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İlgi:       03/01/2020 tarih 006 sayılı sirkülerimiz. 

 

 

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük 

beyannamesinin kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması 

uygulamasına son verildiğinden bahisle, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan sahibi 

tarafından elektronik imza ile imzalandığı, bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince 

gerçekleştirilen tüm işlemlerin elektronik imza ile yapılarak ihracata ilişkin gümrük 

beyannamesinin ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşıldığı, öte yandan, ihracatın 

gerçekleştirildiği ülke tarafından ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tasdikli örneğinin 

talep edildiği durumlarda, ihracatçılarca ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin ibraz 

edilebilmesi ve ibraz edilen beyannamenin doğrulamasının yapılabilmesini teminen, gümrük 

işlemleri tamamlanan gümrük beyannamesine karekod atanarak, GET-APP uygulaması 

üzerinden “e-imzalıdır” ibareli olarak beyanname çıktısının alınmasının ve beyanname 

çıktısında yer alan karekodun cep telefonu vb. mobil araçlarla okutulması suretiyle 

yönlendirilen Bakanlık e - TCGB doğrulama ekranından beyanname doğrulamasının 

yapılmasının sağlandığı hususları ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. 

 

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar 

Meclisinden alınan 18/06/2021 tarih 207-1735 sayılı yazıda; 

 

Karşı ülke makamlarınca, ihracatçı tarafından çıktısı sunulan ihracat beyannamesine 

ilişkin e-TCGB Doğrulama ekranında, Beyanname No, Gümrük İdaresi, Tescil Tarihi, 

Beyanname Statüsü ve Notlar alanlarının yer aldığı aynı ekrandan doğrulanan beyannameye 

ilişkin tüm bilgilerin barkodlu olarak görüntülenebildiği ve bu kapsamda, beyannamede yer 

alan bir takım alanların (fatura kıymeti, ödeme şekli, kalem fiyatı ve teslim şekli bilgileri) 

gösterilmemesi durumunda eşyanın karşı ülkede gümrük işlemlerinin tamamlanması 

açısından herhangi bir sorunla karşılaşılması ihtimali de göz önüne alınarak uygulamada 

yükümlüsünce kağıt ortamında sunulan beyannameye ilişkin bilgilerin tamamının sistem 

üzerinde karşı ülke makamlarına gösterilip gösterilmeyeceği hususundaki görüşlerin 

bildirilmesi talep edilmektedir.  
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Bu bağlamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, konuya ilişkin görüş ve 

önerilerinizin 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Genel Sekreterliğimize 

bildirilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız. 

 

 

e-imzalıdır 

Şahin KURUL 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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