BAĞLAYICI TARİFE
BİLGİSİ İLE İLGİLİ ÖN
BİLGİLENDİRME

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ NEDİR?

 Bağlayıcı Tarife Bilgisi; Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde

sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı veya elektronik
talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret
Bölge Müdürlüklerince verilen idari bir karardır.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ NEDİR?

 Ülkemizde Bağlayıcı Tarife Bilgisi vermeye yetkili gümrük idareleri;

1) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü,
2) Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü,
3) Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü,
4) Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü,
5) Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü,

6) Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleridir.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (BTB)
UYGULAMASININ AMAÇLARI NELERDİR?
 a) BTB, Sınıflandırma kurallarının doğru ve yeknesak bir şekilde

uygulanması suretiyle, sınıflandırmanın uyumlaştırılmasını ve
böylece dış ticaret rejiminin dış ticaret erbabı arasında doğru ve
eşit olarak uygulanmasını sağlamaktadır.
 b) BTB, Beyan sürecini ve gümrük işlemlerini hızlandırmakta,

böylece gümrük kontrolünü ve uluslararası ticareti mümkün
olduğunca kolaylaştırarak, dış ticaret işlemlerinde maliyeti
azaltmaktadır.
 c) BTB, Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasında eşyanın tarife

pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları azaltmaktadır.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (BTB)
UYGULAMASININ AMAÇLARI NELERDİR?
 d) BTB, Gümrük işlemleri sırasında eşyanın sınıflandırılması

probleminden kaynaklanan zaman kayıplarını azaltmak suretiyle,
yüksek riskli eşyanın muayenesine ve kontrolüne gümrük işlemleri
sırasında yeterli zaman ayrılabilmesini, dolayısıyla gümrük
denetimlerinin seçimli ve daha etkin yapılabilmesini sağlamaktadır.
 e) BTB, Dış ticaret erbabına eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde

sınıflandırılmasına ilişkin hukuki geçerliliği olan resmi bir bilgi
sağlamaktadır.
 f) BTB, Uluslararası bir ticaret işleminde karlılığının ve uygulama

imkanının önceden tahmin edilebilmesini sağlamaktır.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
MÜRACAATI NASIL YAPILIR?
 Bağlayıcı Tarife Bilgisi elektronik başvurusu için öncelikli olarak BTB

vermeye yetkili Bölge Müdürlüğünden BTB şifresi almak
zorundadır.


Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu, elektronik ortamda,
Bakanlığımız internet sitesi, e-işlemler sekmesi altında, Bağlayıcı
Tarife Bilgisi Başvuru işlemlerini tıklayarak oradaki formun
doldurulmak suretiyle yapılır.

 Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının sadece bir kalem eşya için

yapılması gerekir. Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife
Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı
yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır.
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BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Sahibi Bilgileri
TC: Kimlik Numarası:

Başvuru Bilgileri
Başvuru Referans No:
Başvurunun Yapıldığı Gümrük İdaresi:
...........................................................................
Başvuru Tarihi
:................................................
Kayıt Tarihi.............................................
Başvuruyu Kabul Eden Memurun
Adı Soyadı:...................

2. Hak Sahibi Bilgileri
.Vergi/TC No:..................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Telefon No
Faks No

Sicil No:...................
İmza:
3. Gümrük Tarife Cetveli
BTB almak istediğiniz Gümrük Tarife Cetvelini işaretleyiniz. (sadece bir tane)
Türk Gümrük Tarife Cetveli X
Diğer (belirtiniz):.................................

:..........................................................
: .........................................................
4. Eşyanın Ayrıntılı Tanımı*

Eşyanın tam bileşimini, bu bileşimi tespit etmek için kimyasal tahlil yapılması gerekiyorsa kullanılan tahlil metotlarını, üretim prosesini, eşyanın parçaları dahil
kıymetini ve eşyanın kullanım alanını yazınız.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
MÜRACAATI NASIL YAPILIR?
5. Ticari Marka ve Diğer Gizli Bilgiler
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6. Eşyanın Tarife Pozisyonunun Tespiti İçin Başvuru Formuna Eklenen Ekler
Numune 
Broşür 
Fotoğraf 
Numunelerinizin iadesini istiyor musunuz? *

Kroki 
Diğer 
Evet 
Hayır 

* Lütfen kolay bozulabilir eşya numuneleri ile tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için tahlili yapılması gereken eşya numunelerinin iadesinin
mümkün olmayabileceğini göz önünde bulundurunuz.
Not: Numunelerin iadesini isteyenler bir ay içinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek numunelerini almalıdırlar.
7. Öngörülen Sınıflandırma
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu: .......................................
8. Beyan
Bu başvuruda sunduğum bilgilerin doğru ve tam olduğunu, gümrük idaresinin talebi halinde eşya ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacağımı ve
eşyamın tarife pozisyonunun tespiti için kimyasal veya fiziksel tahlilinin yapılmasının gerekmesi halinde tahlil ücretini ödeyeceğimi beyan ve taahhüt
ederim.
Adı Soyadı
:.....................................................................
Tarih ve İmza
:.....................................................................
9. SADECE RESMİ KULLANIM İÇİNDİR
Düşünceler:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Muayene Memurunun
Adı Soyadı
Sicil No
Tarih
ve İmza

:.....................................
:.....................................
:.....................................

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
MÜRACAATI NASIL YAPILIR?
 Başvuru Formu Üzerinde belirtilmesi (doldurulması)

zorunlu olan sütunlar;
 a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,
 b) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda

başvuranın adı, soyadı ve adresi,
 c)

Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin
belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı,

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
MÜRACAATI NASIL YAPILIR?
 d)Eşyanın sınıflandırılmasının, eşya bileşimine bağlı olması

durumunda bu bileşimin belirlenebilmesi için kullanılabilecek
tahlil metotları,
 e) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin doğru

şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak
numunesi, fotoğrafı, planı, krokisi ya da mevcut diğer
belgeleri (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme
bürolarınca onaylı tercümeleri),
 f) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin

bilgiler,

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURUDAN NE
KADAR SÜRE İÇERİSİNDE VERİLİR?
 Bağlayıcı Tarife Bilgisinin başvuru sahibine mümkün olan en

kısa zamanda yazılı olarak bildirilmesi esastır. Bağlayıcı Tarife
Bilgisinin başvuru alındıktan sonra üç ay içinde başvuru
sahibine bildirilir.
 3 ay içerisinde bildirimin mümkün olmadığı durumlarda,

gümrük idaresi, bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin
nedenini açıklamak suretiyle, bilginin verilmesi için gerekli
gördüğü ek süreyi talep sahibine belirtir.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ KAÇ YIL
GEÇERLİDİR?

 Bağlayıcı tarife bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi veriliş tarihinden itibaren 6 yıl
geçerlidir.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİNİ ALMAK
ÜCRETLİ MİDİR?

 Bağlayıcı Tarife Bilgisi, talep edene ücretsiz olarak verilir.

Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya
ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle
gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan
tarafından karşılanır.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURU
YAPILAMAYACAK EŞYA HANGİLERİDİR?
 (1)-Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendinde sayılan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin
27 (27.01 ila 27.05, 2709.00.90 ve 27.16 hariç) (petrol ürünleri),
28,29 uncu fasılları (Kimyasal elementleri ve bileşikleri), ve
32.08(Boya ve Vernikler), 34.03(Yağlama mustahzarları) ve
38.11(mineral yağlar ve diğer yağlar için katkı maddeleri)
tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak
üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme
olarak gelmesi halinde BTB başvurusu yapılamaz.

Eşyanın bu kapsamda olduğunun sonradan anlaşılması
halinde başvuru reddedilir.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURU
YAPILAMAYACAK EŞYA HANGİLERİDİR?
 (2) Üzerlerinde veya ambalajlarında ayniyetini tespite

yarayacak bilgileri haiz olmayan eşyaya dair başvurular,
ayniyet tespitinin fiziki olarak da mümkün olmaması halinde
reddedilebilir.
 (3) Başvuru konusu eşyanın BTB kapsamına girmediğinin

sonradan anlaşılması ve başvuru sahibince talep edilmesi
halinde, mevcut BTB başvurusu Gümrük Genel Tebliği (Tarife)
(Seri No: 11) (Tarife Bilgisi) hükümlerine göre değerlendirilir.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİNİN
VERİLMESİ VE KULLANILMASI

 BTB heyeti, Bölge Müdürlüğümüzde bir Bölge Müdür

Yardımcısı başkanlığında bir gümrük müdürü ve üç muayene
memurundan oluşur. Başvurunun heyet tarafından
incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde, BTB konusu
eşyanın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
tespit edilir ve tutanağa bağlanır. Belirlenen Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonu, BTB veri tabanına girilerek yayımlanır.
Aynı anda karar hak sahibine yazılı olarak Gümrük
Kanununun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz
yolunun da açık olduğu belirtilerek bildirilir.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİNİN HUKUKİ
ETKİSİ VE KARARIN BAĞLAYICILIĞI
 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası

hükmü uyarınca, bağlayıcı tarife bilgisinin, sadece bilgiyi alan
kişiler için geçerlidir.
 Gümrük idarelerini ise sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda

ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük
işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için, beyan sahibinin
gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide
tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu
kanıtlaması zorunludur.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ HANGİ
DURUMLARDA GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRİR?
 a)Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve

verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere
uymaması,
 b)Dünya

Gümrük
Örgütünün
uymakla
yükümlü
bulunduğumuz
nomanklatür,
izahname
ve
tarife
pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,

 c) BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen

kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.
 d)Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB

iptal edilir.

GEÇERLİLİĞİNİ YİTİREN BAĞLAYICI
TARİFE BİLGİSİ KULLANILABİLİR Mİ?

 Gümrük Kanununa göre yanlış veya eksik belge ve bilgiye

dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren BTB'nin
hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin
geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı
üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde,
geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği
tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir.

KATILIMINIZDAN DOLAYI
TEŞEKKÜRLER

