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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : 04.04.2019 tarihli ve 73421605-100/00043202274 sayılı yazı. 

 

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, Kağıtsız Gümrük Projesi kapsamında 10XX rejim kodlu ihracat 

beyannamelerinde tüm gümrük idarelerinde, 15.04.2019-30.04.2019 tarihleri arasında gümrük 

beyannamesine eklenmesi gereken belgeler ve dilekçelerin hem halihazırda olduğu gibi TPS üzerinden 

ve/veya kağıt ortamında hem de elektronik tarama yöntemi kullanılarak sunulabileceği; 30.04.2019 

tarihinden sonra ise bahse konu rejim kodlu beyannameler için yalnızca elektronik olarak yani TPS 

üzerinden ve/veya elektronik tarama yöntemi ile verilmesi gerektiği duyurulmuştu. 

 

Söz konusu düzenleme duyurulduğu şekilde uygulanacak olup 10XX rejim kodlu beyannamelerin 

dışında kalan diğer tüm ihracat rejimine konu gümrük beyannamelerinde geçerli olmak üzere, 

15.05.2019 tarihine kadar; 

 

1- Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler halihazırda olduğu gibi TPS üzerinden ve/veya 

kağıt ortamında sunulmaya devam edecektir. 

2- Kağıt ortamında gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler tarama yöntemi ile de 

beyanname ile ilişkilendirilecektir. 

3- Yükümlüsünce beyannameye ilişkin olarak verilmesi gereken dilekçeler hem kağıt ortamında 

verilecek hem de BÎLGE Sistemine e-dilekçe olarak iletilecektir. 

4- Beyannameye kağıt ortamında ilgili memurca düşülen şerhler hem kağıt ortamında hem de BİLGE 

Sisteminde düşülecektir. 

 

5- Belgelerin taranmasında sistemsel bir sorunla karşılaşılması durumunda, ihracat işlemlerinin 

aksamamasını teminen işlemler Sistem üzerinde kağıt ortamında sunulan ekler dikkate alınmak suretiyle 

yapılacaktır. 

 

6- Beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere, ilgili mevzuat 

değişikliği yapılana kadar halihazırda olduğu gibi devam edilecektir. 

 

15.05.2019 tarihi itibarıyla ise; 

 

1- Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler TPS üzerinden sunulmaya devam edecek; kağıt 

ortamında alınan belgeler ise tarama yöntemi ile beyanname ile ilişkilendirilecektir. 



 

2- Yükümlüsünce beyannameye ilişkin olarak verilmesi gereken dilekçeler BİLGE Sistemine e-dilekçe 

olarak iletilecektir. 

 

3- Beyannameye ilgili memurca düşülen şerhler BİLGE Sisteminde düşülecektir. 

4- Bu tarihten sonra gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belge ve dilekçeler kağıt ortamında 

ibraz edilmeyecek, memur şerhleri kağıt ortamında düşülmeyecektir. 

 

5- Beyanname nüshasının kağıt ortamında alınması ve imzalanmasına ilişkin işlemlere, ilgili mevzuat 

değişikliği yapılana kadar halihazırda olduğu gibi devam edilecektir. 

 

Bilgi alınması ve uygulamaya ilişkin ilgili Gümrük Müdürlüklerinin ivedilikle talimatlandırılarak; 

müşavir firmalar ile yükümlülerin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

e-imzalıdır 

Mustafa GÜMÜŞ 

Genel Müdür 
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