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DAĞITIM 
  
Bilindiği üzere, Bakanlığımız tarafından Ekim 2014 tarihinden itibaren gösterge 

niteliğindeki resmi olmayan dış ticaret verileri referans ayı takip eden ayın 2’nci gününde 

kamuoyu ile paylaşılmaya başlanmıştır. Buna ilaveten, Resmi İstatistik Programı 

kapsamında söz konusu çalışmalar Bakanlığımız ve Türkiye İstatistik Kurumunun ortak 

çalışması ile veri doğrulama ve düzeltme işlemine tabi tutulmak suretiyle nihai hale 

gelmekte ve her ayın son işgünü de TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanmaktadır. 
  
Söz konusu istatistikler, Birleşmiş Milletler ve Eurostat gibi uluslararası organizasyonlar 

tarafından belirlenen metodolojiler esas alınarak derlenmektedir. Söz konusu 

değerlendirmelerin yapılabilmesi için her ay düzenli olarak farklı metotlar kullanılmak 

suretiyle beyannameler analiz edilmekte ve belirlenen uluslararası kriterler dikkate 

alınarak, aylık dış ticaret verileri kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 
  
Dış ticaret istatistiklerinin ana veri kaynağını Bakanlığımız idari kayıtları oluşturmaktadır. 

Bu nedenle, anılan istatistiklere temel oluşturan idari kayıtlardan uluslararası 

metodolojide belirtilen standartlara uygun veri üretilmesinin sağlanması ile bu veriler 

üzerinden en kısa sürede karşılaştırılabilir ve tutarlı istatistik oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 
  
Bu kapsamda, BİLGE programı veya mükelleflerin kullanmış oldukları (WEB-EDI) 

yazılımlar vasıtasıyla veri girişi sağlayan kullanıcıların yukarıda ifade edilen hususlar 

kapsamında yapılan çalışmaların hem daha hızlı yapılabilmesi hem de kalitesinin 

artırılarak daha doğru bilgiye ulaşılması amacıyla 2100, 3151, 5100, 5171, 6121, 6321 

ve 6771 rejim kodları ile bilgisayar sistemine yapılan veri giriş işlemlerinde yapılan 

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

eklenmiş ve iki alanda değişiklik yapılmıştır. Bu alanlar beyanname kalem bilgileri 

girilirken eşya ilişkin sekmelerde yer almaktadır. 
  
Bahsi geçen alanı doldurulmasına ilişkin seçenekler ve açıklamaları şu şekildedir: 
  
“01” Nolu Seçenek: 
  
Montaj-kurulum, birleştirme, bileme-bileyleme, kaplama, etiketleme, programlama, 

ambalajlama, taşlama, kumlama, poteyaj, boya sökümü, sterilizasyon, ısıl işlem, 

revizyon, dönüştünne, modifikasyon, söküm, güncelleme, galvanizleme vb. veya “Dahilde 

İşleme Rejimi Tebliği (2006/12), madde 14, fıkra 1 in “a”, “b”, “c”, “ç”, “f”, “g”, “ğ, “h”, 

“ı” bendlerinden birinde ifade edilen faaliyetler için ya da “Hariçte İsleme İzin Belgesi”nin 

varlığı durumunda söz konusu kayıtlar işleme kapsamında değerlendirilir. 
  
  
“02” Nolu Seçenek: 
  
Tamir-bakım-onarım, kalibrasyon, boyama, ölçme vb. faaliyetler veya “Dahilde İşleme 

Rejimi Tebliği (2006/12) Madde 14, fıkra 1’in “d” ve “e” bendlerinden birinde ifade edilen 

faaliyetler için söz konusu kayıtlar tamir kapsamında değerlendirilir. 
  



“03” Nolu Seçenek: 
  
Fuar, sergi, kiralama, test, deneme, kontrol, numune, taşıma amaçlı geçici ambalaj 

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

kapsamında değerlendirilir. 
  
“04” Nolu Seçenek: 
  
İade kapsamındaki eşya (kesin ihraç-1000 ya da dahilde işleme kapsamında gelen 

eşyanın geri dönüşü-3151) geri gelen/giden eşya kapsamında değerlendirilir. 
  
“05” Nolu Seçenek: 
  
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. 
  
Yukarıda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulan hususların gerek BİLGE programı 

gerekse mükelleflerce kullanılan program (WEB-EDI) üzerinde veri girişleri esnasında 

tutarlı beyanın olması önem arz etmektedir. Örneğin: Fuar amaçlı yurt dışı edilen eşyanın 

geri dönüşünün de fuar amaçlı beyan edilmesi yada tamir amaçlı gelen eşyanın çıkışının 

da tamir olarak belirtilmesi gerekmektedir. 
  
Diğer taraftan, beyanname veri girişlerine yönelik yukarıda ifade edilen açıklamalara 

ilişkin örnek ekran görüntüleri ve veri giriş işlemleri "http://risk.gtb.gov.tr" web 

adresindeki duyurular bölümünden erişilebilir. 
  
Söz konusu uygulamaya ilişkin düzenlemenin tüm ilgililere duyurulması ve gerekli 

titizliğin gösterilmesi hususunda, 
  
Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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Genel Müdür V. 
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Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği  
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Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
 


