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NUMUNE İŞLEMLERİ 
AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASI  
Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen numunelere ilişkin işlemler 
genel olarak 2 şekilde yürütülmektedir. 

 

1 - 1186/2009 sayılı Konsey Tüzüğünün 86. maddesi ve 
2009/132 sayılı Konsey Direktifinin 63. maddesi kapsamında; 
numunelerin Birlik gümrük bölgesine gümrük vergisi ve KDV’den 
muaf olarak olarak ithal edilebilmesi için aşağıda belirtilen şartları 
sağlaması gerekmektedir; 

- Numunelerin önemli değerinin olmaması, 
- Sadece sipariş amaçlı kullanılacak nitelikte olması, 
- Sipariş edilen eşyanın, numunenin temsil ettiği eşyanın 

sahip olduğu niteliklere sahip olması. 

Yukarıda belirtilen şartlara haiz numunelerin sözlü beyan ya da 
başka bir yolla kolaylaştırılmış bir beyan yoluyla serbest 
dolaşıma sokulması mümkün olmayıp; resmi, elektronik bir 
gümrük beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.  

 

2 - 1186/2009 sayılı Konsey Tüzüğünün 23 ve 24. maddeleri 
uyarınca numunelerin gümrük vergisinden muaf olarak ithal 
edilebilmesi için aşağıda belirtilen şartları sağlaması 
gerekmektedir; 

- Üçüncü ülkeden doğrudan sevkiyat ile gelmeli, 
- Gerçek değeri 150 Avroyu aşmamalıdır. 

Alkollü ürünler, parfümler, tütün ve tütün ürünleri bu kapsam 
dışında tutulmuştur. Ayrıca bu yöntemde gelen eşya KDV’ye tabi 
tutulmakta ve düşük değerli gönderiler için oluşturulan ve 
standart gümrük beyannamesinden daha az veri setine sahip 
özel bir gümrük beyannamesi ile beyan edilebilmektedir.  

 

 

 

1186/2009 sayılı Konsey 

Tüzüğünün 86. Maddesi 

kapsamında, Numunelik 

eşya: belli bir tür eşyayı 

temsil eden, sunuş şekli ve 

miktarı belli bir tür veya 

nitelikteki eşya için sipariş 

vermekten başka bir amaç 

için kullanılması mümkün 

olmayan her türlü madde 

olarak tanımlanmakta;  

gümrük idaresi muafiyetin 

uygulanması esnasında 

numune olma özelliklerini 

ortadan kaldırmayacak 

şekilde, kendi başlarına 

kullanılabilecek nitelikteki 

eşya için yırtma, delme 

veya açık ve sabit bir 

şekilde işaretleme ya da 

herhangi başka bir işlem 

yoluyla kalıcı olarak 

kullanılmasını önleyici 

tedbirler alabilmektedir. 
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Daha fazla bilgi için; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1186&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0132&from=EN 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/24b8658d-9c6b-11eb-b85c-
01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1 

 

AB üyesi ülkeler nezdinde görevli Ticaret Müşavirlerimiz ile irtibata geçmek için; 

https://ticaret.gov.tr/iletisim/bakanlik-yurtdisi-teskilati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broşürde belirtilen hususlar, Avrupa Birliğine gönderilen numunelerin gümrük işlemlerine ilişkin özet 
bilgi içermekte olup, herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Detaylı bilgiye ulaşmak için ilgili 
AB mevzuatının incelenmesi tavsiye edilir. 


