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Bu Kılavuzun Amacı 

 

Elektronik İhracat (E-İhracat) Kavramı, 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 24/08/2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe 

konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar ile tanımlanmış ve E-ihracata yönelik önemli bir 

destek paketi açıklanmıştır. 

Bu desteklere gerek başvuranların gerekse de etki analizlerin yapılmasında 

yararlanıcıların e-ihracatlarının tespiti önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda, “Yararlanıcılar e-ihracattan ne anlamalıdır?” ve “E-ihracat işlemlerini 

nasıl beyan etmelidir?” konusunda aşağıdaki bilgiler çerçevesinde kendilerine bilgi 

verilmesinde fayda görülmektedir.   

 

Elektronik İhracatın (E-ihracat) Tanımı ve Kapsamı 

 

İlgili Kararda Elektronik ihracat (E-ihracat), “Uzaktan iletişim araçlarıyla 

basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) veya gümrük beyannamesi (TCGB) ile başka bir 

ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli mal satışı” 

olarak tanımlanmıştır. 

E-ihracat Desteklerine İlişkin Genelge’ de ise e-ihracatın kapsamı “E-ihracat, bir aracı 

dijital platform marifetiyle işletmeler, tüketiciler, hükümetler gibi taraflar arasında 

gerçekleştirilebileceği gibi herhangi bir merkezi ağ platformu olmaksızın emsal istemciler 

(P2P) üzerinden de gerçekleştirilmesi” olarak belirtilmiştir. 

 

Yararlanıcılar Tarafından E-İhracat İstatistiklerinin Derlenmesinin Önemi 

 

İlgili E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında Yararlanıcıların desteklerden 

yararlanabilmesi ve bakanlık tarafından desteklerin doğru bir şekilde yürütülebilmesi e-ihracat 

verilerinin sağlıklı bir şekilde derlenmesine bağlıdır. Bu çerçevede Detaylı Beyan Modülünde 

ve Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamelerinde (BGB) yapılan dış ticaret işleminin e-ihracat 

kapsamında olup olmadığının ayrıştırılması önem arz etmektedir. 

 

E-İhracat İşlemleri Nasıl Beyan Edilecektir? 

 

E-ihracat İşlemleri tanımda da belirtildiği üzere TCGB ya da BGB işlemlerinde beyan 

edilebilir. 
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A- TCGB ile BEYAN 

TCGB ile yapılacak beyanlarda işlem iki aşamada tamamlanması gerekmektedir. 

 

1- Öncelikli olarak Sipariş Türünün Belirlenmesi 

 

Bu süreçte e-ihracatın B2B, B2C, yurt dışı pazaryerlerinde satılmak üzere sipariş karşılama 

istasyonlarına yapılan teslimatlar (B2B2C-D2C) ve geleneksel dış ticaret yöntemleri 

ölçümlenecektir.  

 

2- 5178 Mesaj Kodunda bu işlemin E-Ticaret Olduğunun teyidi 

E-ihracat yapan yararlanıcılar her hâlükârda 2 nci işlemde ihracat işleminin e-ticaret 

olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir. 

 

1- BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülündeki Elektronik Ticaret Soru Ayraçları  

 

I. Sipariş Türü Kodu 

Yararlanıcı her kalem için Detaylı Beyan Modülünde, Genel Bilgiler butonunun altında 

yer alan Sipariş Türü kodu alanlarını dikkatle doldurmalıdır.  

BİLGE Sistemi Veri Giriş Ekran Görüntüsü (Sipariş Türü Kodu) 

 

Sipariş Türü Kodu 1: Ortak kullanılan ERP/aplikasyon aracılığıyla çevrim içi sipariş 

Firmaların dış ticaret işlemlerine ait siparişlerini yurt dışında bulunan diğer bir firma ile 

ortak kullandıkları bir platform üzerinden almaları/vermeleri halinde, kısaca elektronik ticaret 

B2B (Firmadan Firmaya) yoluyla gerçekleştiğinde, sipariş türü kodu “1” olarak beyan 

edilmelidir. Özellikle bayilik usulü ile çalışan firmalar ya da otomotiv ve beyaz eşya 
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sektörlerinde olduğu gibi ERP (Enterprise Resource Planning) üzerinden sıklıkla yedek parça 

ve üretim malzemeleri tedarik eden firmalar Sipariş Türü Kodunu “1” olarak beyan etmelidir.  

Sipariş Türü Kodu 2: E-ticaret Aracı Hizmet sağlayıcı/web sitesi/API üzerinden sipariş 

Siparişlerin bir E-ticaret platformu ya da web sitesi üzerinden alınıp/verildiği 

durumlarda, kısaca elektronik ticaret B2C (Firmadan Tüketiciye) yoluyla gerçekleştiğinde, 

Sipariş Türü Kodu “2” olarak beyan edilmelidir.  

Sipariş Türü Kodu 3: Sipariş karşılama hizmeti (fullfillment) ist. il. üz. sipariş 

Dış ticarete konu malın daha sonradan bir elektronik ticaret platformu üzerinden 

satılmak amacıyla depolama ya da istasyon alanına iletilmesi halinde, kısaca elektronik ticaret 

B2B2C (işletmenin yurtdışındaki kanalları marifeti ve/veya sipariş karşılama hizmetleri 

marifeti ile e-ticaret kanallarında yapılan satışı) yoluyla gerçekleştiğinde, Sipariş Türü Kodu 

“3” olarak beyan edilmelidir. 

Sipariş Türü Kodu 9: Diğer (Yüzyüze/telefon/e-posta/fuar bağ.) sipariş 

Dış ticaret işlemine ait siparişlerin yüz yüze, telefon görüşmesi ya da e-posta yoluyla 

alınıp/verilmesi halinde, kısaca elektronik ticaret geleneksel dış ticaret yoluyla 

gerçekleştiğinde, Sipariş Türü Kodu “9” olarak beyan edilmelidir.  Katılım sağlanan herhangi 

bir fuarda alınan siparişler de geleneksel yolla yapılan dış ticaret işlemi grubuna girmekte ve 

bu tür işlemlere ilişkin yapılan dış ticaret işlemlerinde Sipariş Türü Kodu “9” olarak beyan 

edilmelidir. 

2- 5178 MESAJ KODU (“Bu ithalat/ihracat elektronik ticaret (e-ticaret) midir?”)  

 

Yararlanıcı, E-ihracat desteklerinden faydalanabilmek için BİLGE sisteminde gümrük 

beyannamesi (TCGB) kapsamında Detaylı Beyan Modülünü doldururken, sistemin yönelttiği 

5178 kodlu (“Bu ithalat/ihracat elektronik ticaret (e-ticaret) midir?”) soruyu “EVET” 

olarak işaretlemelidir. 
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B- Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) Elektronik Ticaret Soru Kutucuğu 

(Mülga ETGB) 

BGB’lerde elektronik olarak yapılan dış ticaret kayıtlarının ayrıştırılması amacıyla 

taşıma senetlerinde, genel bilgiler-1 alt düzeyinde ET/ETD şeklinde doldurulması gereken 

beyan türü alanı bulunmaktadır. Beyannameyi dolduran Yararlanıcının e-ticaret kapsamında 

yapılan işlemler için ilgili alanı “ET”, e-ticaret kapsamı dışında yapılan işlemler için “ETD” 

olarak beyan etmesi gerekmektedir. 

Yararlanıcının E-ihracat desteklerinden faydalanabilmesi için ilgili alanı “ET” olarak 

doldurması gerekmektedir. 

 

 

 

Yukarıdaki arayüzlere ilişkin ekran görüntülerinin hızlı kargo firmalarında farklı 

olabilir. Bu bağlamda, işlemlerinizin e-ticaret olduğunun konşimentoya işlenmesi 

hususunda hızlı kargo firmalarına hatırlatma yapmayı unutmayınız! 
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