T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı

:41208501-132.04.08

Konu

:Geri Gelen Eşya
27.02.2017 / 22945172
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 42 nci maddesinin birinci
fıkrasında " Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem
görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde,
ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında
ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi
hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün
ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması
sırasında değerlendirilmek üzere ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir..."
hükmüne;
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise, "İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir
sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak
istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül
ettirilmesini teminen ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir..." hükmüne yer
verilmektedir.
Söz konusu hükümler muvacehesinde, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 17.02.2017 tarihli
18401 sayılı yazıda, taahhüt kapatma işlemlerinin sağlıklı bir şekilde tekemmül
ettirilmesini teminen geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin otomatik olarak
DIR Otomasyon Sistemine aktarılıp aktarılmamasına bakılmaksızın, konuyla ilgili olarak
Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin Gümrük Müdürlüklerince yazılı olarak
bilgilendirmelerinin uygun olacağı belirtildiğinden, Tebliğin 42 nci maddesinin anılan
fıkralarında belirtilen usule göre gerekli bildirimlerin yapılması hususunda;
Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Halit HANOĞLU
Bakan a.
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Bakanlığımız Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğünden alınan bir yazıda özetle; DİİB
kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyalarla ilgili olarak, ihracat taahhüt hesabı
açık olan belgelerde DİR Otomasyon sistemi üzerinden gerekli düşümün yapılabilmesini,
kapatılmış belgelerde ise kapatma işlemlerinin yeniden tekemmül ettirilebilmesini
teminen, Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinin Gümrük Müdürlüklerince bilgilendirilmesine
ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.
Nitekim, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 42 nci maddesinin birinci
fıkrasında, ''Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem
görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde,
ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında
ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi
hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün
ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması
sırasında değerlendirilmek üzere ilgili bölge müdürlüsüne/gümrük idaresine bildirilir. ... "
hükmüne,
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise, "İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir
sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak
istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül
ettirilmesini teminen ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. ..." hükmüne
yer verilmektedir.
Bu anlamda, 01.01.2015 tarihi öncesinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince ifa
edilen DİİB'e ilişkin tüm görev ve sorumluluklar ile yapılan tüm işlemler, söz konusu
tarihten itibaren Bakanlığımız taşra teşkilatında yer alan Bölge Müdürlükleri marifetiyle
yerine getirilmekte olup, mezkur maddede ifade edilen bildirimin bu tarihten itibaren
Bölge Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Ancak, Doğu Anadolu Bölge
Müdürlüğünün bahse konu yazısında, 01.01.2015 tarihinden yazının yazıldığı tarihe kadar
geçen süre zarfında Müdürlüklerine anılan konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme
yapılmadığı belirtilmiş olup, şifahen yapılan görüşmelerde de konunun güncelliğini
koruduğu teyit edilmiştir.
Öte yandan, DİİB kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya ilişkin gümrük
beyannamesinin tescil edilmesi durumunda; bu bilgi, beyannamede yer alan rejim kodu,

muafiyet kodu ve satır kodunun doğru girilmiş olması halinde DİR Otomasyon Sistemine
otomatik olarak aktarılmaktadır. Ancak, adı geçen kodlardan herhangi biri beyannameye
yanlış girilmiş veya hiç girilmemiş ise, beyannamenin 44 No.lu kutusunda gerekli
açıklama olsa dahi, söz konusu beyanname DİR Otomasyon sistemine otomatik olarak
aktarılamamakta; bu durum da ihracat taahhüt hesabının kapatılması aşamasında
sorunlara neden olmaktadır.
Diğer taraftan, 25.11.2016 tarihli ve 129950 sayılı yazımızla cevaplandırılmış olan ekteki
yazınızda özetle; 17.05.2016 tarihli ve A156-A/05 sayılı teftiş raporuna atıfla, 3151 rejim
kodu ile ihraç edildikten sonra geri gelen eşyalara ilişkin mezkur raporda adı geçen
beyannamelerin üzerinde veya eki belgelerinde, DİİB kapsamında işlem görmüş ürünlerin
elde edilmesinde kullanılan eşyaya ait gümrük vergilerinin ödendiğine dair herhangi bir
bilgi ya da belge bulunmadığının tespit edildiğinden bahisle, bu vergilerin 2010/55 sayılı
Genelge hükümleri ile 2005/8391 sayılı DİR Kararının 19 uncu maddesi hükümleri esas
alınmak suretiyle hesaplanıp tahsil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda, söz
konusu cevabi yazımızda yer alan değerlendirmeler saklı kaymak kaydıyla, DİİB'lerin
kapatılması aşamasında ortaya çıkabilecek ve anılan yazınıza da konu olan geri gelen
eşya ile ilgili sorunların önlenebilmesini teminen öncelikle bahsi geçen bildirimlerin
yapılması gerektiği düşünülmektedir.
Bu hususlar muvacehesinde, taahhüt kapatma işlemlerinin sağlıklı bir şekilde tekemmül
ettirilebilmesi açısından, bahse konu beyannamelerin otomatik olarak DİR Otomasyon
Sistemine aktarılıp aktarılmamasına bakılmaksızın, konuyla ilgili olarak Bakanlığımız
Bölge Müdürlüklerinin Gümrük Müdürlüklerince yazılı olarak da bilgilendirilmelerinin
yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Özgür Volkan AĞAR
Bakan a.
Genel Müdür V.

EKLER:
1. 29.09.2016 tarihli ve 18970669 sayılı yazınız.
2. 25.11.2016 tarihli ve 129950 sayılı yazımız.
T.C.
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi

:29.09.2016 tarihli 41208501 - 18970669 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınızda, teftiş raporuna atıfla, dahilde işleme rejimi kapsamında Türkiye
Gümrük Bölgesine getirilip işleme faaliyetine tabi tutulduktan sonra 3151 rejim koduyla
ihraç edilen, daha sonra 4210 ve 4010 rejim koduna tabi tutulmak suretiyle geri getirilen
işlem görmüş ürünlere ilişkin mezkur raporda yer alan, 15270100IM002660(2014/D1007361), 15270100IM004114(2014/D1-05114), 15270100IM004645(2013/D1-03501),
15270100IM003506(2014/D1-07227), 15270100IM0070(2014/D1-06653),
16270100IM001255(2015/D1 -05381) sayılı beyannameler üzerinde ve eki belgelerinde
geri gelen ve ithal edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyalara ait
gümrük vergilerinin ödendiğine dair herhangi bir bilgi ya da belge bulunmadığının tespit
edildiğinden bahisle, 3151 rejim kodunda ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaların elde
edilmesinde kullanılan ve vergileri alınmayan ithal eşyalarına ilişkin gümrük vergilerinin
2010/55 sayılı Genelge hükümleri ile 2005/8931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 19 uncu
maddesi esas alınmak suretiyle hesaplanıp mükellefe tebliğ edilerek tahsil edilmesinin
gerektiği bildirilmekte olup, konuya ilişkin olarak 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi
Tebliği'nin 38/15 ile 42/1 hükümleri de dikkate alınarak Bakanlığımız görüşlerinin
bildirilmesi talep edilmektedir.
Bu itibarla, konuya ilişkin olarak Bakanlığımız ilgili Bölge Müdürlükleri ile yapılan
yazışmalarda,
- 2014/D1-07227 nolu belgeye ilişkin "Belge Açıklamalarına "Gaziantep Gümrük
Müdürlüğünden alınan yazıda 21/05/2015 tarih, 34541 sayılı ihracat beyannamesinin bir
kısmının (25.200 kg) geri geldiği bilgisinin verildiği" şerhinin düşüldüğü, bu kısmın
"Gerçekleşen İhracat" kısmına 15270100IM003506 nolu ithalat beyannamesiyle "Geri
Gelen Eşya Beyannamesi" olarak düşüldüğü hususunun DIR Otomasyon Sistemi
vasıtasıyla tespit edildiği, bu nedenle 34541 tescil nolu ihracat beyannamesi taahhüt
hesabının kapatılması aşamasında geri gelen miktarı (25.200 kg) kadar eksiği ile dikkate
alındığı, bu haliyle yapılan sarfiyatta ve Döviz Kullanım Oranı (DKO) hesabında herhangi
bir eksik oluşmaması nedeniyle belge taahhüt hesabının müeyyidesiz olarak kapatıldığı ve
işbu duruma ilişkin ilgili mercilere gerekli bildirimde bulunulduğu,
- Dost Kardeşler Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 2014/D1-06653 sayılı
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem gören 15270100IM007010 sayı ile tescilli
geri gelen eşyaya ilişkin beyanname ve Smartyarn Teknolojileri Teks.San Ve Tic.A.Ş.'ne
ait 2015/D 1- 05381 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem gören
16270100IM001255 sayı ile tescilli geri gelen eşyaya ilişkin beyannamenin DİR
Otomasyon Sisteminde yer aldığı ve bahse konu beyannameler göz önünde

bulundurularak Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatıldığı, ayrıca;
Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.ş.'ne ait 2013/D1- 03501 sayılı Dahilde İşleme
İzin Belgesi kapsamında işlem gören 15270100IM004645 sayı ile tescilli geri gelen
eşyaya ilişkin beyanname ve 2014/D1-05114 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi
kapsamında işlem gören 15270100IM004114 sayı ile tescilli geri gelen eşyaya ilişkin
beyannamenin DİR Otomasyon Sisteminde yer aldığı ancak söz konusu Dahilde İşleme
İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının henüz kapatılmadığı bu çerçevede bahse konu
Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılmasına ilişkin işlemlerin geri
gelen eşyalar dikkate alınarak sonuçlandırılacağı,
-15270100IM002660 sayılı (42 10 Rejim kodlu) Geri Gelen Eşya beyannamesinin Çarkıt
Kablo San. ve Tic. A.Ş. (Vergi No: 230 044 7377) adına kayıtlı 12.12.2014 tarih ve
2014/DI-07361 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem gördüğünün ve
12.12.2014 tarih ve 2014/D1-07361 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında
sadece Yurt içi alım yapıldığının tespit edildiği, Yeminli Mali Müşavir raporu ile Yurt içinden
alınan ürünlerin faturalarının ve bu ürünlerin kullanıldığı asıl işlem görmüş ürünlerin
ihracatlarına ait beyannamelerin Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilerek Yeminli
Mali Müşavir Raporunun Taahhüt hesabının kapatılması başvurusu sırasında ilgili Bölge
Müdürlüğüne tevsik edildiği ifade edilerek, belge kapsamında işlem gören Gaziantep
Gümrük Müdürlüğünce tescilli 02.03.2015 tarih ve 15270100EX014255 sayılı ihracat
beyannamesi muhteviyatı (Y.M.M Raporu ile tespit edilen yurt içinden alınmış ürünlerden
üretilmiş) ürünlerin bir kısmı, bahsi geçen teftiş raporunda kayıtlı 15270100IM002660
sayılı beyanname ile geri getirilmiş olup ilgili beyannamelerin ihracat teşviklerinden
yararlandırılmadığı ve beyanname üzerinde kayıtlı Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt
hesabı kapatılırken geri gelen eşyaya ait kısmın taahhüt hesabının kapatılmasında
kullanılmayacağı hususunun ayrıca ilgili Gümrük Müdürlüğüne iletildiği belirtilmektedir.
Ayrıca, uygulamaya ilişkin olarak, Bakanlığımız Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden
alınan yazıda, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesi
kapsamında, ilgili gümrük idarelerinin, geri gelen eşya için faydalanılan herhangi bir hak
ve menfaat olup olmadığı konusunda ilgili Bölge Müdürlüğünden bilgi istediği ve Bölge
Müdürlüğünün cevabına binaen geri gelen eşyaya ait bilgileri DİR Otomasyon Sistemine
düştüğü belirtilerek (gerekli bilginin bölge müdürlüğünce ivedilikle "Belge Açıklamaları"
kısmına dercedildiği), taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin işlemlerin geri gelen eşyaya
ait ihracat beyannamesi dikkate alınmadan tekemmül ettirildiği ifade edilmektedir.
Bu itibarla, malumları olduğu üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın
""İhracat Taahhüdünün Kapatılması" başlıklı 19'uncu maddesinin 6 ncı fıkrası ''Şartlı
muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında
ihraç edilen asıl işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde
geri getirilmesi halinde, geri gelen asıl işlem görmüş ürün belge/izin süresi içerisinde
ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette
teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve
kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 170
inci maddesi ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda
serbest dolaşıma giren ithal eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz"
hükmünü haiz olup aynı hüküm İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin
38 inci maddesinin 15 inci fıkrasında da düzenlenmektedir.
Öte yandan, anılan Kararın 19'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına paralel olarak, mezkur
Tebliğin "İhraç edilen işlem görmüş ürünün geri getirilmesi" başlıklı 42 inci maddesinde
"'Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş
ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat
rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat
nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre
teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve
ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında

değerlendirilmek üzere ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. Bu çerçevede
yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük
beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme
izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri ile
tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi
dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi
müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir." hükmünü haizdir.
Sonuç olarak, mezkur konu, yukarıda anılan mevzuat hükümleri içerisinde
değerlendirildiğinde. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç
edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri
getirilmesi halinde, işbu hususu kapatma esnasında değerlendirilerek taahhüdün
kapatılmasına ilişkin işlemler geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate
alınmaksızın tekemmül ettirilecek olup, geri gelen eşyaya ilişkin olarak ihracat rejimi ve
gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle
varsa yararlanılan hak ve menfaate ilişkin teminat alınması kaydıyla, mezkur ürünün
ihracatına ve ithalatına ilgili gümrük idaresince müsaade edilecektir.
Bilgilerine arz ederim.

Musa DEMİR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı T.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü-Dahilde İşleme Dairesi
Sayı

:41208501-663.01 [GGM-CR4118]

Konu

:17.05.2016, A156-A/05 Cr (1184-4118)

29.09.2016 / 18970669
EKONOMİ BAKANLIĞINA
Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Mikail ZEYREK tarafından düzenlenen 17.05.2016
tarihli ve A156-A/05 sayılı Cevaplı Raporun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen
dahilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip işleme faaliyetine
tabi tutulduktan sonra 3151 rejim koduyla ihraç edilen, daha sonra 4210 ve 4010 rejim
koduna tabi tutulmak suretiyle geri getirilen işlem görmüş ürünlere ilişkin
15270100IM002660(2014/D1-007361),15270100IM004114(2014/D1-

05114),15270100IMOO 4645(2013/D1-03501), 15270100IM003506(2014/D 1-07227),
152701 OOIM0070(2014/D1 -066 53),16270100IM001255(2015/D1-05381) sayılı
beyannameler üzerinde ve eki belgelerinde geri gelen ve ithal edilen işlem görmüş
ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyalara ait gümrük vergilerinin ödendiğine dair
herhangi bir bilgi ya da belge bulunmadığının tespit edildiği bildirilmiş olup; 3151 rejim
kodunda ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaların elde edilmesinde kullanılan ve
vergileri alınmayan ithal eşyalarına ilişkin gümrük vergilerinin 2010/55 sayılı Genelge
hükümleri ile 2005/8931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 19 uncu maddesi esas alınmak
suretiyle hesaplanıp mükellefe tebliğ edilerek tahsil edilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Konuya ilişkin olarak, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 38/15 inci maddesi
"Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
kapsamında ihraç edilen asıl işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi
içerisinde geri getirilmesi halinde, geri gelen asıl işlem görmüş ürün belge/izin süresi
içerisinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen dış
ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin
tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 170 inci maddesi ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest
dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest dolaşıma giren ithal eşyaya tekabül eden ihracatın
gerçekleşmesi aranmaz." hükmünde olup; 42/1 inci maddesi "Dahilde işleme izin
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir
sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük
mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa
yararlanılan hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının
alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına
müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek
üzere ilgili bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir. Bu çerçevede yapılacak taahhüt
kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate
alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/ dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne
sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri ile tekemmül ettirilir. Taahhüt
hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda
uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın
tekemmül ettirilir." hükmündedir.
Bu itibarla, raporun anılan maddelerinde yer verilen denetim elemanının tespitlerine
ilişkin Bakanlığınız görüşlerinin bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.
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