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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne
İlgi: Genel Müdürlüğünüzün 27.05.2019 tarihli 2019/23 sayılı Genelgesi.
Bilindiği üzere ilgide kayıtlı genelgelerinde; Gümrük Yönetmeliği’nin 14 no’lu Ek’ini
oluşturan “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı”nın “II. Beyanname Kutularına İlişkin
Açıklamalar” bölümünde; “Beyanname kutularının doldurulmasına ilişkin aşağıda yer alan
açıklamalarda belirtilen kodlar Bakanlığın kurumsal internet sitesinden duyurulur.” ifadesine yer
verildiği ve gümrük beyannamesinin “İşlemin Niteliği” başlıklı 24 no’lu kutusuna ticari
sözleşmelere ilişkin kodun yazılacağı belirtilmektedir. Gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna
kaydedilen kodların dış ticaret istatistiklerinin üretilmesi amacıyla kullanıldığı. Söz konusu kodların
kullanılması, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanan
kurallar bakımından herhangi bir sonuç doğurmadığı; kaydedilen kod vesilesiyle beyanname
kapsamı eşyanın ne tür bir ticari sözleşmeye konu olduğu hakkında gümrük idaresine bilgi verdiği,
bu itibarla, cezai durumla karşılaşılmamasını teminen gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna,
yapılan işlemin niteliğine en uygun olan kodun kaydedilmesi gerektiği hususu düzenlenmiştir.
Ancak, üyelerimizden gelen vaki taleplerde, söz konusu genelge ekinde yer alan kodların
bazılarında tereddütler yaşandığı, hangi rejim kodunda hangi kodun kullanılması gerektiği
hususunun açık ve net olmadığı, diğer taraftan, genelge ekinde yer alan bazı kodların 10.02.2010
tarihli AB Resmî Gazetesinde yayımlanan L-37/10 sayısının EK-2’sinde yer alan “LIST OF
NATURE OF TRANSACTIONS CODES” isimli işlem kodları listesiyle çeliştiği, bildirilmektedir.
Bu itibarla, yazımız ekinde yer alan örneklerin de dikkate alınarak, oluşması muhtemel
mağduriyetlerin giderilebilmesi adına açıklayıcı düzenleme yapılması hususunu makamlarınızın
takdir ve tensiplerine arz ederiz.
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EK

Örnek-1;
“1” ile başlayan kodlar ilgili genelgede ve L-37/10 sayılı resmi gazetede yayımlanan kod
tanımlamalarında “mülkiyetin devredildiği” işlemler için tanımlanmıştır.
Yurtdışında yerleşik A firması, ülkemizde yerleşik B firmasına 100 Avro değerinde bir adet bisiklet
göndermiş, Türkiye’de yerleşik B firması 100 Avro karşılığı bedeli A firmasına göndermiştir. A
firması ile B firması arasında bir sözleşme bulunmamakta olup fatura ve taşıma belgelerine
istinaden Gümrük Beyannamesi düzenlenmiştir.
İlgili beyannamede beyan edilen işlemin niteliğine ilişkin kod;
a) Genelge ekinde “11” no’lu kodun karşısında belirtilen tanımlamaları ve L-37/10 sayılı AB Resmi
gazetesinde yayımlanan eke istinaden “11” olarak mı belirtilmeli?
b) Genelge metni içerisinde “19” no’lu kodla ilgili yapılan özel tanımlamayı karşılaması sebebiyle
“19” olarak mı beyan edilmelidir?
Not: Alıcı ile satıcı arasında sözleşme varsa “11”, sözleşme yoksa “19” olması gerektiği algısı
oluşmuştur. Bu algı AB Resmî Gazetesinde yayımlanan “1” ile başlayan kodların hiyerarşisiyle
örtüşmemektedir.
Örnek-2;
Türk Medeni Kanunu’nda eşya hukuku ile ilgili hükümler, mülkiyet ve mülkiyetin devri hususlarını
hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde açıklık getirmektedir. Tarafların karşılıklı rızası ve
teslim eşyanın mülkiyetinin devri için yeterlidir.
“1” ile başlayan kodlar ilgili genelgede ve L-37/10 sayılı resmi gazetede yayımlanan kod
tanımlamalarında “mülkiyetin devri” ifadesi parasal veya başka bir karşılık ifadesiyle birlikte
anılmaktadır.
Bedelsiz gönderilerin genel kullanımı müteakip siparişlerin alımı içindir.
Yurtdışında yerleşik A firması, ülkemizde yerleşik B firmasına bir adet bisikleti bedelsiz olarak
göndermiş, ilgili eşyanın kıymeti sevkiyata konu faturada Gümrük işlemlerinde dikkate alınmak
üzere belirtilmiştir.
Gümrük Beyannamesinin 24 no’lu hanesinde yer alan işlemin niteliğine ilişkin kodun “11”
mi, “19” mu, yoksa mülkiyet devri ifadesinin “99” olarak mı beyan edilmesi gerekmektedir?
Örnek-3;
Gelen eşyanın sipariş edilen eşya olmadığı veya sipariş öncesi talep edilen niteliklere uymadığı
anlaşıldığında ilgili eşya gönderen ülkeye geri iade edilir. (Return Of Goods)
Ülkemizde yerleşik B firması yurtdışında yerleşik A firmasına 100 Avro değerinde bir adet bisiklet
sipariş etmiştir. Türkiye’de yerleşik B firması gelen eşya üzerinde yaptığı kontrollerde siparişe
uygun olmadığını anlamış ve eşyayı geri göndermek amacıyla Gümrük Beyannamesi düzenlemiştir.
a) AB Resmi Gazetesinde yer alan A kolonunda “2” B kolonunda “1” ‘ e ve Return of Goods
tanımına tekabül eden “21” no’lu kodun karşılığında yer alan “ Eşyanın iade edilmesi” tanımına
istinaden “21” no’lu kod mu beyan edilmeli,
b) 2019/23 eki listede yer alan “mahrece iade” tanımlamasına istinaden “29” no’lu kodun mu beyan
edilmesi gerekmektedir?
Not: “29” no’lu kodun tanımlamasında “mahrece iade” yerine “diğer işlemler” yazılması “2” ile
başlayan kodlarda yer alan kargaşayı önleyecektir.
Örnek-4;
Boş gelip dolu çıkan veya dolu gelip boş giden ve üretimde yoğun biçimde kullanılan ahşap, metal
ve plastik ambalaj malzemeleri 5300 – 5371 – 3153 rejim kodlarıyla Gümrük işlemlerine yoğun bir
biçimde konu olmaktadır.
Yurtdışındaki Z firması Türkiye’deki Y firmasına metal kasa içerisinde “50” adet bisiklet tekerleği
göndermektedir. Bisiklet tekerleklerinin geldiği metal kasalar 5300 rejim kodu ile Geçici İthalat
rejimine kodu edilmekte söz konusu işlemlerin devamında ise 3153 rejim kodu ile boş olarak Z
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firmasına geri gönderilmektedir. İlgili kasalar için 24 no’lu hanede beyan edilmesi gereken işlemin
niteliğine ilişkin kodun “91” olup olmayacağı husususun belirtilmesi gerekmektedir.
Örnek-5;
Ana sanayicilerin ürettikleri kalıplar alt üreticiler tarafından çeşitli ülkelerde kullanılmaktadır. Bu
kalıpların mülkiyeti devredilmediğinden geçici olarak kullandırılmaktadır (Ödünç, kiralama vb.)
Yurtdışında yerleşik X firması Türkiye’de yerleşik Y firmasına üretimde kullanılmak üzere geçici
olarak kalıp göndermektedir. Üretim faaliyeti sona erdikten sonra kalıplar geri gönderilecektir. İlgili
kalıpların 5300 rejim koduyla yurda girişi esnasında Gümrük Beyannamesinin 24 no’lu hanesinde
işlemin niteliğine ilişkin “91” no’lu kodun beyan edilip edilemeyeceğinin belirtilmesi
gerekmektedir.
Örnek-6;
“6” no’lu kod, AB Resmî Gazetesinde ulusal kullanım için ayrılmıştır, “4” no’lu kodda mülkiyetin
devrinin söz konusu olmadığı işçilik ve işlemler, “5” no’lu kodda ise bu işlemlere tabi tutulan
eşyanın gönderilmesi olarak tanımlanmıştır. 2019/23 sayılı Genelgede ise bakım onarım “6” ile
başlayan kodlarda tanımlanarak “4” ve “5” ile başlayan kodlardaki işlenme tanımından ayrı
tutulmuştur.
Yurtdışında yerleşik D firması Türkiye’de yerleşik T firmasına bir adet tam donanımlı ambulans
göndermekte, söz konusu ambulans boyama, tamir, bakım ve mevcut fonksiyonların iyileştirilmesi
ile çeşitli testlere tabi tutulacaktır. İlgili işlemi için Gümrük Beyannamesinde 24 no’lu hanede
beyan edilmesi gereken işlemin niteliğine ilişkin kodlarda “4” ile başlayan kodların mı “6” ile
başlayan kodların mı kullanılacağı hususlarının belirtilmesi gerekmektedir.
Not: Bakım-onarım tanımlaması kendi içinde dönüşüm, yenileme ve geliştirme gibi faaliyetleri de
içerebileceğinden ötürü uygulamada karışıklığa neden olacaktır.
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