
 

 

 
 

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURUSU KAYIT 

İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR 

  Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru işlemlerinde kayıt 

gerçekleştirebilmeniz için Başvuru Sahibi alanında 300 

karakter, Ekler alanında 100 karakter ve Açıklama alanında 

da 4000 karakter, eşyanın tanımında 4000 karakter, ticari 

isimlendirme alanına 4000 karakter ve ek bilgi alanında 100 

karakteri geçmemeniz gerekmektedir. Karakter sayısı 

yazmış olduğunuz metnin harf sayısı, noktalama işaretleri ve 

boşlukların toplamını göstermektedir. Bu sayıları geçtiğiniz 

durumda sistem başvuru numarası almanızı engelleyecektir. 

 
  Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru işlemlerinde fotoğraf 

alanına JPEG veya GIF fotoğraf formatı yüklenilmesi 

gerekmekte olup bunun yerine word, pdf vb. gibi doküman 

yüklenilmeye çalışılmamalıdır. 

 
  Başvuru işlemlerinde kolaylık olması açısından öncelikle 

gerekli alanları doldurup, tarih ve imza atmadan, eksik 

başvuru olacak şekilde kayıt işlemi gerçekleştirerek başvuru 

sayısı alınması ve daha sonra eksik başvurularım kısmında 

görüntülenen bu başvuru numarasını düzeltme ile 

düzenleyerek kayıt işlemlerinin tamamlanması kolaylık 

olacaktır. 
 

  Eksik başvurularım kısmında görüntülenen başvuru 

numarasına ait tüm alanlardan emin olunduktan sonra en son 

imza ve tarih aşamasına geçilmesi kullanıcı açısından sorun 

yaşamadan kayıt yapılabilmesi için faydalı olacaktır. 
 

  İlave belgeler ve dokümanlar eklenilebilmesi için 

başvuruya tarih ve imza atılmaması gerekmektedir. 
 

  E-imza ile yapılacak başvurularda Internet Explorer 

kullanılması, javanın son sürümünün yüklü olması 

gerekmektedir.( https://www.java.com/tr/ ) 
 

  E-imza ile başvuru yapılabilmesi için kontrol panel java 

konfigürasyon ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir. 
 

  E-imza ile yapılacak başvurularda, kart sürücüsünün 

bilgisayara yüklenmiş olması ve takılı olması 

gerekmektedir. 
 

  Bunun dışında karşılaşılacak sorunlarda çağrı merkezine 

telefon edilerek 444 8 482 çağrı bırakılması gerekmektedir. 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi E-Başvuru 

modülünü kullanarak başvuru 

yapacak olan firma yetkililerinin 

öncelikle ülke genelinde herhangi 

bir gümrük müdürlüğüne BİLGE 

Sistemi yetkisi için başvuru yapıp 

BİLGE sistemi kullanıcı adı ve 

şifresi almaları gerekmektedir. 

BILGE sistemi kullanıcı koduna 

sahip firma yetkilileri BTB E-

Başvuru sistemini kullanabilmek 

için ayrıca Ticaret Bakanlığı Bölge 

Müdürlüklerine (İstanbul, Ege, 

Orta Anadolu, Orta Akdeniz, 

Doğu Marmara ve Uludağ 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlükleri)  BTB E-Başvuru 

sistemini kullanma yetkisi için 

dilekçe ile başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. İlgili Gümrük ve 

Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 

tarafından uygun bulunması 

halinde başvuru yapacak 

mükelleflere "BTB Başvuru 

Firma Yetkisi" verilecek olup 

mükellefler bu yetki ile BTB 

Elektronik Başvuru Sistemine 

bağlanabileceklerdir. 

LÜTFEN OKUYUNUZ 

https://www.java.com/tr/

