez.
 Bilgilerim
Firma özlük bilgileri, yazışma adresi, ticaret sicil gazetesindeki adresi, üyesi olunan
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ile faaliyet gösterilen illerin yer aldığı sayfaların
bulunduğu bu menü adımında kullanıcının güncelleme yapmak yetkisi bulunmamaktadır.
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Şekil 2.9: BilgilerimBilgilerim: Menü ekranı

 Evraklarım
Firma tanımlama işlemi için daha
önce
İhracatçı
Birlikler
Genel
Sekreterliklerine gönderilen veya belge
başvurusu, revize ve kapatma işlemleri için talep edilip sisteme aktarılan evrakların listesin
yer aldığı bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada mevcut evrakların sayfa sayısı, sisteme alınış
tarihi ve geçerlilik sürelerine ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

Şekil 2.10:BilgilerimEvraklarım: Menü ekranı

 Kapasite Raporlarım
Firma evrakları arasında yer alan ve
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince
sisteme aktarılan Kapasite Raporlarının
listesinin yer aldığı bir sayfa açılır. Kapasite
raporunun rapor tarihi, TOBB tarafından
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verilen tarih sayı ve kapasite raporunun geçerlilik süresi bu listede yer alan bilgiler
arasındadır.
Firmaya ait birden çok kapasite raporu bulunabileceğinden bu ekran üzerinde
görülmek istenen kapasite raporu seçilerek görüntüle butonuna basılır ve istenen kapasite
raporu bilgilerinin yer aldığı yeni bir sayfa açılır. Kapasite Raporlarının geçerlilik süresi
sonuna kadar firmanın yapacağı belge başvurularında kapasite raporu getirmesi istenmez.

Şekil 2.11:BilgilerimKapasite raporlarım: Menü ekranı (mevcut kapasite raporlarının listesi)

Şekil 2.12: BilgilerimKapasite raporlarımGörüntüle: Kapasite raporu bilgileri
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Üretim Faaliyeti Gösterdiğim İller
Firmanın Türkiye çapında
üretim faaliyeti gerçekleştirdiği
illeri belirtebileceği menü adımıdır.
Açılan sayfada yer alan listeden
faaliyet gösterilen iller seçilir ve
kaydet butonuna basılır.

Şekil 2.13:BilgilerimÜretim faaliyeti gösterdiğim iller: Menü ekranı

 Yazışma Adresi Güncelle
Firma ile yapılacak yazışmalarda
kullanılacak adres bilgisinin yer aldığı sayfa
açılacaktır. Söz konusu adres bilgilerinde
değişiklik olması durumunda firma bu menü
adımını kullanarak değişikliği DTM’ye
bildirebilecektir. Ayrıca bu menü adımında
firmanın
DİR
işlemleri
konularında
yetkilendirdiği kişiye ilişkin kişisel bilgilerde
yer almaktadır. Bu menü adımıyla bu kişiye ilişkin bilgilerde de güncelleme yapmak
mümkün bulunmaktadır.
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Şekil 2.14: BilgilerimYazışma adresi güncelle: Menü ekranı

2.2.3.2. Belge Başvuru İşlemleri
Belge Başvuru İşlemleri menüsü DİR Otomasyon uygulamasının en önemli aşamasını
oluşturmaktadır. Bu menü adımı içinde D1 (Dahilde İşleme İzin Belgesi), H (Hariçte İşleme
İzin Belgesi), Y (Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi) ve D3 (Yurt İçi Satış ve Teslim
Belgesi) kodlu belge başvuru işlemlerini içeren alt menü adımları bulunmaktadır.
Firmalar belge başvuru işlemlerini bu alt menüleri kullanarak gerçekleştirebilecektir.
Ayrıca, daha önce yapılmış belge başvuru bilgilerini yeni yapılacak başvuruda kullanmak
isteyen firmalarımız yine bu menüde bulunan “Eski başvuru bilgilerini kullan” alt menüsünü
kullanarak gerçekleştirebilecektir.
Bu işlemlerin yanı sıra yapılan başvuruların durumlarının takip edilebileceği,
başvuruların Müsteşarlığa göndermeden önce iptal edilebileceği, yarım kalan başvuruların
tamamlanacağı, ilgili sektör dairesine not gönderilebileceği ve gönderilen notlar ile bu
notlara gelen cevapların takip edilebileceği alt menüler de yine bu menü adımının içinde yer
almaktadır.
 D1 Kodlu Belge (Dahilde İşleme İzin Belgesi) Başvurusu
Dahilde İşleme İzin Belgesi (D1) başvurusu
yapacak firmaların kullanması gereken menü
adımıdır. Bu menü adımının seçilmesinden sonra D1
kodlu belge başvurusu için gerekli olan bilgilerin
girilmesi gereken sayfalar açılacaktır.
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Firmanın D1 kodlu belge başvurusunun en hızlı ve doğru olarak değerlendirilebilmesi
için yapılan başvuru işlemleri için girilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem arz
etmektedir.
Bu alt menü adımının seçilmesinden sonra firma ekranına mevcut Dahilde İşleme
Rejimi kapsamında yararlanmak istedikleri talep tipini ve belge başvurusunu değerlendirecek
sektör dairesinin belirleneceği sektör seçeneğinin yer aldığı sayfa açılır.

Şekil 2.15: Belge başvuru işlemleri D1 kodlu belge başvurusu: talep tipi ve sektör seçme

Bu iki seçeneğin seçilmesi ve kaydet
butonuna basılmasının ardından müracaat
edilen belge için geçici bir belge numarası
üretilir ve bu numarayı gösteren bir ekran
açılır. Bu numara, firmanın belgesinin
onaylanıp kesin numara alması aşamasına
kadar, müracaatını takip edeceği numaradır.
Devam tuşuna basılarak belge
bilgilerinin girilmeye başlanacağı D1 Kodlu Belge Proje Formunun yer aldığı sayfa çağırılır.
Açılan sayfada bir önceki adımda girilen talep tipi ve sektör bilgisi yer alır. Bu iki bilgi
değiştirilmek istenirse bu alanda değişiklik yapma imkanı mevcuttur. Bu iki alanın yanı sıra
D1 kodlu belge başvurusunun ön değerlendirme işlemini gerçekleştirecek İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği ve bu Genel Sekreterliğe bağlı alt Birlik alanı seçilir ve kaydet butonuna
basılır.
Kaydetme işleminin onaylanmasının ardından sayfa tekrar güncellenir ve sayfanın alt
bölümünde yer alan İhracat-ithalat listeleri, hammadde sarfiyat tabloları, yan sanayici
bilgileri girilmeye başlanır.
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Belge başvurusu ön
değerlendirme işlemini
yapacak İBGS ve alt birlik
seçim alanı

Belge
bilgileri giriş
alanı.

Şekil 2.16:Belge başvuru işlemleri D1 Kodlu belge başvurusu: Proje formu



Yan Sanayici Bilgilerinin Girilmesi

DİR Otomasyon sistemini kullanarak belge alan firmaların belge başvurularında yan
sanayici kullanabilmeleri için, yan sanayicilerine ait evraklarını (İhracat 2005/9 sayılı
Tebliğin Ek 1’nde yer alan 1, 2, 3, 5, ve 6. maddelerinde belirtilen belgeler) İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerine göndermesi gerekmektedir.
Daha önce yetkilendirme başvurusunun son aşamasında olduğu gibi evrakların İBGS
tarafından sisteme aktarılması ve firma tanımlama işleminin gerçekleştirilmesini müteakip,
belge başvurusu yapan firma/firmalar tarafından söz konusu firma yan sanayici olarak
seçilebilecektir.
Belge bilgilerinin girildiği alanda “Yan
Sanayiciler” butonuna basılarak DTM sisteminde
yer alan firmalar arasından yan sanayici
seçilmesini sağlayan ekranlar açılır. Daha önce
tanımlama işlemi gerçekleştirilen ve DTM
sisteminde kaydı bulunan firmalar arasından vergi
numarası veya unvan kriterlerine göre yapılan
sorgulama ile yan sanayici veya yan sanayiciler
seçilerek belge detayına dönülür.
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Şekil 2.17: Yan sanayici sorgulama ekranı



İhracat Listesinin Girilmesi

D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İhracat Listesi butonu kullanılarak belge
ihracat listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfa altında yer alan ekle butonu
kullanılarak ihraç edilecek ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkin
girilen birimin (kg, adet, metre vs.) gümrük beyannamesinde girilecek satışa esas birimle
aynı olması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde gümrüklerde gerçekleşecek
işlemlerde aksaklıklar olacaktır.

Şekil 2.18:İhracat listesi: ihraç edilecek ürünler giriş sayfası



İthalat Listesinin Girilmesi

D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İthalat Listesi butonu kullanılarak belge
ithalat listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfa altında yer alan ekle butonu
kullanılarak ithal ihtiyacı ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkin girilen
birimin (kg, adet, metre vs.) gümrük beyannamesinde girilecek satışa esas birimle aynı
olması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde gümrüklerde gerçekleşecek işlemlerde
aksaklıklar olacaktır.
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Şekil 2.19:İthalat listesi: İthal ihtiyacı ürünler giriş sayfası

Şekil 2.20: İthalat listesi: İthal ihtiyacı ürün kalemi için giriş sayfası



Ham Madde Sarfiyat Listesinin Girilmesi

D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan Ham madde Sarfiyat Listesi butonu
kullanılarak girilen ihracat ve ithalat listelerinde yer alan madde adlarının yer aldığı sayfaya
ulaşılır.
Bu sayfada, yatay durumda ihraç ürünleri, dikey durumda da ithal ürünlerinin yer
aldığı tablo bulunmaktadır. Yatay ve dikey alanların birleşme noktasındaki kolonlar
kullanılarak her bir ürün için ham madde sarfiyat değeri girişi yapılır.
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Kolonlar üzerinde yer alan birimde kullanılan miktar rakamının işaretlenmesi ile
yatay/üstte yer alan ihraç ürünü için ihtiyaç duyulan dikey/sağda yer alan ithal ihtiyacı değeri
girişinin yapılacağı yeni bir ekran açılır. Yeni ekran üzerinde ham madde sarfiyat girişi
tamamlandıktan sonra değiştir butonu kullanılarak ham madde sarfiyat listesi ekranına geri
dönülür. Her bir ihraç ürünü için ihtiyaç duyulan ithal madde sarfiyat bilgilerinin
girilmesinin ardından belge detayına dön komutu ile proje formu sayfasına geri dönülür.

Birimde kullanılan
miktar rakamı
kullanılarak
hammadde
sarfiyat değeri
girişleri yapılır.

Şekil 2.21:Ham madde sarfiyat listesi: Veri giriş ekranı



Dosyadan Yüklenen Başvuruların Girilmesi

Belge başvuru işlemlerinin uzun sürmesi ve kullanıcıların uzun süre internete bağlı
kalma zorunluluğunda bırakılmaması amacıyla uygulamaya giriş (ilk elektronik imza
kullanımı) sayfasından indirilebilen bir offline program hazırlanmıştır. Bu program,
kullanıcının internet bağlantısında yaşanabilecek sorunlardan etkilenmemesini sağlayacaktır.
Program ile offline olarak hazırlanan XML formatındaki başvurular bu buton
kullanılarak sisteme aktarılmaktadır. Bunun için D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan
Dosyadan Yüklenen Başvurular butonu kullanılarak açılan sayfada daha önce hazırlanan
XML dosyasının yeri ve komutunun gösterilmesi yeterli olacaktır. XML dosyasının yerinin
gösterilmesinin ardından gönder butonu kullanılarak aktarma işlemi tamamlanır. Bu işlemin
ardından belge detayına dön komutu ile proje formu ekranına geri dönülebilir.
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Gözat butonu kullanılarak
XML dosyasının kayıtlı
olduğu yer gösterilir.

Şekil 2.22: Dosyadan yüklenen başvurular: XML dosyası aktarma ekranı



Başvuruyu Gönder

D1 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan ihracat/ithalat listeleri ile hammadde
sarfiyat listesinin girilmesinin ardından tamamlanan başvuru bu buton kullanılarak
gönderilir. Bu işlemin ardından belge başvuru bilgilerinin yer aldığı sayfaları içeren başvuru
özeti ekranı açılır.

Şekil 2.23:Başvuruyu gönder: Başvuru özet ekranı
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Başvuru özetinin kontrol edilmesinin ardından Başvuruyu Gönder butonu kullanılarak
belge başvurusu ön değerlendirme işleminin yapılması için ilgili İhracatçı Birliği Genel
Sekreterliğine gönderilir.
Yarım kalan veya eksik müracaatlar belge düzenlenme süresini uzatacağından sistem
kullanıcıyı başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair son bir kez uyaracaktır.
Kullanıcının tamam butonuna basmasının ardından Başvuruda İmzalanacak Bilgiler ekranı
açılacaktır.
Belge bilgilerini içeren bu ekranın en alt kısmında yer alan imzala butonuna basılarak
belgenin elektronik olarak imzalanması istenecektir. İmzala butonuna basılmadan önce akıllı
kartın kart okuyucuya, kart okuyucunun da bilgisayara takılı olduğu kontrol edilmelidir.
İmzalama işlemi kontrol ve teyitlerin ardından pin kodunun girilmesi ile gerçekleştirilir.
Böylece D1 kodlu belge başvuru işlemi tamamlanmış olur.

Şekil 2.24: Başvuruyu gönder: Başvuruda imzalanacak bilgiler ekranı
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Şekil 2.25: İşlem Sonucu Sayfası

Bu işlemin ardından geçici belge numarası kullanılarak belge başvurusu, başvurulan
belgelerin durumları ekranından takip edilebilir.
 D3 Kodlu Belge (Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi Başvurusu
Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi (D3) başvurusu yapacak firmaların kullanması
gereken menü adımıdır. Bu menü adımının seçilmesinden sonra D3 kodlu belge başvurusu
için gerekli olan bilgilerin girilmesi gereken sayfalar açılacaktır.
Firmanın D3 kodlu belge başvurusunun en hızlı ve doğru olarak değerlendirilebilmesi
için yapılan başvuru işlemleri için girilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem arz
etmektedir. Bu alt menü adımının seçilmesinden sonra firma ekranına müracaatın
değerlendirileceği DTM sektör dairesini belirleyecek sektör bilgisini girmesi gereken ekran
açılır.

Başvurunun en hızlı
ve doğru şekilde
değerlendirilebilmesi
için sektör bilgisinin
doğru girilmesi
gerekmektedir.

Şekil 2.26: Belge başvuru işlemleri D3 Kodlu belge başvurusu: sektör seçme

Sektörün seçilmesi ve kaydet butonuna
basılmasının ardından müracaat edilen belge
için geçici bir belge numarası üretilir ve bu
numarayı gösteren bir ekran açılır. Bu numara,
firmanın belgesinin onaylanıp kesin numara
alması aşamasına kadar, müracaatını takip
edeceği numaradır.
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Devam tuşuna basılarak belge bilgilerinin girilmeye başlanacağı D3 Kodlu Belge
Proje Formunun yer aldığı sayfa çağırılır. Açılan sayfada bir önceki adımda girilen sektör
bilgisi yer alır. Bu bilgi değiştirilmek istenirse bu alanda değişiklik yapma imkanı mevcuttur.
Sektör bilgisinin üstünde Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesinin “İhracat Sayılan Satış ve
Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat 2005/2)” in hangi madde bendine istinaden talep
edildiğinin belirlendiği ekranı açan madde bendi girişi butonu yer almaktadır.
Bu butonun kullanılması ile açılan sayfada madde bendi seçimi yapılır ve kaydet
butonuna basılır. Kaydetme işleminin ardından proje formu sayfasına dönülür ve sayfada yer
alan değiştir butonu kullanılarak bilgiler kaydedilir. Daha sonra ihracat sayılan satışlarithalat listeleri, hammadde sarfiyat tabloları, bilgileri girilmeye başlanır.

Tebliğ’in hangi madde bendine
istinaden talepte
bulunulacağının belirtilmesi
gerekmektedir.

Belge
bilgileri giriş
alanı.

Şekil 2.27: Belge başvuru işlemleri D3 Kodlu belge başvurusu: Proje formu
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Şekil 2.28: Belge başvuru işlemleri D3 Kodlu belge başvurusu: Madde bendi seçim sayfası

Tebliğ maddesi
seçiminden sonra
proje formunda
seçilen madde bilgisi
yer alır. Seçim
işleminin ardından
Değiştir butonuna
basılarak bilgiler
kaydedilir.

Şekil 2.29: Proje formunda seçilen maddeye ilişkin bilgi sayfası

46



İhracat Sayılan Satışların Girilmesi

D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İhracat Sayılan Satışlar butonu kullanılarak
ihracat sayılan satışlar listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfa altında yer alan
ekle butonu kullanılarak ihracat sayılacak ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır.
Maddeye ilişkim girilen birimin (kg, adet, metre vs.) faturada yer alacak satışa esas birimle
aynı olması önem arz etmektedir.

Şekil 2.30: İhracat sayılan satışlar: İhracat sayılan ürünler giriş sayfası

Şekil 2.31: İhracat sayılan satışlar: İhracat sayılan satış ürünü kalem için giriş sayfası



İthalat Listesinin Girilmesi

D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İthalat Listesi butonu kullanılarak belge
ithalat listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfa altında yer alan ekle butonu
kullanılarak ithal ihtiyacı ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkim
girilen birimin (kg, adet, metre vs.) gümrük beyannamesinde girilecek satışa esas birimle
aynı olması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde gümrüklerde gerçekleşecek
işlemlerde aksaklıklar olacaktır.
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Şekil 2.32: İthalat listesi: İthal ihtiyacı ürünler giriş sayfası

Şekil 2.33: İthalat listesi: İthal ihtiyacı ürün kalemi için giriş sayfası



Ham Madde Sarfiyat Listesinin Girilmesi

D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan Ham madde Sarfiyat Listesi butonu
kullanılarak girilen ihracat sayılan ürünler ve ithalat listelerinde yer alan madde adlarının yer
aldığı sayfaya ulaşılır.
Bu sayfada, yatay durumda ihracat sayılan ürünleri, dikey durumda da ithal
ürünlerinin yer aldığı tablo bulunmaktadır. Yatay ve dikey alanların birleşme noktasındaki
kolonlar kullanılarak her bir ürün için ham madde sarfiyat değeri girişi yapılır.
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Kolonlar üzerinde yer alan birimde kullanılan miktar rakamının işaretlenmesi ile
yatay/üstte yer alan ihraç ürünü için ihtiyaç duyulan dikey/sağda yer alan ithal ihtiyacı değeri
girişinin yapılacağı yeni bir ekran açılır. Yeni ekran üzerinde ham madde sarfiyat girişi
tamamlandıktan sonra değiştir butonu kullanılarak ham madde sarfiyat listesi ekranına geri
dönülür. Her bir ihraç ürünü için ihtiyaç duyulan ithal madde sarfiyat bilgilerinin
girilmesinin ardından belge detayına dön komutu ile proje formu sayfasına geri dönülür.

Birimde
kullanılan miktar
rakamı
kullanılarak
hammadde
sarfiyat değeri
girişleri yapılır.
Şekil 2.34:Ham madde sarfiyat listesi: Veri giriş ekranı



Dosyadan Yüklenen Başvuruların Girilmesi

Belge başvuru işlemlerinin uzun sürmesi ve kullanıcıların uzun süre internete bağlı
kalma zorunluluğunda bırakılmaması amacıyla uygulamaya giriş (ilk elektronik imza
kullanımı) sayfasından indirilebilen bir offline program hazırlanmıştır.
Bu program, kullanıcının internet bağlantısında yaşanabilecek sorunlardan
etkilenmemesini sağlayacaktır. Program ile offline olarak hazırlanan XML formatındaki
başvurular bu buton kullanılarak sisteme aktarılmaktadır. Bunun için D3 Kodlu Belge Proje
Formunda yer alan Dosyadan Yüklenen Başvurular butonu kullanılarak açılan sayfada daha
önce hazırlanan XML dosyasının yeri ve komutunun gösterilmesi yeterli olacaktır.
XML dosyasının yerinin gösterilmesinin ardından gönder butonu kullanılarak aktarma
işlemi tamamlanır. Bu işlemin ardından belge detayına dön komutu ile proje formu ekranına
geri dönülebilir.
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Gözat butonu
kullanılarak XML
dosyasının kayıtlı
olduğu yer gösterilir.
Şekil 2.35: Dosyadan yüklenen başvurular: XML dosyası aktarma ekranı



Başvuruyu Gönder

D3 Kodlu Belge Proje Formunda yer alan ihracat/ithalat listeleri ile ham madde
sarfiyat listesinin girilmesinin ardından tamamlanan başvuru bu buton kullanılarak
gönderilir. Bu işlemin ardından belge başvuru bilgilerinin yer aldığı sayfaları içeren başvuru
özeti ekranı açılır.

Şekil 2.36: Başvuruyu gönder: Başvuru özet ekranı
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Başvuru özetinin kontrol edilmesinin ardından Başvuruyu Gönder butonu kullanılarak
belge başvurusu değerlendirme işleminin yapılması için Dış Ticaret Müsteşarlığı’na
gönderilir.
Yarım kalan veya eksik müracaatlar belge düzenlenme süresini uzatacağından sistem
kullanıcıyı başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair son bir kez uyaracaktır.
Kullanıcının tamam butonuna basmasının ardından Başvuruda İmzalanacak Bilgiler
ekranı açılacaktır. Belge bilgilerini içeren bu ekranın en alt kısmında yer alan imzala
butonuna basılarak belgenin elektronik olarak imzalanması istenecektir. İmzala butonuna
basılmadan önce akıllı kartın kart okuyucuya, kart okuyucunun da bilgisayara takılı olduğu
kontrol edilmelidir. İmzalama işlemi kontrol ve teyitlerin ardından pin kodunun girilmesi ile
gerçekleştirilir. Böylece D3 kodlu belge başvuru işlemi tamamlanmış olur.

Şekil 2.37: Başvuruyu gönder: Başvuruda imzalanacak bilgiler ekranı
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Şekil 2.38: İşlem sonucu ekranı

Bu işlemin ardından geçici belge numarası kullanılarak belge başvurusu, başvurulan
belgelerin durumları ekranından takip edilebilir.
 H Kodlu Belge (Hariçte İşleme İzin Belgesi) Başvurusu
Hariçte İşleme İzin Belgesi (H) başvurusu yapacak firmaların kullanması gereken
menü adımıdır. Bu menü adımının seçilmesinden sonra H kodlu belge başvurusu için gerekli
olan bilgilerin girilmesi gereken sayfalar açılacaktır. Firmanın H kodlu belge başvurusunun
en hızlı ve doğru olarak değerlendirilebilmesi için yapılan başvuru işlemleri için girilen
bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir. Bu alt menü adımının
seçilmesinden sonra firma ekranına müracaatın değerlendirileceği DTM sektör dairesini
belirleyecek sektör bilgisini girmesi gereken ekran açılır.

Başvurunun en hızlı ve doğru
şekilde değerlendirilebilmesi
için sektör bilgisinin doğru
girilmesi gerekmektedir.

Şekil 2.39: Belge başvuru işlemleri Kodlu belge başvurusu: sektör seçme

Sektörün seçilmesi ve kaydet butonuna
basılmasının ardından müracaat edilen belge
için geçici bir belge numarası üretilir ve bu
numarayı gösteren bir ekran açılır. Bu numara,
firmanın belgesinin onaylanıp kesin numara
alması aşamasına kadar, müracaatını takip
edeceği numaradır.

Devam tuşuna basılarak belge bilgilerinin girilmeye başlanacağı H Kodlu Belge Proje
Formunun yer aldığı sayfa çağırılır. Açılan sayfada bir önceki adımda girilen sektör bilgisi
yer alır. Bu bilgi değiştirilmek istenirse bu alanda değişiklik yapma imkanı mevcuttur.
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Sektör bilgisinin hemen altında yurt dışı faaliyetler, ithalat listesi, geçici ihracat listesi
ve hammadde sarfiyat listesi gibi belge bilgilerinin girişinin yapılacağı butonlar bulunur.

Belge
bilgileri giriş
alanı.
Şekil 2.40: Belge Başvuru İşlemleri H Kodlu Belge Başvurusu: Proje formu



Yurt Dışı Faaliyetlerin Girilmesi

H Kodlu Belge Proje Formunda yer alan Yurt Dışı Faaliyetler butonu kullanılarak yurt
dışında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin bilgilerin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır.
Yurt dışında gerçekleştirilecek işlemlerin hangi ülkede, hangi firma tarafından
gerçekleştirileceği ve faaliyetin konusuna ilişkin bilgiler girilir. Her bir faaliyet için ayrı ayrı
giriş yapılır ve Kaydet butonuna basılarak girilen faaliyet Kaydet butonu altındaki listeye
aktarılır. Faaliyetlere ilişkin girişlerin yapılmasının ardından belge detayına dön butonu ile
proje formu ekranına geri dönülür.
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Şekil 2.41: Yurt Dışı Faaliyetler: Faaliyete ilişkin bilgi giriş ekranı


İthalat Listesinin Girilmesi

Daha önce tamir edilmek, yenilenmek veya daha ileri düzeyde işlenmek üzere geçici
ihracı yapılan eşyaların ithal edilerek yurda yeniden sokulması işleminde kullanılacak
değerlerinin girişinin yapıldığı ekrandır.
H Kodlu Belge Proje Formunda yer alan İthalat Listesi butonu kullanılarak belge
ithalat listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Sayfa altında yer alan ekle butonu
kullanılarak ithal ihtiyacı ürünlerin her biri için ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkim
girilen birimin (kg, adet, metre vs.) gümrük beyannamesinde girilecek satışa esas birimle
aynı olması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde gümrüklerde gerçekleşecek
işlemlerde aksaklıklar olacaktır.

Şekil 2.42: İthalat Listesi: İthal ürünleri giriş sayfası
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Şekil 2.43: İthalat Listesi: İthal ürünü kalem için giriş sayfası



Geçici İhracat Listesinin Girilmesi

Daha ileri düzeyde işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek amacıyla geçici olarak
ihraç edilecek ürünlerin listesinin girişinin yapıldığı alandır. H Kodlu Belge Proje Formunda
yer alan Geçici İhracat Listesi butonu kullanılarak geçici olarak ihraç edilecek ürünler
listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır.
Sayfa altında yer alan ekle butonu kullanılarak ihracat sayılacak ürünlerin her biri için
ayrı ayrı giriş yapılır. Maddeye ilişkim girilen birimin (kg, adet, metre vs.) gümrük
beyannamesinde girilecek satışa esas birimle aynı olması büyük önem arz etmektedir. Aksi
takdirde gümrüklerde gerçekleşecek işlemlerde aksaklıklar olacaktır.

Şekil 2.44: Geçici İhracat Listesi: Geçici olarak ihraç edilecek ürünler giriş sayfası
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Şekil 2.45: Geçici İhracat Listesi: Geçici olarak ihraç edilecek ürün kalem giriş sayfası



Ham Madde Sarfiyat Listesinin Girilmesi

H Kodlu Belge Proje Formunda yer alan Hammadde Sarfiyat Listesi butonu
kullanılarak girilen geçici ihraç ürünleri ve ithalat listelerinde yer alan madde adlarının yer
aldığı sayfaya ulaşılır.
Bu sayfada, yatay durumda ihraç edilecek maddeler, dikey durumda da ithal edilecek
ürünlerin yer aldığı tablo bulunmaktadır. Yatay ve dikey alanların birleşme noktasındaki
kolonlar kullanılarak her bir ürün için ham madde sarfiyat değeri girişi yapılır.
Kolonlar üzerinde yer alan birimde kullanılan miktar rakamının işaretlenmesi ile
yatay/üstte yer alan geçici ihraç ürününün daha ileri düzeyde işlenmesi, tamir, bakım veya
yenilenerek elde edilecek dikey/sağda yer alan ithal ürününün üretiminde ihtiyaç duyulan
birim değerinin girileceği yeni bir sayfa açılır.
Yeni ekran üzerinde ham madde sarfiyat girişi tamamlandıktan sonra değiştir butonu
kullanılarak hammadde sarfiyat listesi ekranına geri dönülür. Her bir ihraç ürününün
üretileceği ithal ürünlerdeki sarfiyat bilgilerinin girilmesinin ardından belge detayına dön
komutu ile proje formu sayfasına geri dönülür.
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Birimde
kullanılan
miktar rakamı
kullanılarak
hammadde
sarfiyat değeri
girişleri yapılır.

Şekil 2.46: Ham Madde Sarfiyat Listesi: Veri giriş ekranı



Dosyadan Yüklenen Başvuruların Girilmesi

Belge başvuru işlemlerinin uzun sürmesi ve kullanıcıların uzun süre internete bağlı
kalma zorunluluğunda bırakılmaması amacıyla uygulamaya giriş (ilk elektronik imza
kullanımı) sayfasından indirilebilen bir offline program hazırlanmıştır.
Bu program, kullanıcının internet bağlantısında yaşanabilecek sorunlardan
etkilenmemesini sağlayacaktır. Program ile offline olarak hazırlanan XML formatındaki
başvurular bu buton kullanılarak sisteme aktarılmaktadır. Bunun için H Kodlu Belge Proje
Formunda yer alan Dosyadan Yüklenen Başvurular butonu kullanılarak açılan sayfada daha
önce hazırlanan XML dosyasının yeri ve komutunun gösterilmesi yeterli olacaktır. XML
dosyasının yerinin gösterilmesinin ardından gönder butonu kullanılarak aktarma işlemi
tamamlanır. Bu işlemin ardından belge detayına dön komutu ile proje formu ekranına geri
dönülebilir.

Gözat butonu
kullanılarak XML
dosyasının kayıtlı
olduğu yer
gösterilir.
Şekil 2.47: Dosyadan Yüklenen Başvurular: XML dosyası aktarma ekranı
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Başvuruyu Gönder

H Kodlu Belge Proje Formunda yer alan ithalat listesi, geçici ihracat listesi ve ham
madde sarfiyat listesinin girilmesinin ardından tamamlanan başvuru bu buton kullanılarak
gönderilir. Bu işlemin ardından belge başvuru bilgilerinin yer aldığı sayfaları içeren başvuru
özeti ekranı açılır.

Şekil 2.48: Başvuruyu Gönder: Başvuru özet ekranı

Başvuru
özetinin
kontrol
edilmesinin ardından Başvuruyu Gönder
butonu kullanılarak belge başvurusu
değerlendirme işleminin yapılması için Dış
Ticaret Müsteşarlığı’na gönderilir.
Yarım kalan veya eksik müracaatlar belge düzenlenme süresini uzatacağından sistem
kullanıcıyı başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair son bir kez uyaracaktır.
Kullanıcının tamam butonuna basmasının ardından Başvuruda İmzalanacak Bilgiler ekranı
açılacaktır.
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Belge bilgilerini içeren bu ekranın en alt kısmında yer alan imzala butonuna basılarak
belgenin elektronik olarak imzalanması istenecektir. İmzala butonuna basılmadan önce akıllı
kartın kart okuyucuya, kart okuyucunun da bilgisayara takılı olduğu kontrol edilmelidir.
İmzalama işlemi kontrol ve teyitlerin ardından pin kodunun girilmesi ile gerçekleştirilir.
Böylece H kodlu belge başvuru işlemi tamamlanmış olur.

Şekil 2.49: Başvuruyu Gönder: Başvuruda imzalanacak bilgiler ekranı

Şekil 2.50: İşlem Sonucu Sayfası

Bu işlemin ardından geçici belge numarası kullanılarak belge başvurusu, başvurulan
belgelerin durumları ekranından takip edilebilir.
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 Y Kodlu Belge (Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi) Başvurusu
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi
(Y) başvurusu yapacak firmaların kullanması
gereken menü adımıdır. Bu menü adımının
seçilmesinden sonra Y kodlu belge başvurusu
için gerekli olan bilgilerin girilmesi gereken
sayfalar açılacaktır.
Firmanın Y kodlu belge başvurusunun en
hızlı ve doğru olarak değerlendirilebilmesi için
yapılan başvuru işlemleri için girilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem arz
etmektedir. Bu alt menü adımının seçilmesinden sonra firma ekranına müracaatın
değerlendirileceği DTM sektör dairesini belirleyecek sektör bilgisini girmesi gereken ekran
açılır.

Başvurunun en hızlı ve
doğru şekilde
değerlendirilebilmesi
için sektör bilgisinin
doğru girilmesi
gerekmektedir.
Şekil 2.51: Belge Başvuru İşlemleri Y Kodlu Belge Başvurusu: Sektör seçme

Sektörün seçilmesi ve kaydet butonuna
basılmasının ardından müracaat edilen belge için
geçici bir belge numarası üretilir ve bu numarayı
gösteren bir ekran açılır. Bu numara, firmanın
belgesinin onaylanıp kesin numara alması
aşamasına kadar, müracaatını takip edeceği
numaradır.
Devam tuşuna basılarak belge bilgilerinin girilmeye başlanacağı Y Kodlu Belge Proje
Formunun yer aldığı sayfa çağırılır. Açılan sayfada bir önceki adımda girilen sektör bilgisi
yer alır. Bu bilgi değiştirilmek istenirse bu alanda değişiklik yapma imkânı mevcuttur.
Sektör bilgisinin altında yer alan döviz kazandırıcı faaliyetler ve bağlı belge bilgilerinin
girilmesi ile başvuru işlemi sürdürülür.


Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerin Girilmesi

Y Kodlu Belge Proje Formunda yer alan Döviz Kazandırıcı Faaliyetler butonu
kullanılarak ihracat sayılan satışlar listesinin girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır.
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Bu sayfada Y Kodlu belgenin İhracat, İhracat Sayılı Satış ve Teslimler ile Döviz
Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in
(2000/1) hangi madde bendine istinaden talep edildiğinin belirtildiği, faaliyetin
gerçekleşeceği ülke, faaliyetin değeri ve faaliyete ilişkin kısa bir açıklama alanlarının
doldurulması gerekmektedir. Faaliyete ilişkin bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesinin
ardından belge detayına dön komutu ile proje formu sayfasına geri dönülür.

Y Kodlu belgenin
2000/1 sayılı
Tebliğ’in hangi
madde bendine
istinaden talep
edildiği bilgisinin
girileceği ekranı
açacaktır.

Şekil 2.52: Döviz Kazandırıcı Faaliyetler: Döviz kazandırıcı faaliyetler giriş sayfası

Şekil 2.53: Döviz Kazandırıcı Faaliyetler: Madde bendi seçim sayfası



Bağlı Belgenin Girilmesi

Y Kodlu Belge Proje Formunda yer alan Bağlı Belge butonu kullanılarak bağlı belge
girişinin yapılacağı sayfaya ulaşılır. Bu sayfada, firmanın DTM ‘ndan daha önce almış
olduğu belgelerin listesinin yer almaktadır.
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Firma Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesini bu belgelerden hangisi veya hangileri
için almış ise bu belgelerin seçimini yapar ve kaydetme işleminin ardından belge detayına
dön komutu ile proje formu ekranına geri döner.

Şekil 2.54: Bağlı Belge: Belge seçim ekranı

 Başvuruyu Gönder
Y Kodlu Belge Proje Formunda yer alan döviz kazandırıcı faaliyetler ve bağlı belge
bilgilerinin girilmesinin ardından tamamlanan başvuru bu buton kullanılarak gönderilir. Bu
işlemin ardından belge başvuru bilgilerinin yer aldığı sayfaları içeren başvuru özeti ekranı
açılır.

Şekil 2.55: Başvuruyu Gönder: Başvuru özet ekranı
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Başvuru özetinin kontrol edilmesinin ardından
Başvuruyu Gönder butonu kullanılarak belge
başvurusu değerlendirme işleminin yapılması için
Dış Ticaret Müsteşarlığı’na gönderilir.
Yarım kalan veya eksik müracaatlar belge düzenlenme süresini uzatacağından sistem
kullanıcıyı başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığına dair son bir kez uyaracaktır.
Kullanıcının tamam butonuna basmasının ardından Başvuruda İmzalanacak Bilgiler ekranı
açılacaktır.
Belge bilgilerini içeren bu ekranın en alt kısmında yer alan imzala butonuna basılarak
belgenin elektronik olarak imzalanması istenecektir. İmzala butonuna basılmadan önce akıllı
kartın kart okuyucuya, kart okuyucunun da bilgisayara takılı olduğu kontrol edilmelidir.
İmzalama işlemi kontrol ve teyitlerin ardından pin kodunun girilmesi ile gerçekleştirilir.
Böylece Y kodlu belge başvuru işlemi tamamlanmış olur.

Şekil 2.56: Başvuruyu Gönder: Başvuruda imzalanacak bilgiler ekranı

Şekil 2.57: İşlem Sonucu ekranı

Bu işlemin ardından geçici belge numarası kullanılarak belge başvurusu, başvurulan
belgelerin durumları ekranından takip edilebilir.
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Şekil 2.58: İhracat Listesi: İhraç ürünü kalem için giriş sayfası

 Eski Belge Başvuru Bilgilerini Kullanmak
Firmaların yeni başvuruda bulunacakları belge için geçmişte yapmış oldukları başvuru
bilgilerini kullanmak istemeleri durumunda başvuracakları menü adımıdır.
Bu alan için belge türü ayrımı bulunmamaktadır. Bu menü adımının seçilmesinin
ardından daha önce yapılan başvuruların yer aldığı bir liste ekranı açılacaktır. Ekranda yer
alan başvurulardan her hangi bir seçim yapılarak devam butonuna basılır.
Bu işlemin ardından eski başvuru bilgilerinin özetinin yer aldığı sayfaların bulunduğu
ekran açılacaktır. Firma özet bilgileri kontrol edip başvurusunu bu bilgiler doğrultusunda
hazırlamak istediğine karar verirse kaydet butonu ile bir sonraki aşamaya geçecektir.
Kaydet butonuna basılmasının ardından sistem tarafından firmaya, belgenin
düzenlenme aşamasına kadar geçecek sürede başvurunun takip edilmesini sağlayacak geçici
belge numarası verilecektir. Geçici belge numarasının üretilmesinden sonra firma talep ettiği
belge bilgilerini güncelleyebileceği veya değişiklik yapmadan gönderebileceği proje formu
sayfasına yönlendirilecektir. D1, D3, H ve Y kodlu belge başvuru adımlarında olduğu gibi
proje formu bilgilerinin güncellenmesinin ardından başvuru gönderilebilir.
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Şekil 2.59 Eski Belge Başvuru Bilgilerini Kullan: Geçmiş belge başvuruları listesi ekranı

Şekil 2.60: Yeni başvuruda kullanılacak eski belge başvuru bilgileri ekranı
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Şekil 2.61: İşlem Sonucu ekranı

 Başvurulan Belgelerin Durumları
Bu menü adımında firmaların daha önce
yapmış oldukları belge başvurularının durumları
hakkında bilgiler yer almaktadır.
Firmalar, belge başvurularının sonucunun
(belgenin düzenlenip düzenlenmediğini) yanı
sıra düzenlenen belgelerinin proje formlarını,
ihracat/ithalat listelerini, ham madde sarfiyat
tablolarını, yan sanayicilerini, özel şartlarını,
gerçekleşen ihracat/ithalat bilgilerini ve teminat, sektör, süre gibi verilerin yer aldığı belge
bilgilerini takip edebileceklerdir.
Değerlendirme aşamasında olan ve henüz düzenlenmemiş belge başvurularının
DTM’nin hangi biriminde ve ne aşamada olduğuna dair bilgileri de yine bu menü aracılığı
ile takip edebileceklerdir. Ayrıca DTM veya İBGS tarafından belge ile ilgili firmaya
gönderilen mesajlarda bu alandan takip edilebilecektir.
Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana firmanın daha önce yapmış olduğu belge
başvurularını içeren bir liste açılacaktır. Bu listenin içerisinde düzenlenme aşamasında olan
belgelerin yanı sıra düzenlenen ve kesin numara alan belgeler de yer almaktadır.
Firmalar bu listeden takip etmek istediği başvuruyu seçerek detay butonunu kullanarak
başvurulan belge durumu hakkında bilgi alabilecektir.
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Şekil 2.62: Başvurulan Belgelerin Durumları: Eski belge başvurusu seçim ekranı

Firmalar belgeleri kapsamında
gerçekleşen ihracat/ithalat
değerlerini bu iki ekranı kullanarak
takip edebileceklerdir.

Şekil 2.63: Başvurulan Belgelerin Durumları: Düzenlenen belgelere ilişkin bilgiler ekranı
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Değerlendirme aşamasındaki
başvurunun hangi birimde
olduğuna dair bilgi alanı.
Firmalar başvuruların bu
alandan takip edebilecektir.
Şekil 2.64:Başvurulan Belgelerin Durumları: Değerlendirme aşamasındaki başvurulara ilişkin
bilgiler ekranı

 Başvuru İptali
Firmaların daha önce yaptıkları ancak
değerlendirilmek üzere İBGS’ne veya DTM’ye
göndermedikleri yarım kalan başvurularının yer
aldığı listenin temizlenmesi için kullanılan menü
adımıdır.
Yarım kalan başvuruların fazla olması ve
kullanımı güçleştirmesi durumunda firmalar bu
menüyü kullanabilirler. Ekranda yer alan listeden iptal edilmek istenen yarım kalmış
başvurunun seçilip devam tuşuna basılmasının ardından kayıtlı başvuru bilgileri silinecektir.
Bu menü adımı değerlendirilmek üzere İBGS’ye veya DTM’ye gönderilen
başvuruların iptal edilmesi için kullanılamaz. DTM veya İBGS’nde her hangi bir uzman
tarafından değerlendirmeye alınan müracaatlar iptal edilemez.
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Şekil 2.65: Başvuru İptali: İptal edilmek istenen yarım kalmış başvuru listesi ekranı

Şekil 2.66: İşlem Sonucu ekranı

 Başvuru Bilgileri
Tamamlamak
Herhangi bir belge başvurusunda bulunan
firmanın başvuruda bulunduğu belgeye ilişkin
geçici belge numarası almasından itibaren yarım
kalan başvuru bilgileri bu menü adımı
kullanılarak tamamlanabilir. Bu menü ile firmalar başladıkları başvuruyu bitirmek zorunda
kalmazlar.
Yarım kalan başvuru, bu menü adım ile belli bir süre sınırı olmaksızın tamamlanıp
gönderilebilir. Bunun için menü adımının seçilmesinden sonra açılacak yarım kalan
başvurular listesinden tamamlanmak istenen başvuru geçici belge numarası yardımı ile
seçilir ve devam butonuna basılır. Bu işlemin ardından D1, D3, H ve Y kodlu belgelerin
düzenlenme aşamasında olduğu gibi yarım kalan başvuruya ilişkin proje formu sayfası açılır.
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Şekil 2.67: Başvuru Bilgileri Tamamla: Yarım kalan belge başvuruları listesi ekranı

 Yeni Not
Firmanın DTM’ye göndermek istediği
bilgiler için kullanacağı menü adımıdır. Bu
adımın seçilmesinin ardından açılan sayfada notu
değerlendirecek sektör alanı ve not giriş alanının
doldurulmasının ardından kaydet butonuna
basılması yeterli olacaktır.

Şekil 2.68: Yeni Not: Not giriş ekranı
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Notlar

Firma tarafından daha önce gönderilmiş notlar ve bu notlara ilişkin cevapların takip
edildiği menü adımıdır. Bu adımın seçilmesinden sonra ekrana daha önce gönderilen notların
yer aldığı bir liste açılır. Listeden takip edilmek istenen not tarihi yardımıyla seçilerek nota
ilişkin cevap olup olmadığı bilgisi kontrol edilebilir.

Firma tarafından
gönderilen notlara
verilen cevaplar
bu alandan takip
edilebilir.

Şekil 2.69: Notlar: Geçmiş notlar takip ekranı

2.2.3.3. Revize
Revize menüsü firmaların daha önce almış oldukları belgeler üzerinde değişiklik
yapmalarına imkân sağlayan menüdür. Madde adı, süre, yan sanayici, özel şart, H ve Y
kodlu belgeler için faaliyet revizesi gibi belgeye ilişkin revize taleplerinin yanı sıra vergi
dairesi, vergi numarası ve unvan gibi firma bilgilerine ilişkin revize talepleri de bu menü ile
gerçekleştirilir. Ayrıca revize taleplerinin takip edilmesi için kullanılabilecek revize talepleri
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alt menüsü ve kaydedilmiş ancak gönderilmemiş revize taleplerinin iptal edilebileceği revize
iptal alt menüsü de bu menüde yer almaktadır.
Bir firmanın bir belgedeki revize talebi sonuçlanmadan aynı konu ile ilgili olarak
ikinci bir revize talebinde bulunması mümkün değildir. Örneğin 2005/D1-0001 numaralı
belge için 3 ay ek süre talep eden bir firma ek süre talebi sonuçlanmadan ikinci bir süre
talebinde bulunamaz.
2.2.3.3.1. Madde Bilgileri Revize Talebi
Firma adına daha önce düzenlenmiş olan D1, D3 ve H kodlu belgelerdeki madde
bilgileri revize talebi bu menü ile gerçekleştirilir. Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana
firmanın diğer belgeleri için daha önce yapmış olduğu madde bilgileri revize taleplerinin
listesini içeren bir ekran açılacaktır. Ekranda yer alan revize talepleri daha önce müracaatı
tamamlanıp Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz
Müsteşarlığa gönderilmemiş revize başvurulardır. Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere
gönderilen müracaatların durumları bu alandan takip edilebilecektir.
Madde bilgileri revize talebi için, yarım kalan revize başvurularından tamamlanmak
istenen seçilerek detay tuşuna basılır ya da yeni ekle butonu ile yeni revize talebinde
bulunulacak mevcut belgelerden herhangi biri seçilir ve devam butonuna basılır.

Şekil 2.70: Madde Bilgileri Revize Talebi: Geçmiş ve yarım kalmış revize talepleri ekranı
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Şekil 2.71: Madde Bilgileri Revize Talebi: Belge bilgileri ekranı

Devam butonuna basılmasının ardından seçilen belgeye ilişkin belge bilgilerinin yer
aldığı özet bilgi ekranı açılır. Belge bilgileri arasında proje formu, ihracat listesi talepleri,
ithalat listesi talepleri ve ham madde sarfiyat tablosunun yer aldığı alt sayfaları içeren
başlıklar bulunmaktadır.
Revize talep edilecek madde bilgilerinin ihracat veya ithalat listesinde olma durumuna
göre bu başlıklardan biri seçilerek madde bilgileri revize talebi için ekle butonuna basılır.
Madde bilgileri revizesi talep edilen ihracat/ithalat listesinde yer alan maddelerin
listesinin yer aldığı yeni sayfadan değişiklik talep edilen madde seçilerek değiştir butonuna
basılır.
Eğer mevcut maddelerde değişiklik yapmak yerine yeni kalem eklemek istenirse ekle
butonu kullanılır. Yine mevcut maddelerden herhangi birinin ihracat veya ithalat listesinden
çıkarılmak istenmesi durumunda Sil butonu kullanılır.
Yeni kalem eklemek veya mevcut madde ile ilgili değişiklik talep edilmesi durumunda
açılan yeni sayfada yeni madde bilgileri ya da maddeye ilişkin madde adı, miktar, birim veya
değer değişiklik bilgileri girilerek kaydet butonuna basılır. Kaydet komutunun ardından bir
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önceki sayfaya geri dönülür. Madde bilgileri değişiklik talep edilen yeni haliyle
görünecektir. Yeni madde eklenmek istenmesi durumunda da yeni maddeye ilişkin bilgiler
yine bu sayfada görünebilecektir. Aynı şekilde silinmek istenen kalem bilgileri de yine bu
sayfada silinmek istenildiğine dair uyarı ile gözükecektir. Bu işlemin ardından gönder
butonu kullanılarak başvuru yapılabilir. Başvuru işlemi talebin elektronik imza kullanılarak
gönderilmesi ile son bulur.

Şekil 2.72: Madde Bilgileri Revize Talebi: İhracat Listesi Revize Talepleri Sayfası

2.2.3.3.2. Süre Talebi
Firma adına daha önce düzenlenmiş olan D1, D3 ve H kodlu belgelerdeki süre
talepleri bu menü ile gerçekleştirilir. Bu menünün seçilmesinden sonra ekrana firmanın daha
önce yapmış olduğu süre taleplerinin listesini içeren bir ekran açılacaktır. Ekranda yer alan
süre talepleri daha önce müracaatı tamamlanıp Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere
gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz Müsteşarlığa gönderilmemiş süre talepleridir.
Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilen müracaatların durumları bu alandan takip
edilebilecektir.
Süre talebi başvurusunda bulunmak için yarım kalan süre talebi başvurularından
tamamlanmak istenen seçilerek detay tuşuna basılır ya da yeni ekle butonu ile yeni süre
talebinde bulunulacak mevcut belgelerden herhangi biri seçilir ve devam butonuna basılır.
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Şekil 2.73: Süre Talebi: Geçmiş ve yarım kalmış süre talepleri ekranı

Yürürlükte
bulunan
Tebliğler
kapsamında
hangi nedene
istinaden süre
talebinde
bulunulduğu ve
süre miktarı
belirtilmelidir.
Şekil 2.74: Süre Talebi: Yeni süre talebinde bulunulacak belge ekranı
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Yarım kalmış müracaatın seçilmesi ya da yeni süre talebi için belge seçiminin
yapılmasının ardından, süre talebini değerlendirecek sektör dairesinin seçiminin de
yapılacağı bir bilgi ekranı açılacaktır. İlgili sektör dairesinin seçilmesi ve süre talebine ilişkin
bilgilerin kontrol edilmesinin ardından istenildiği takdirde açıklama alanına değerlendirmeyi
yapacak uzmanın göreceği bir not da eklenerek önce kaydet butonuna ardından gönder
butonuna basılır.

Şekil 2.75: Süre Talebi: Süre talebi onaylama ekranı

Gönder butonuna basıldıktan sonra süre talebine ilişkin elektronik olarak imzalanacak
verilerin yer aldığı bilgi ekranı görünür. İmzalanacak veriler kontrol edildikten sonra imzala
butonuna basılarak başvuru değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir.
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Şekil 2.76: Süre talebine ilişkin bilgiler sayfası

2.2.3.3.3. Yan Sanayici Revize Talebi
Firma adına daha önce düzenlenmiş
olan D1, ve D3 kodlu belgelerdeki yan
sanayici revize talepleri bu menü ile
gerçekleştirilir. Bu menünün seçilmesinden
sonra ekrana firmanın daha önce yapmış
olduğu yan sanayici revize taleplerinin
listesini içeren bir ekran açılacaktır.
Ekranda yer alan yan sanayici revize talepleri daha önce müracaatı tamamlanıp
Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz Müsteşarlığa
gönderilmemiş yan sanayici revize başvurulardır. Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere
gönderilen müracaatların durumları bu alandan takip edilebilecektir.
Yan Sanayici revize işlemi için, yarım kalan yan sanayici revize başvurularından
tamamlanmak istenen seçilerek detay tuşuna basılır ya da yeni ekle butonu ile yeni yan
sanayici revize talebinde bulunulacak mevcut belgelerden her hangi biri seçilerek kaydet
butonuna basılır.
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Şekil 2.77: Yan Sanayici Revize Talebi: Geçmiş ve yarım kalmış yan sanayici revize talepleri
ekranı

Şekil 2.78: Yan Sanayici Revize Talebi: Yeni yan sanayici revize talebinde bulunulacak belge
seçim ekranı

Yarım kalan müracaatlardan herhangi birinin tamamlanması veya yeni yan sanayici
revize talebinin kaydedilmesinin ardından asıl revize bilgilerinin girişinin yapılacağı ekran
açılır. Bu ekranda yan sanayici revize talebini değerlendirecek sektör dairesinin de
belirlenmesini sağlayacak sektör seçim menüsü mevcuttur.
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Müracaatın yapılabilmesi için söz konusu menüden ilgili sektör dairesi seçilir ve
gerekli görülmesi durumunda değerlendirmeyi yapacak uzmanın göreceği bir açıklama
yazılarak güncelle butonuna basılır. Bu işlem ile revize talebini değerlendirecek sektör
dairesi ve açıklama metni kaydedilmiş olur. Güncelleme işlemi gerçekleştirilmeden
müracaatın yapılması durumunda mevcut sektör dairesi ve açıklama bilgisi ile müracaat
yapılmış olacaktır.

Sektör seçimi ve
gerekli görülürse
açıklama
yazılmasının
ardından Güncelle
butonuna basılması
gerekmektedir. Daha
sonra Ekle butonu ile
yan sanayici revize
bilgileri girişi yapılır.

Şekil 2.79:Yan Sanayici Revize Talebi: Revize bilgisi giriş ekranı

Güncelleme işleminin ardından ekle butonu kullanılarak yan sanayici revize talebi
girişi yapılan ekrana ulaşılır. Bu ekranda firmanın belgesinde yer alan mevcut yan sanayici
firmaların listesi yer almaktadır. Bu firmalardan yan sanayici listesinden çıkarılmak
istenenler sil butonu ile çıkarılabilir veya ekle butonu ile yeni yan sanayici eklenebilir.

Şekil 2.80: Yan Sanayiciler Listesi

Yan sanayici revize talepleri bu ekrandan girildikten sonra revize talebine dön butonu
ile bir önceki ekrana geri dönülür. Ekle komutunun üzerinde talep edilen revize türü yer
almaktadır. DT (*) başlığı altındaki “S” harfi yan sanayici silme talebini, “E” harfi yan
sanayici ekleme talebini ifade etmektedir. Mevcut revize talebine ilave revize talebi
yapılmak istenirse ekle butonu ile tekrar revize talebi girilen menüye ulaşılabilecektir. Sil
komutu ise revize talebinden vazgeçilen yan sanayici bilgileri için kullanılabilmektedir.
Mevcut revize taleplerinin tamamlanmasının ardından gönder butonuna basılır.
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Şekil 2.81: Yan sanayici revize talebi: revize talebi kontrol ve gönderme ekranı

Gönder butonuna basılmasının ardından revize talebine ilişkin imzalanacak verilerin
yer aldığı bilgi ekranı açılır. Ekran üzerinde talep edilecek revize bilgileri yer almaktadır. Bu
bilginin görülmesinin ardından imzala butonuna basılarak başvuru imzalama işlemi
gerçekleştirilir ve müracaat tamamlanır.

Şekil 2.82: Yan Sanayici Revize Talebi: Revize talebi bilgiler imza ekranı

2.2.3.3.4. Özel Şart Revize Talebi
Firma adına daha önce düzenlenmiş
olan belgelerdeki yan sanayici revize
talepleri bu menü ile gerçekleştirilir. Bu
menünün seçilmesinden sonra ekrana
firmanın daha önce yapmış olduğu özel şart
revize taleplerinin listesini içeren bir ekran
açılacaktır.
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Ekranda yer alan özel şart revize talepleri daha önce müracaatı tamamlanıp
Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz Müsteşarlığa
gönderilmemiş özel şart revize başvurulardır. Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere
gönderilen müracaatların durumları bu alandan takip edilebilecektir.
Özel şart revize işlemi için, yarım kalan özel şart revize başvurularından
tamamlanmak istenen seçilerek detay tuşuna basılır ya da yeni ekle butonu ile yeni özel şart
revize talebinde bulunulacak mevcut belgelerden herhangi biri seçilerek kaydet butonuna
basılır.

Şekil 2.83: Özel Şart Revize Talebi: Geçmiş ve yarım kalmış özel şart revize talepleri ekranı

Şekil 2.84:Özel Şart Revize Talebi: Yeni özel şart revize talebinde bulunulacak belge secim
ekranı

Yarım kalan müracaatlardan herhangi birinin tamamlanması veya yeni özel şart revize
talebinin kaydedilmesinin ardından asıl revize bilgilerinin girişinin yapılacağı ekran açılır.
Bu ekranda özel şart revize talebini değerlendirecek sektör dairesinin de belirlenmesini
sağlayacak sektör seçim menüsü mevcuttur.
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Müracaatın yapılabilmesi için söz konusu menüden ilgili sektör dairesi seçilir ve
gerekli görülmesi durumunda değerlendirmeyi yapacak uzmanın göreceği bir açıklama
yazılarak güncelle butonuna basılır. Bu işlem ile revize talebini değerlendirecek sektör
dairesi ve açıklama metni kaydedilmiş olur. Güncelleme işlemi gerçekleştirilmeden
müracaatın yapılması durumunda mevcut sektör dairesi ve açıklama bilgisi ile müracaat
yapılmış olacaktır.

Sektör seçimi ve gerekli
görülürse açıklama
yazılmasının ardından
Güncelle butonuna
basılması
gerekmektedir. Daha
sonra Ekle butonu ile
yan sanayici revize
bilgileri girişi yapılır.

Şekil 2.85: Özel Şart Revize Talebi: Revize bilgisi giriş ekranı

Güncelleme işleminin ardından ekle butonu kullanılarak belgede daha önce yer alan
özel şartların yer aldığı ve bu özel şartlara ilave veya silme talebinin gerçekleştirileceği
revize ekranı açılır. Özel şart revizesi mevcut özel şartın silinmesi talebini içeriyorsa sil
komutu yeni özel şart talebini içeriyorsa ekle butonu kullanılarak özel şartlara ilişkin revize
talepleri girişi yapılır.

Şekil 2.86: Özel Şart Açıklama ekranı

Yeni özel şart talebi yapılırken ekle butonuna basılarak özel şart numarası ve özel
şartın talep edilme nedeninin yer alacağı açıklama alanı girilerek kaydet butonuna basılır.
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Özel şartlar listesinden
yeni şart özel şart
seçilmesi için bu alanın
tıklanması
gerekmektedir
Şekil 2.87: Özel Şart Revize Talebi: Yeni özel şart giriş ekranı

Şekil 2.88: Özel Şart Revize Talebi: Özel şartlar listesi ekranı

Kaydet butonuna basılmasının ardından, ilk özel şart revize talebi ekranına geri
dönülür. Bu alanda, ekle komutunun üzerinde, talep edilen özel şart revizesine ilişkin bilgi
yer almaktadır. Bilgilerin kontrol edilmesinin ardından gönder butonu kullanılarak başvuru
yapılır. Gönder butonuna basılmasının ardından açılan revize talebine ilişkin imzalanacak
bilgiler alanı kontrol ekranında yer alan imzala butonu kullanılarak başvuru Müsteşarlığa
gönderilir.
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Şekil 2.89: Özel Şart Revize Talebi: Revize talebi kontrol ve gönderme ekranı

Şekil 2.90:Özel Şart Revize Talebi: Revize talebi bilgiler imza ekranı

2.2.3.3.5. Firma Bilgileri Revize Talebi
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Firmanın unvan, vergi dairesi ve vergi numarası revize taleplerini gerçekleştirebileceği
menü adımıdır. Bu menü adımının seçilmesinden sonra açılacak ekranda değiştirilecek firma
bilgisi (unvan, vergi daire/no) değiştirilir ve değişikliğin değerlendirileceği sektör dairesi
seçimi yapılarak kaydet butonuna basılır.

Firma bilgileri revize
talebini
değerlendirecek sektör
seçimi ve değişiklik
talebi ile ilgili açıklama
girilmelidir.

Şekil 2.91: Firma Bilgileri Revize Talebi: Değişiklik giriş ekranı

Kaydet butonunun ardından revize talebine ilişkin imzalanacak verilerin yer aldığı
ekran açılacaktır. Verilerin kontrol edilmesinin ardından imzala butonuna basarak imzalama
işlemi ve revize talebi tamamlanır.

Şekil 2.92: Firma Bilgileri Revize Talebi: Revize talebi imzalama ekranı

2.2.3.3.6. H Belgesi Faaliyet Revize Talebi
Firma adına daha önce düzenlenmiş
olan H kodlu belgelerin faaliyet revize
talepleri bu menü ile gerçekleştirilir. Bu
menünün seçilmesinden sonra ekrana
firmanın daha önce yapmış olduğu H kodlu
belge faaliyet revize taleplerinin listesini
içeren bir ekran açılacaktır.
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Ekranda yer alan faaliyet revize talepleri daha önce müracaatı tamamlanıp
Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz Müsteşarlığa
gönderilmemiş revize başvurulardır. Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilen
müracaatların durumları bu alandan takip edilebilecektir.
H Belgesi faaliyet revize işlemi için, yarım kalan revize başvurularından
tamamlanmak istenen seçilerek detay tuşuna basılır yada yeni ekle butonu ile yeni faaliyet
revize talebinde bulunulacak mevcut H belgelerinden her hangi biri seçilerek kaydet
butonuna basılır.

Şekil 2.93: H Belgesi Faaliyet Revize Talebi: Geçmiş ve yarım kalmış H belgesi faaliyet revize
talepleri ekranı

Şekil 2.94: H Belgesi Faaliyet Revize Talebi: Yeni H belgesi faaliyet revize talebinde
bulunulacak belge seçim ekranı

Yarım kalan müracaatlardan herhangi birinin tamamlanması veya yeni H belgesi
faaliyet revize talebinin kaydedilmesinin ardından asıl revize bilgilerinin girişinin yapılacağı
ekran açılır.
Bu ekranda H belgesi faaliyet revize talebini değerlendirecek sektör dairesinin de
belirlenmesini sağlayacak sektör seçim menüsü mevcuttur. Müracaatın yapılabilmesi için söz
konusu menüden ilgili sektör dairesi seçilir ve gerekli görülmesi durumunda değerlendirmeyi
yapacak uzmanın göreceği bir açıklama yazılarak güncelle butonuna basılır. Bu işlem ile
revize talebini değerlendirecek sektör dairesi ve açıklama metni kaydedilmiş olur.
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Güncelleme işlemi gerçekleştirilmeden müracaatın yapılması durumunda mevcut
sektör dairesi ve açıklama bilgisi ile müracaat yapılmış olacaktır.

Sektör seçimi ve
gerekli görülürse
açıklama
yazılmasının
ardından Güncelle
butonuna basılması
gerekmektedir. Daha
sonra Ekle butonu ile
H Belgesi faaliyet
revize bilgileri girişi
yapılır.

Şekil 2.95:H Belgesi Faaliyet Revize Talebi: Revize bilgisi giriş ekranı

Güncelleme işleminin ardından ekle butonuna basılarak belgede yer alan faaliyetler
arasından revize edilecekler üzerinde gerekli değişikliklerin yapılabileceği ekrana ulaşılır.
Ekran üzerinden ekle, sil ve değiştir butonları kullanılarak gerekli değişiklikler yapılabilir.

Şekil 2.96:Yeni Faaliyet Ekle ekranı

Yeni faaliyet ekleme veya değişiklik ekranlarında gerekli bilgiler girilip kaydet
butonuna basıldıktan sonra veya mevcut faaliyetlerden istenilenler silindikten sonra ilk
revize bilgisi giriş ekranına geri dönülür. Bu defa ekle butonunun üzerinde talep edilen
revizelere ilişkin bilgi yer almaktadır. DT (*) başlığı altındaki E, D ve S harfleri talebin
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ekleme, değişiklik ve silme olduğunu belirtir. Ayrıca orijinal kayıt başlığı altındaki büyüteç
resmine tıklayarak orijinal kaydı görmek mümkündür.
Revize bilgilerinin girilmesinin ardından gönder butonuna basılması ve elektronik
imza aşamasına geçilmesi gerekmektedir. İmzalama işleminin ardından müracaat
tamamlanmış olur.

Revize
Talepleri
Orijinal kaydı görmek için
resmin üzerine tıklanmalıdır.
Şekil 2.97: H Belgesi Faaliyet Revize Talebi: Revize talebi kontrol ve gönderme ekranı

Şekil 2.98:H Belgesi Faaliyet Revize Talebi: Revize talebi bilgiler imza ekranı
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2.2.3.3.7. Y Belgesi Faaliyet Revize Talebi
Firma adına daha önce düzenlenmiş
olan Y kodlu belgelerin faaliyet revize
talepleri bu menü ile gerçekleştirilir.
Bu menünün seçilmesinden sonra
ekrana firmanın daha önce yapmış olduğu Y
kodlu belge faaliyet revize taleplerinin
listesini içeren bir ekran açılacaktır.
Ekranda yer alan faaliyet revize talepleri daha önce müracaatı tamamlanıp
Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilenler ile yarım kalmış ve henüz Müsteşarlığa
gönderilmemiş revize başvurulardır. Müsteşarlığa değerlendirilmek üzere gönderilen
müracaatların durumları bu alandan takip edilebilecektir.
Y Belgesi faaliyet revize işlemi için, yarım kalan revize başvurularından
tamamlanmak istenen seçilerek detay tuşuna basılır ya da yeni ekle butonu ile yeni faaliyet
revize talebinde bulunulacak mevcut Y belgelerinden her hangi biri seçilerek kaydet
butonuna basılır.

Şekil 2.99: Y Belgesi Faaliyet Revize Talebi: Geçmiş ve yarım kalmış Y belgesi faaliyet revize
talepleri ekranı
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Şekil 2.100:Y Belgesi Faaliyet Revize Talebi: Yeni Y belgesi faaliyet revize talebinde
bulunulacak belge seçim ekranı

Yarım kalan müracaatlardan herhangi birinin tamamlanması veya yeni Y belgesi
faaliyet revize talebinin kaydedilmesinin ardından asıl revize bilgilerinin girişinin yapılacağı
ekran açılır.
Bu ekranda Y belgesi faaliyet revize talebini değerlendirecek sektör dairesinin de
belirlenmesini sağlayacak sektör seçim menüsü mevcuttur. Müracaatın yapılabilmesi için söz
konusu menüden ilgili sektör dairesi seçilir ve gerekli görülmesi durumunda değerlendirmeyi
yapacak uzmanın göreceği bir açıklama yazılarak güncelle butonuna basılır.
Bu işlem ile revize talebini değerlendirecek sektör dairesi ve açıklama metni
kaydedilmiş olur. Güncelleme işlemi gerçekleştirilmeden müracaatın yapılması durumunda
mevcut sektör dairesi ve açıklama bilgisi ile müracaat yapılmış olacaktır.

Sektör seçimi ve
gerekli görülürse
açıklama
yazılmasının
ardından Güncelle
butonuna basılması
gerekmektedir. Daha
sonra Ekle butonu ile
Y Belgesi faaliyet
revize bilgileri girişi
yapılır.
Şekil 2.101: Y Belgesi Faaliyet Revize Talebi: Revize bilgisi giriş ekranı

Güncelleme işleminin ardından ekle butonuna basılarak belgede yer alan faaliyetler
arasından revize edilecekler üzerinde gerekli değişikliklerin yapılabileceği ekrana ulaşılır.
Ekran üzerinden ekle, sil ve değiştir butonları kullanılarak gerekli değişiklikler yapılabilir.
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Şekil 2.102: Yeni Faaliyet Ekle Ekranı

Yeni faaliyet ekleme veya değişiklik ekranlarında gerekli bilgiler girilip kaydet
butonuna basıldıktan sonra veya mevcut faaliyetlerden istenilenler silindikten sonra ilk
revize bilgisi giriş ekranına geri dönülür. Bu defa ekle butonunun üzerinde talep edilen
revizelere ilişkin bilgi yer almaktadır. DT (*) başlığı altındaki E, D ve S harfleri talebin
ekleme, değişiklik ve silme olduğunu belirtir. Ayrıca orijinal kayıt başlığı altındaki büyüteç
resmine tıklayarak orijinal kaydı görmek mümkündür.
Revize bilgilerinin girilmesinin ardından gönder butonuna basılması ve elektronik
imza aşamasına geçilmesi gerekmektedir. İmzalama işleminin ardından müracaat
tamamlanmış olur.

Revize
Talepleri

Orijinal kaydı görmek için
resmin üzerine tıklanmalıdır.

Şekil 2.103: Y Belgesi Faaliyet Revize Talebi: Revize talebi kontrol ve gönderme ekranı
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Şekil 2.104: Y Belgesi Faaliyet Revize Talebi: Revize talebi bilgiler imza ekranı

2.2.3.3.8. Revize Talepleri
Firma tarafından daha önce yapılan ve
Müsteşarlığa gönderilen revize başvuru
kayıtlarının görülebildiği menü adımıdır. Bu
adımı kullanan firmalar daha önce yapmış
oldukları herhangi bir revize başvurusunun
nedeni
ve
sonucu
hakkında
bilgi
edinebilecektir.
Bu menü adımının seçilmesinin ardından ekrana daha önce yapılan revize işlemleri
arasından gerçekleştirilecek bir sorgu ekranı açılacaktır. Sorgu ekranında aranan revize
işlemine en kısa yoldan ulaşabilmek için revize durumu, revize türü, revize istek başlangıç
tarihi ve bitiş tarihi alanları girilerek sorgulama yapılabilir.

Şekil 2.105:Revize Talebi Sorgulama Ekranı

Revize sorgusu ekranındaki revize durumu alanında henüz değerlendirmeye
alınmayanlar, değerlendirme aşamasındakiler, kabul edilenler ve reddedilenler gibi revize
başvuruları arasından sorgu yaptırılabileceği gibi hepsi ifadesi seçilerek her hangi bir revize
durumu ayrım yapılmaksızın tüm durumdaki revizelerin sorgulanması sağlanabilir. Ayrıca
revize türü alanından süre, madde bilgileri, yan sanayici, özel şart, madde bilgisi, H ve Y
kodlu belge faaliyet revizeleri türlerinden her hangi biri seçilerek sorgu yapılabileceği gibi
hepsi ifadesi seçilerek tür ayrımı olmaksızın revize sorgusu yapılabilir.
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Gerekli alanların girilmesinin ardından sorgula butonuna basılarak revize sorgu işlemi
sonuç ekranına ulaşılır. Bu ekran içerisinde istenilen şartlara uygun revize talepleri yer
almaktadır. Revize başvuruları arasından görmek istenilen seçilerek detay butonuna
basıldığında revize talebine ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı ekran açılacaktır. Bu ekranlar
üzerinde istenilen belge revize bilgilerini görmek mümkündür.

Şekil 2.106:Revize Talepleri: Revize talebi sorgu sonucu ekranı

2.2.3.3.9. Revize Talebi İptal
Firmaların daha önce yaptıkları ancak
değerlendirilmek
üzere
Müsteşarlığa
göndermedikleri
yarım
kalan
revize
başvurularının yer aldığı listenin temizlenmesi
için kullanılan menü adımıdır.
Yarım kalan revize başvurularının fazla
olması ve kullanımı güçleştirmesi durumunda
firmalar bu menüyü kullanabilir.
Revize talepleri sorgu ekranında olduğu revize talebi iptal menüsünde de bir sorgu
ekranı açılacaktır. İptal edilmek istenen yarım kalmış revize taleplerine ilişkin sorgu
parametrelerinin girilmesinin ardından sorgula butonuna basılır. Ekranda yer alan listeden
iptal edilmek istenen yarım kalmış revize başvurusunun seçilerek devam tuşuna basılmasının
ardından revize başvuru kaydı silinecektir.
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Bu menü adımı değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa gönderilen başvuruların iptal
edilmesi için kullanılamaz. Müsteşarlıkta her hangi bir uzman tarafından değerlendirmeye
alınan müracaatlar iptal edilemez.

Şekil 2.107: Revize Talebi Sorgulama Ekranı

Şekil 2.108: Revize Talebi İptal: İptal edilecek revize talebi sorgu sonucu ekranı

Değiştirilecek
madde kutucuğu
işaretlenmelidir

Şekil 2.109: Madde Bilgileri Revize Talebi: İhracat listesi maddeler sayfası
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Şekil 2.110: Madde Bilgileri Revize Talebi: Başvuru imzalama ekranı

Şekil 2.111: İşlem Sonucu ekranı

2.2.3.4. Kapatma
Kapatma menüsü; düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Hariçte İşleme İzin
Belgeleri, Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri ve Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin
taahhütlerinin yerine getirilmesini müteakip taahhüt hesabı kapatma talebinin iletilebileceği
menü adımıdır.
Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı arasında sağlanan entegrasyon ile
Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalata ilişkin
beyanname bilgileri online olarak elektronik ortamda DTM’ye iletilecektir.
Firmaların Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında yapacakları
ihracat/ithalat işlemlerinde beyanname üzerine belgelerinde yer alan ürüne ilişkin satır
kodunu girmeleri belgelerinde yer alan miktar/değer takibinin elektronik ortamda
yapılabilmesini sağlayacaktır. Kapatma menüsünde yer alan ekranda firmalar almış oldukları
belgelere ilişkin gerçekleştirdikleri ihracat ve ithalat değerlerini takip edebilecek ve kapatma
başvurularını yapabilecektir.

95

2.2.3.5. İptal
Firmaların kullanmadıkları açık
durumdaki D1, D3, H ve Y kodlu belgelerini iptal etme başvurularını iletebileceği menü
adımıdır. Ayrıca bu menü adımının altında daha önce yapılan iptal taleplerine ilişkin bilgi
alınabilecek alt menü de yer almaktadır.
2.2.3.5.1. Yeni İptal Talebi
Firmalar daha önce almış oldukları
belgelerini
kullanmak
istememeleri
durumunda bu menü adımını kullanarak iptal talebinde bulunabilir.Bu menü adımının
seçilmesinin ardından ekrana firmanın sahip olduğu açık durumda bulunan belgelerin
listesinin yer aldığı tablo açılacaktır. Tablo içerisinden iptal edilmek istenilen seçilerek
gerekli görülmesi durumunda açıklama eklenerek kaydet butonuna basılır.

Şekil 2.112: Yeni İptal Talebi: İptal edilebilecek açık durumdaki belgeler ekranı

Kaydet butonuna basılmasının ardından iptal talebi kaydedilir ve talebi
değerlendirecek sektör dairesinin belirleneceği iptal talebi giriş ekranı açılır. Bu sayfada iptal
talebini değerlendirecek sektör dairesi seçilir ve iptal talebini gönder butonuna basılır.Daha
sonra iptal talebine ilişkin elektronik imzalanacak verilerin yer aldığı sayfa açılacaktır.
Bilgilerin kontrolü ve imzalama işleminin tamamlanmasının ardından iptal talebi
tamamlanmış olur.
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İptal başvurusunu
değerlendirecek
sektör dairesini
belirleyecek sektör
bilgisi girilmelidir.

Şekil 2.113: Yeni İptal Talebi: İptal bilgisi giriş ekranı

Şekil 2.114: Yeni İptal Talebi: İptal talebi imzalama ekranı

2.2.3.5.1. İptal Talepleri
İptal Talepleri menüsü firmanın daha önce yapmış olduğu iptal başvurularına ilişkin
kayıtların sorgulanabileceği sorgu ekranı içermektedir. Ekranda yer alan sorgu parametreleri
doğrultusunda iptal taleplerine ilişkin bilgilere ulaşılabilir.
İptal talebi durumu, iptal talebi başlangıç ve bitiş tarihleri girilerek sorgu butonuna
basılır. İstenen değerlere uygun olan iptal taleplerinin yer aldığı liste ekranı açılır. Bu
ekranda yer alan giriş durumundaki iptal talepleri geri alınabilir. Ancak başvurusu
gerçekleşmiş yani imzalanarak Müsteşarlığa gönderilmiş iptal talepleri iptal edilemez.
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Şekil 2.115: İptal Talepleri: Geçmiş iptal talepleri sorgu ekranı

İptal başvurusu
Müsteşarlığa gönderilmemiş
giriş durumundaki talepler
bu buton ile iptal edilebilir.
Şekil 2.116: İptal Talepleri: Sorgu sonuç ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon Uygulaması ile ilgili öğrendiklerinizi
pekiştirmek amacı ile aşağıdaki uygulamaları dikkatli bir şekilde yapınız.

Öneriler

İşlem Basamakları

 Elektronik imza temin ediniz.
gerekli  Yetkilendirme başvurusunda bulununuz,
 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine
verilecek belgeleri veriniz.
 Müsteşarlığın www.dtm.gov.tr adresinde
yer alan DTM E-İmza Uygulamaları
linkini kullanarak, Dahilde İşleme Rejimi
DİR Otomasyon Sistemine giriniz.
Uygulamasını seçebilirsiniz.
 DİR uygulamasını kullanmak istediğinizi
elektronik
imza
kullanarak
tescil
edebilirsiniz.
 Firma özlük bilgilerini giriniz.
 Yazışma ve Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki
Bilgilerim
Menüsü
işlemlerini
adresi giriniz.
yapınız.
 Üye olunan İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği ile ilgili bilgileri giriniz.
 Faaliyet gösterdiğiniz illeri giriniz.
 Ana menüden Belge Başvuru İşlemlerine
giriniz.
Belge başvuru işlemlerini yapınız.
 Başvuru yapacağımız belge türünü seçiniz.
 Seçtiğiniz belge ile ilgili girilmesi gereken
bilgileri doğru olarak giriniz.
 Ana menüden Revize menüsüne giriniz.
 Revize yapmak istediğiniz alt başlığı
Revize işlemlerini yapınız.
seçiniz.
 Revize ile ilgili bilgileri doğru olarak
giriniz.
 Ana menüden Kapatma menüsüne giriniz.
 Kapatmak istediğiniz belge türünü seçiniz.
Kapatma işlemlerini yapınız.
 Kapatma ile ilgili bilgileri doğru olarak
giriniz.
 Ana menüden İptal menüsüne giriniz.

 Kullanıcı olmak
işlemleri yapınız.











için

 İptal işlemlerini yapınız.

 İptal etmek istediğiniz belgeyi seçiniz.
 İptal ile ilgili bilgileri doğru olarak giriniz.

99

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.

1.

A. Boşluk doldurma soruları
………………………………………………., kamuda ilk elektronik imza içeren edevlet uygulamasıdır.
B. Çoktan seçmeli sorular

2.

Hangisi DİR Otomasyon Uygulaması kullanıcısı olmak için yapılması gereken
işlemler arasında yer almaz?
A) İhracatçı Birliklerine gerekli belgeleri teslim etmek B) İGEME ye üye olmak
C) Yetkilendirme başvurusunda bulunmak
D) Elektronik imza temin etmek

3.

Hangisi DİR Otomasyon Uygulaması ana menüleri arasında yer almaz?
A) Belgelerim
B) Bilgilerim
C) Belge Başvuru İşlemleri
D) Revize

4.

Aşağıdakilerden hangisi Bilgilerim Menüsünden girilmez?
A) Üretim faaliyeti gösterilen iller
B) Belge başvuru işlemleri
C) Firma yazışma adresi
D) Firmaya ait Kapasite Raporları

5.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince DİR Otomasyon Uygulaması sistemine
aktarılan kapasite raporları hangi yol izlenerek görülebilir?
A) Bilgilerim - Kapasite Raporlarım
B) Kapatma –Kapasite Raporlarım
C) Belge Başvuru İşlemleri – Kapasite Raporlarım D) Revize–Kapasite Raporlarım

6.

DİR Otomasyon Uygulamasında firma yazışma adresi hangi yolla güncellenir?
A)
Revize – Yazışma Adresi Güncelle
B)
Kapatma - Yazışma Adresi Güncelle
C)
Belgelerim - Yazışma Adresi Güncelle
D)
Bilgilerim - Yazışma Adresi Güncelle

7.

Dahilde İşleme İzin Belgesi başvurusu yapmak isteyen bir firma hangi ana menüden
giriş yapmalıdır?
A) Bilgilerim
B) Başvuru Uygulamaları
C) Revize
D)Belge Başvuru İşlemleri

8.

Dahilde İşleme İzin Belgesi başvurusu için yazılan yoldan hangisi doğrudur?
A)
Belge Başvuru İşlemleri – D3 Kodlu Belge Başvurusu
B)
Belge Başvuru İşlemleri – Y Kodlu Belge Başvurusu
C)
Belge Başvuru İşlemleri – D1 Kodlu Belge Başvurusu
D)
Belge Başvuru İşlemleri – H Kodlu Belge Başvurusu
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9.

Hariçte İşleme İzin Belgesi başvurusu için yazılan yoldan hangisi doğrudur?
A)
Belge Başvuru İşlemleri – D3 Kodlu Belge Başvurusu
B)
Belge Başvuru İşlemleri – H Kodlu Belge
C)
Belge Başvuru İşlemleri – D1 Kodlu Belge Başvurusu
D)
Başvurusu Belge Başvuru İşlemleri – Y Kodlu Belge Başvurusu

10.

Hangisi D1 Kodlu Belge Başvurusu menüsünü seçen firmanın gireceği bilgiler
arasında yer almaz?
A) Yan sanayici bilgileri
B) İthalat listesi
C) İhracat listesi
D) Firma Adres Bilgileri

11.

Hangisi D3 Kodlu Belge Başvurusu menüsünü seçen firmanın gireceği bilgiler
arasında yer almaz?
A) Hammadde sarfiyat listesinin girilmesi B) Kapasite raporlarının girilmesi
C) İhracat sayılan satışların girilmesi
D) İthalat listesinin girilmesi

12.

Hangisi D3 Kodlu Belge Başvurusu menüsünü seçen firmanın gireceği bilgiler
arasında yer alır?
A) Adres Bilgileri
B) Kapasite raporlarının girilmesi
C) İhracat sayılan satışların girilmesi
D) Üretim faaliyeti gösterilen iller

13.

Hangisi Y kodlu belge başvuru menüsünü seçen firmanın gireceği bilgiler arasında yer
almaz?
A) Döviz kazandırıcı faaliyetlerin girilmesi B) Bağlı belgenin girilmesi
C) Hammadde sarfiyat tablosu
D) Faaliyetin gerçekleştirileceği ülke
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise modül
değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modülde kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.
A- Çoktan seçmeli sorular
1.

Hangisi Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün görevleri
arasında yer alır?
A)
Müsteşarlık birimlerinin gerek duyacakları ekonomik ve ticari alanlardaki
araştırmaları yapmak
B)
Dış Ticarete konu malların standartlaşmasını sağlamak
C)
Avrupa Birliği ile ilişkili Müsteşarlık içi eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu
sağlamak
D)
Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarların ithalatla ilgili işlemlerini
düzenlemek ve yürütmek

2.

Hangisi Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ana hizmet birimleri arasında yer almaz?
A) İhracat Genel Müdürlüğü
B) Personel Genel Müdürlüğü
C) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
D) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

3.

Hangisi DTM’nin danışma ve denetim birimleri arasında yer alır?
A) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği B) İthalat Genel Müdürlüğü
C) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı D) Hukuk Müşavirliği

4.

Hangisi İGEME’nin görevleri arasında yer alır?
A)
Türkiye İhracatının geliştirilmesi
B)
İhracatçıların, ihracat konusunda eğitilmesi
C)
Uluslar arası fuar ve sergilere milli katılımı organize etmek
D)
Hepsi

5.

Hangisi DTM’nin yardımcı birimlerinden biri değildir?
A) Savunma Uzmanlığı
B) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
C) Müsteşarlık Müşavirliği
D) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

6.

Hangisi İhracat Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer alır?
A)
A) Milletlerarası veya bölgesel ticari işbirliği anlaşmalarının ve
protokollerinin hazırlık çalışmalarını ve müzakerelerini yürütmek
B)
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliğinin
ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin olarak değerlendirmeler yapmak
C)
İhracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara Müsteşarlığın
yetkileri çerçevesinde gerekli müeyyideleri uygulamak
D)
Serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, alım-satım ve diğer faaliyet konularını
belirlemek
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7.

Hangisi Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında yer alır?
A)
Belirli bir kalite düzeyini yakalamış ihracatçılara, parti bazında denetimlerden
muafiyet getiren “Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi” uygulamak
B)
Bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmasını teminen
Dış Ticaret Bilgi Merkezi kurmak ve çalıştırmak
C)
Yayım ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek
D)
Ülkemiz ile "Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması" bulunmayan ülkelerle
ticari işbirliğini düzenlemek ve bu faaliyetin gerektirdiği işbirliğini sağlamak,

8.

Hangisi Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A)
Avrupa Birliği ile ilişkilerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda
öngörülen hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak
B)
Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgelerin
kurulması
C)
Avrupa Birliği ile ilişkili Müsteşarlık içi eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu
sağlamak
D)
Gümrük Birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin değerlendirmeler
yapmak

9.

Hangisi İthalat Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A)
İthalatla ilgili izinleri ve gerekli belgeleri vermek
B)
Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarların ithalatla ilgili işlemlerini
düzenlemek ve yürütmek
C)
Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere "Faaliyet
Ruhsatı" vermek
D)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun verdiği görevleri
yerine getirmek

10.

Hangisi Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer alır?
A)
Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere "Faaliyet
Ruhsatı" vermek
B)
İhracat ve ithalatın kalite ve standartlar yönünden denetlenmesine ait mevzuatı
hazırlamak
C)
Müsteşarlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak
D)
İhracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili esasları belirlemek

11.

Hangisi sağlamak Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nün görevleri
arasında yer almaz?
A)
Dış ticarete konu malların standartlaştırılmasını sağlamak
B)
İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan
kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak
C)
İhracat ve ithalatın kalite ve standartlar yönünden denetlenmesine ait mevzuatı
hazırlamak ve uygulamak
D)
Standartların gerektirdiği denetimleri yapmak veya yaptırmak
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12.

Hangisi Standart Kontrol Belgesi için söylenemez?
A)
İhracat sırasında ilgili gümrüğe ibrazı zorunludur
B)
İhraç edilen ürünlerin kontrolünün yapılabilmesi için öncelikle ihracatçının,
üyesi olduğu ihracatçı birliğinin bu amaçla açtığı hesaba “Teknik Yardım
Ücreti” yatırması gerekmektedir
C)
İhraç edilecek tüm mallar için bu belgenin alınması zorunludur
D)
DTM, ihracatta zorunlu uygulamada bulunan standartlara uymayan malların
ihracına, ithalatçının tevsiki (yazılı olarak istemesi) halinde, gerekli incelemeyi
yaparak izin verebilmektedir

13.

Hangisi DİR Otomasyon Uygulaması’nın sağladığı avantajlardandır?
A)
Kağıt akışının neden olduğu zaman kaybını önler
B)
Müracaatı gerçekleştiren firmanın istediği zaman müracaatının hangi aşamada
olduğunu takip edebilmesine olanak verir
C)
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Gümrük Müsteşarlığı ile tam
entegrasyon sağlanmıştır
D)
Hepsi

14.

Firmaların belge başvurusu, revize ve kapatma işlemleri için talep ettiği ve ettiği ve
sisteme aktarılan evrakların listesinin yer aldığı menü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belge Başvuru İşlemleri Menüsü
B) Kapatma Menüsü
C)Revize Menüsü
D) Evraklarım menüsü

15.

Firmanın Türkiye çapında üretim faaliyeti gerçekleştirdiği illeri belirtebileceği
menüye hangi yolla ulaşılır?
A)
Belge Başvuru İşlemleri – Üretim Faaliyeti Gösterdiğim İller
B)
Revize - Üretim Faaliyeti Gösterdiğim İller
C)
Bilgilerim - Üretim Faaliyeti Gösterdiğim İller
D)
İptal - Üretim Faaliyeti Gösterdiğim İller

16.

Hariçte İşleme İzin Belgesi başvurusu yapmak isteyen bir firma hangi ana menüden
giriş yapmalıdır?
A)Belge Başvuru İşlemleri
B) Başvuru Uygulamaları
C) Revize
D) Bilgilerim

17.

Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi başvurusu için yazılan yoldan hangisi
doğrudur?
A)
Belge Başvuru İşlemleri – D3 Kodlu Belge Başvurusu
B)
Belge Başvuru İşlemleri – H Kodlu Belge
C)
Belge Başvuru İşlemleri – D1 Kodlu Belge Başvurusu
D)
Başvurusu Belge Başvuru İşlemleri – Y Kodlu Belge Başvurusu

18.

Hangisi D1 Kodlu Belge Başvurusu menüsünü seçen firmanın gireceği bilgiler
arasında yer alır?
A) İthalat Listesi
B) Firmanın üye olduğu İhracatçı Birliği
C) Revize talepleri
D) Üretim faaliyeti gösterilen iller
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19.

Hangisi D1 Kodlu Belge Başvurusu menüsünü seçen firmanın gireceği bilgiler
arasında yer almaz?
A) Yan sanayici bilgileri
B) Hammadde sarfiyat listesi
C) İhracat listesi
D) Firmanın üye olduğu ihracatçı birliği

20.

Hangisi D1 Kodlu Belge Başvurusu menüsünü seçen firmanın gireceği bilgiler
arasında yer alır?
A) Hammadde sarfiyat listesi
B) Kapatma işlemleri
C) Adres bilgileri
D) Üretim faaliyeti gösterilen iller

21.

Hangisi H kodlu belge başvuru menüsünü seçen firmanın gireceği bilgiler arasında yer
almaz?
A) Yurt dışı faaliyetlerin girilmesi
B) İthalat listesinin girilmesi
C) Geçici ihracat listesinin girilmesi
D) Mali müşavir bilgilerinin girilmesi

22.

Hangisi Y kodlu belge başvuru menüsünü seçen firmanın gireceği bilgiler arasında yer
alır?
A) Döviz kazandırıcı faaliyetlerin girilmesi
B) Hammadde sarfiyat tablosu
B) İthalat listesinin girilmesi
D) İhracat listesinin girilmesi

B- Boşluk doldurma soruları
23.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı kurumlardan birisi de, ihracatın arttırılması,
ihracatçıların profesyonel ilişkilerinin ve aktivitelerinin organize edilmesi, her türlü
problemlerine çözüm üretilmesi ve ihracatçının yönlendirilmesi amacıyla doğrudan
ihracatçılar tarafından yine özel kanunlar ile kurulmuş olan bölgesel nitelikte veya
ürün bazındaki …………………………………….

24.

Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını
belirlemek ……………………………………………. görevleri arasındadır.

25.

İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda
öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak
…………………………………………………….. görevidir.

26.

Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, AB kurum ve organları ile
gerekli temas ve toplantıları yapmak ……………………………………. görevidir.

27.

Serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, alım-satım, depolama, kiralama, montajdemontaj, bakım-onarım, kıyı (off-shore) bankacılığı, bankacılık, sigortacılık, finansal
kiralama
ve
diğer
faaliyet
konularını
belirlemek
……………………………………………………………. görevleri arasında yer alır.

28.

Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak izlemek ve
değerlendirmek ………………………………………………………. görevidir.
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29.

………………………………………. 20.12.1994 tarih ve 22147 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4059 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı bir
kuruluş haline getirilmiştir.

30.

Dış Ticarette Standardizasyon Rejim Kararı da dahil olmak üzere ihracat ve ithalatın
kalite ve standartlar yönünden denetlenmesine ait mevzuatı hazırlamak
……………………………………………………………..görevleri arasında yer alır.

31.

Eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi, ambalajlanması,
bedelsiz ithalat v.b işlemler için alınacak Dahilde İşleme İzin Belgesi için
………………………….., bunun dışındaki konularda alınacak Dahilde İşleme İzin
Belgesi için ………………………………… başvurulur.

32.

İthalat Rejimi çerçevesinde her çeşit vergisi ödenerek serbest dolaşıma giren malların
kullanılması ile üretilen mamullerin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 3.
ülkelere ihracı halinde, ithalat sırasında tahsil edilen vergilerin geri ödenmesinden
ibaret olan sisteme …………………………… denir.

33.

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, ilgili firmalarca belirtilen bilgi ve belgeler
çerçevesinde
Hariçte
İşleme
İzin
Belgesi
almak
üzere
….………………………………………başvurulur.

34.

Milletlerarası veya bölgesel ticari işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık
çalışmalarını ve müzakerelerini yürütmek ………………………………… görevidir.

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz cevaplarla cevap anahtarlarını karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişilerle iletişim kurunuz. Yanlış cevap verdiyseniz
modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz.
Ders öğretmeniniz sizin bu modüldeki yeterliğinizi ölçen farklı değerlendirme
ölçekleri kullanabilir.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI
1. C
2. A
3. D
4. A
5. B
6. B
7. A
8C
9. A
10. C
11.D
12. B
13. D
14. D
15. Dış Ticarette Standardizasyon Genel
Müd.’nün
16. Dış Ticaret Reisliği (Türk Ofis)
17.Ekonomik Ar. Ve Değ. Gen. Müd.’nün
18. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün

19. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün
20. İthalat Genel Müdürlüğü’nün
21. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün
22. İhracat Genel Müdürlüğü’nün
23. İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME)
24. 13 / 56
25. Ticaret Müşavirlikleri
26.Dahilde İşleme Rejimi
27. Şartlı Muafiyet Sisteminde
28.Dış Ticaret Müsteşarlığınca / 12 Ayı
29. 3 (üç) ay / İhracatçı Birliği Gen.
Sekreterliğine
30. Hariçte İşleme Faaliyeti
31. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
32. Gümrük Müsteşarlığı’na
33. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
34. Dış Ticarette Standardizasyon
Denetmenleri Grup Başkanlığı’na
35. Sözleşme / İhracatçı Birliğine
36. İhracatçı Birliği / 3 (üç) yılı

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI
1. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon Uygulaması
2. B
3. A
4. B
5. A
6.D
7. D
8. C
9. B
10. D
11. B
12. C
13. C
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1. A
2. B
3. D
4. D
5. C
6. C
7. D
8. B
9. C
10. A
11. B
12. C
13. D
14. D
15. C
16. A
17. B

18. A
19. D
20. A
21. D
22. A
23. İhracatçı Birlikleri
24. İhracat Genel Müdürlüğü’nün
25. İthalat Genel Müdürlüğünün
26. Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün
27. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün
28. Ekonomik Araştırmalar ve
Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün
29. Dış Ticaret Müsteşarlığı
30. Standardizasyon Genel Müdürlüğünün
31. Gümrük Müsteşarlığına/DTM’ye
32. Geri Ödeme Sistemi
33. Dış Ticaret Müsteşarlığına
34. Anlaşmalar Genel Müdürlüğünün
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