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Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2017/ 20 Sayılı Genelgesi ile Kaynak Kullanımını 

Destekleme Fonunun BĠLGE sisteminde elektronik olarak hesaplanması ile Transfer Bildirim 

Formlarının elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarımı ve kullanımına iliĢkin bankalar, 

yükümlüler ve gümrük idarelerinin takip etmesi gereken iĢlemlere iliĢkin esaslar belirtilmiĢtir. 

 

Genelge’ye göre özetle; 

 Bankalarca elektronik ortamda Transfer Bildirim Formuna ait bilgiler Bakanlık 

sistemine aktarılır. 

 Bakanlık sistemi tarafından her bir Transfer Bildirim Formu için 23 haneli ayrı bir 

referans numarası (Bakanlık tarafından her belgenin tekliğini sağlamak amacıyla 

üretilen Belge ID’dir.) üretilir. 

 Söz konusu Belge ID, Banka tarafından yükümlüye verilir. 

 23 haneli Belge ID numarasına sahip “0887 kodlu TBF” isimli doküman, yükümlü 

tarafından gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge 

Tarihi” alanlarında beyan edilir. Sistemde bu numaraya göre kontrol/düĢüm/onay 

yapılır. 

 Beyanname iĢlemlerinde Belge ID kullanılması durumunda ayrıca kâğıt ortamda 

Transfer Bildirim Formu aranmaz. 

Ayrıca Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortama aktarılmasına iliĢkin uygulamaya 

geçilmesinden sonra Bakanlıkca belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçmeyen bankalar 

tarafından ithalat transferlerine iliĢkin kâğıt ortamda düzenlenen Transfer Bildirim Formlarına 

iliĢkin bilgilerin doğruluğu hakkında gümrük idaresince ilgili bankadan teyit alınmak suretiyle 

gümrük iĢlemleri ikmal edilecektir. 

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 

 

 

 

 



 

 

Belge ID Ve Kağıt Ortamda Belge Kullanımı ile İlgili Hususlarda 

Yaşanan Tereddütler 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.11.2017 / 29278287 tarih sayılı yazısı ile Transfer 

Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF konulu  2017/20 sayılı 

Genelgede  belirtilen hususlara iliĢkin yaĢanan tereddütlere yönelik açıklamalar yapılmıĢtır. 

Buna göre; 

 Genelge kapsamında hali hazırda servisleri hazır olan Bankalarca ithalat bedellerine 

iliĢkin yükümlülere verilen Belge ID'ler beyanname iĢlemlerinde kullanılabilecektir. 

 Evveliyatı itibariyle kağıt ortamda oluĢturulmuĢ transfer bildirim formlarının 

beyanname iĢlemlerinde kullanılmasına engel bir husus bulunmamaktadır. 

 Kağıt ortamda transfer bildirim formu verilmesi ve beyanname iĢlemlerinde kullanımı 

Bakanlığımızca daha sonra bildirilecek tarihten itibaren gümrük idarelerince teyit 

iĢlemine tabi tutulacak olup hali hazırda bir teyit iĢlemi yapılmadan gümrük 

iĢlemlerinde kağıt formların kullanılması ve kabulü mümkün bulunmaktadır. 

 Gerek servisleri hazır olmayan Bankalarca gerekse de hazır olup da tüm Ģubeleriyle 

uygulamaya geçmeyen Bankalarca hali hazırda kağıt ortamda transfer bildirim formu 

düzenlenmesi ve söz konusu belgelerin beyanname iĢlemlerinde kullanımı mümkün 

bulunmaktadır. 

Söz konusu yazının tam metni ektedir. 
 Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

 

Memduh ÇAKICI : memduhc@hggumruk.com.tr 

Bahadır KAL :    bahadırk@hggumruk.com.tr 

Adil ÖZSOĞUK : adilo@hggumruk.com.tr 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermektedir. HG 

GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ ve LOJĠSTĠK HĠZMETLERĠ LTD.ġTĠ.’ne, iĢbu dokümanın 

içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine iliĢkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi 

bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
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