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Evraklarınızı ve dosyalarınızın durumunu online olarak PC / Tablet ya da Akıllı Cep Telefonunuzdan takip edebilmek için 

öncelikle Web Sitemiz ( www.demirlergumruk.com.tr ) üzerinden E-Takip sistemimize giriş yapmanız gerekmektedir. 

                                      

                                             ( Resim – 1: PC Görüntüsü )                                     ( Resim – 2: Telefon Görüntüsü ) 

 

 

Tarafınıza bildirilen E-Posta Adresiniz ve Şifreniz ile giriş yapılarak Ana Menümüze ulaşılır. E- Posta adresi yazıldıktan sonra 

hizmet aldığınız ofisimizi seçerek giriş yapabilirsiniz. 

 

Eğer kullanıcı adınızı ve şifrenizi bilmiyorsanız lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz. 
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E-Posta adresi ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra karşımıza karşılaştırma ekranımız gelir. Bu ekranda seçeceğimiz 

kriterler doğrultusunda ( Dönem Bilgisi ) mevcut seçilen iki dönemin karşılaştırması gösterilir. Bu ekranın 

sekmesi “Ana Sayfa” dır. 

 

Beyanname Sorgulama 

“Beyanname” sekmesinden “Beyanname Sorgulama” seçilir. Beyanname sorgulamak için tarih aralığı girmek 

zorunludur, diğer seçimleri istersek boş bırakabiliriz. 

Aşağıda gözüken “Tarih Tipi” bölümü “(B) Beyanname Tarihi” ise tescil alınmış dosyalarınızı, “Kur Tarihi” ise tüm 

dosyalarınızı ( tescil alınmış ve alınmamış) göstermektedir. 

 

İşlemlerimiz bittikten sonra “Rapor Al” dediğimizde aşağıdaki ekrana ulaşırız.
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Bu ekranda istediğimiz tüm bilgilere ulaşabilir, listeyi bir Excel tablosu gibi kullanarak kısıtlamalar yapabilir, excel 

tablosu seklinde bilgisayarımıza kaydedebiliriz. 

  

Bakmak istediğimiz dosyayı seçerek aşağıda gözüken tuşları aktif hale getiririz. 

 

• İş Takip: Dosyamızın statülerini gösterir. Dosyanızın ne zaman açıldığını, ne zaman tescil edildiğini, 

hangi hatta düşüp ne zaman kapandığını, evraklarımızda bir eksiklik yüzünden mi bekliyor ya da hangi 

sebepten bekliyor ulaşabiliriz.  

• Arşiv: Dosyamızın gümrük işlemleri bittikten sonra evraklarınız daha size ulaşmadan ofisimizde 

elektronik arşivimize atılır ve siz evraklarınıza ( gerek gümrükte işlem gören evraklarınız, gerekse 

müşavirlik fatura ve dekontlarınız ) bu bölümden ulaşabilir, bilgisayarınıza/telefonunuza 

kaydedebilirsiniz. 

• Kayıtlı Evrak: Bu bölüm sadece ihracat dosyalarımız için geçerlidir. Dosyalarımız hakkında oluşturan 

dolaşım belgelerimizin taslaklarına buradan ulaşabiliriz. İstersek bu taslağı bilgisayarımıza 

kaydedebiliriz. 

• Beyanname Görüntüleme: Beyannamemizin tescil alınmış ya da alınmamış taslağını anında görebiliriz. 

Böylelikle varsa ödemekle yükümlü olduğumuz vergilere kolaylıkla ulaşabilir, bir yanlışlık olup 

olmadığını tescil alınmadan hemen kontrol edebiliriz. İstersek bu taslağı bilgisayarımıza da 

kaydedebiliriz. 

 

Takıldığınız ya da sormak istediğiniz bir hususta ofisimizi 444 65 25 numaralı telefondan arayabilir, müşteri 

temsilcinize ya da Bilgi-İşlem Departmanımıza ulaşabiliriz. 

 

Sistemimizi daha detaylı olarak kullanma konusunda ( Finans, Stok Takibi, Mevzuat ve Tarifeler, Dosya Durumları 

Detayları vs) Bilgi-İşlem Departmanımızdan [ bt@demirlergumruk.com.tr ] bilgi alabilirsiniz.  

İyi çalışmalar dileriz. 
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