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2100, 3151, 5100, 5171, 6121, 6321 ve 6771 rejim kodları ile yapılan veri girişlerinde yapılan 

hataları en aza indirmek için BİLGE ‘de Eşyanın Giriş/Çıkış Amacı adıyla yeni alan eklenmiş 

ve 2 alanda da değişiklik yapılmıştır. Bu alan eşyanın kalem bilgileri girilirken Eşya Bilgileri 

sekmesinde yer almaktadır. Alanda seçilen seçeneğe göre altta bu seçeneğin neleri kapsadığı 

bilgileri aşağıdaki gibi gelmektedir. Seçim yapılırken açıklamaya göre doğru olan seçimin 

yapılması önemlidir. 

1. Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi ve gümrük idarelerince 

düzenlenen Dahilde İşleme İzni kapsamında; montaj-kurulum, birleştirme, bileme-

bileyleme, kaplama, etiketleme, programlama, ambalajlama, taşlama, kumlama, 

poteyaj, boya sökümü, sterilizasyon, ısıl işlem, revizyon, dönüştürme, modifikasyon, 

söküm, güncelleme, galvanizleme, vb. veya Tebliğ’in 14’üncü maddesinin 1’inci 

fıkrasının “a”, “b”, “c”, “ç”, “f”, “g”, “ğ”, “h”, “ı” bentlerinde ifade edilen faaliyetler, 

işleme kapsamında değerlendirilir. Ayrıca, yukarıda belirtilen faaliyetlerin, 2007/5 

sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği kapsamında düzenlenen hariçte işleme izin 

belgesi/hariçte işleme izni kapsamında yapılması durumunda, bu işlemler, işleme olarak 

değerlendirilir. 

 

 

2. 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında Ekonomi Bakanlığınca 

düzenlenen dahilde işleme izin belgesi ve gümrük idarelerince düzenlenen dahilde 

işleme izni kapsamında; tamir-bakım-onarım, kalibrasyon, boyama, ölçme vb. veya söz 

konusu Tebliğ’in 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının “d”, “e” bentlerinde ifade edilen 

faaliyetler için söz konusu kayıtlar tamir kapsamında değerlendirilir. Ayrıca, yukarıda 

belirtilen işlemlerin, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen hariçte işleme izin belgesi veya 

gümrük idarelerince düzenlenen hariçte işleme izni kapsamında yapılması durumunda 

bu işlemler, tamir kapsamında değerlendirilir. 

 

3. Fuar, sergi, kiralama, test, deneme, kontrol, numune, taşıma amaçlı geçici ambalaj 

malzemesi (örnek, paletler, iplik makaraları vb.) faaliyetleri geçici ithalat/ihracat 

kapsamında değerlendirilir. 

 

4. İade kapsamındaki eşya (kesin ihraç-1000 ya da dahilde işleme kapsamında gelen 

eşyanın geri dönüşü-3151) geri gelen/giden eşya kapsamında değerlendirilir. 

 

5. Yapılan ithal/ihraç eşyasının amacının daha önceki 4 seçenekten birine uymadığı ve 

farklı bir işlemin varlığı durumunda, bu seçenek işaretlenerek söz konusu eşyanın 

giriş/çıkış amacının mükellef tarafından manuel olarak yazılması gerekmektedir. Ancak 

burada mükellef tarafından yapılan açıklamanın eşyanın durumunu tanımaya yönelik 

olması beklenmektedir.  

 

KULLANIM ŞEKLİ 

BİLGE’de veri girişi yapılırken 37 nolu kutuya 2100, 3151, 5100, 5171, 6121, 6321 ve 6771 

rejim kodlarından biri girildiğinde, kalem bilgilerinin girişi esnasında Eşya Bilgileri 

sekmesinde Eşyanın giriş çıkış amacı adıyla yeni bir alan aktif hale gelecektir. 



 

Yine Kalemler ekranında eşya bilgileri sekmesinde yer alan 24 numaralı İşlemin Niteliği 

kutusuna referans verilerden beyan edilecek olanın girilmesi akabinde yine aynı alanda sağ 

tarafta Eşyanın Giriş/Çıkış Amacı alanında 5 seçenek ten biri seçilebilecektir. 



Seçeneklerden ilk 4’ünden biri seçildiğinde, seçeneğe bağlı olarak altta açıklayıcı bilgi 

gelecektir. Hatalı girmeyi önlemek ve işlemin niteliğinin hangi sınıfa girdiği anlaşılabilecektir. 

 

 

 



 

 

 

Eğer 5 numaralı seçenek seçilecek olursa, 4 seçenek dışında kalan eşyanın giriş/çıkış amacı 

varsa alttaki boş alana manuel olarak açıklaması girilecektir. 



 

 

İlgili alana veri girişi yapılmadan devam edilmek istenirse, uyarı mesajı gelerek boş 

geçilmesine izin verilmeyecektir. 



 

 


