
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :41208501-132.99 
Konu :Beyanname Görüntüleme Hk. 

15.01.2019 / 40727863 
DAĞITIM YERLERİNE 

Dahilde işleme, geçici ithalat, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme 

rejimleri kapsamında gümrük idaresince verilen izinler kapsamında gerçekleştirilen 

işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı biçimde yürütülebilmesini teminen BİLGE sisteminde 

beyanname görüntülenebilmesine ilişkin yeni kolaylıklar devreye alınmış olup söz konusu 
değişiklikler yazımız ekinde bildirilmektedir. 

Yapılan değişikliklerle özetle; 

- E-Belge bilgileri ekranında TCGB'ler arasında hızlı geçiş yapılabilmesine, 

- Aynı TPS ID ile işlem gören TCGB'lerin gümrük idaresi ayrımı olmaksızın 

görüntülenebilmesine, 

- İlk rejime ilişkin TCGB ve önceki rejime ilişkin TCGB'lerin gümrük idaresi ayrımı 

olmaksızın görüntülenebilmesine, 
İmkan sağlanmıştır. 

Bilgilerini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 
Ek. Yazı ve ekleri 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 

  

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Sayı :77510939-708.02 

Konu :Beyanname Görüntüleme 
Kısıtlamaları Hk. 

11.01.2019 / 40634268 
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi: a) 28.05.2018 tarihli ve 41208501-132.99/00034707473 sayılı yazınız. 

b) 21.12.2018 tarihli ve 41208501-132.99/00040006145 sayılı yazınız. 

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda; 

1- "BİLGE / Kalem / Vergi ve Dökümanlar / Yükümlüce Beyan Edilen Dökümanlar" 

alanında beyan edilen "0200 (ilk rejime ilişkin TCGB) " ve "0701 (önceki rejime 

ilişkin TCGB)" kodlu dökümanlara ilişkin ref. alanında yer alan beyanname numarasının 

aynı ekranda yer alan TPS ID gibi seçilebilir buton haline getirilerek gümrük idaresi ayrımı 

olmaksızın ilgili personel tarafından seçilmek suretiyle beyannameler arasında geçişli 
olarak görüntülenebilmesine, (Ek-1) 



2- "BİLGE / Kalem / Vergi ve Dökümanlar / Yükümlüce Beyan Edilen Dökümanlar" 

alanında beyan edilen "0878 (dahilde işleme izni)", "0910 (geçici ithalat 

izni)" ve "0971 (gümrük kontrolü altında işleme izni)" kodlu TPS ID butonu 

seçildiğinde açılan E-belge bilgileri ekranında yer alan belge beyannamelerinin TPS ID gibi 

seçilebilir hale getirilerek gümrük idaresi ayrımı olmaksızın ilgili personel tarafından 
seçilmek suretiyle görüntülenebilmesine, (Ek-2) 

3- "BİLGE/ Muayene Kontrol/Vergi ve Belgeler" ekranında yer alan TPS ID kısmının 

"Yükümlüce Beyan Edilen Dökümanlar" da olduğu gibi seçilebilir buton haline getirilmesi 

ile akabinde "0878 (dahilde işleme izni)", "0910 (geçici ithalat izni)" ve "0971 

(gümrük kontrolü altında işleme izni)" kodlu TPS ID seçildiğinde açılan E-belge 

bilgileri ekranında yer alan belge beyannamelerinin aynı şekilde seçilebilir buton haline 

getirilerek gümrük müdürlüğü ayrımı olmaksızın ilgili muayene memurunca 
görüntülenebilmesine, (Ek-3) 

4- "BİLGE/ Muayene Kontrol/Vergi ve Belgeler" ekranında yer alan"0200 (ilk rejime 

ilişkin TCGB) " ve "0701 (önceki rejime ilişkin TCGB)" kodlu dökümanlara ilişkin 

ref. alanında yer alan beyanname numarasının seçilebilir buton haline getirilerek gümrük 

idaresi ayrımı olmaksızın ilgili muayene memurunca görüntülenebilmesine, (Ek3) İmkan 
sağlayacak sistemsel düzenlemelerin yapılması istenmektedir. 

Yazınız gereği düzenlemelerin yapıldığı ve gerçek ortamda devreye alındığı hususunda 
bilgilerini arz ederim. 

Muhammet AYDIN 

Bilgi İşlem Dairesi 

Başkan V. 

  

 


