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TİcARET BAKANLIGI

Gümrükler Geııe) Müdürlüğü

Sayı : 73421605- i00
Konu : İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi

DAGITIM YERLERİNE

İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı
firmaların izlenebilirliğinin arttınIması amacıyla bu firmaların sistemimize kaydının
yapılmasını sağlayacak "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi" programı oluştundmuştur. Bu
program ile Yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi
- İİKS numarası) verilmektedir.

Konuya ilişkin 2019/4 sayılı Genelge elctegönderilmekte olup, anılan programa ilişkin
Yükümlü Kılavuzu https:/Iggın.ticaret.gov.tr/ adresinde yer almaktadır.

Söz konusu uygulama 25/03/20i9 tarihinde devreye alınacak olup, uygulama
başladığında İİ.KS numarası yazı1madan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan,
uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını tem.inen bu tarihe kadar İİKS
programında kayıtlı olmayan yabancı firmaların unvan ve ülke bilgilerinin anılan programa
girilmesi ve İİKs numarasının ithalat beyannamesinin 2 no.lu "Gönderici" alanında "Kimlik
No" bölümüne yazılması, sorun yaşannıası halinde ise sorunun Bakanlığımıza iletilmesi
gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakana.

GenelMüdür
Ek: Genelge

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye ihracatçılar Meclisine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümriik Müşavirten Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Dernegine
İzmir Gümrük Müşavirteri Derneğine
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GENELGE
(20191•••)

İthalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı finnalann
izlenebilirHAinin arttırılması amacıyla bu firmaların sistemimize kaydının yapılmasını
sağlayacak "Ithalatta İhracatçı Kayıt Sistemi" programı oluşturulmuştur. Bu program ile
Yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara (İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi __ İ1KS
numarası) verilmektedir.

Sôz konusu programda yurtdışındaki fınnalar önemli BIçnde kayıt altına almmış ve UKS
numaraları atanmış olup kayıtlı olmayan finnalarJa ilgili Sistemin işJeyişi aşağıdaki şekilde
gerçekleştirilecektir.

• Uygulamaya https:lluygulama.gtb.gov.tr/jiks/ bağlantısından BiLGE Sistemi kullanıcı adı ve
şifresi ile giriş yapılacaktır.

- İthalatta gönderiçi finnanın HKS numarası, söz konusu programda "Firma Ara" bölümünden
firma adı ile sorgulaoarak iijrenHebileccktir.

- İthalat yapılacak firmanm nxs numarasının bulunmaması halinde, söz konusu programın
"Firma Ekle" bölümünde göndericinin gerçek veya tüzel kişi olarak tOrü seçildikten sonra,
göndericinin adı Ile ülkesi kaydedilecek ve sistem tarafından otomatik olarak UKS numarası
firmaya atanac:aktır.

BILGE Sisteminde; İİKS numarası ithalat beyannamesinin 2 no.lu "Gönderici" hanesinde yer
alan "Kimlik No" bölümüne yazılacak ve sistem tarafından finna unvanı ve iUke kodu bu
haneye otomatik olarak getirilecektir.

Söz konusu uygulama 2510312019 tarihinde devreye alınacak olup, uygulama başladığında
rıxs numarası yazılnıadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama
devreye alındıgında sorun yaşanmamasını teminen bu tarihe kadar İ1KS programında kayıtlı
olmayan yabaneı firmaların Onvan ve ülke bilgilerinin anılan programa girilmesi ve l1KS
numarasının ithalat beyannamesinin 2 no.lu "Gönderici" alanına yazılması. sorun yaşanması
halinde ise sorunun Bakanlıjımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.

Bakan Yardımcısı
Bu belge, 5070sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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