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Gümrük Kanunu 242 nci Maddedeki
İtiraz Süreçlerine Uyulmaması

Gümrük Laboratuvarlarında Yapılan Tahlil 
Ücretlerinin Yanlış veya Eksik Yatırılması

Yükümlülerin Eşyanın Ticari Tanımını Yanlış 
ve Eksik Yazmaları

Gümrük Kanununun 242. maddesi uyarınca 
yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen gümrük 
vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı itirazlarını, 
ilgili kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş 
gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı 
makama iletmeleri gerekmektedir.

Gümrük Kanununun 66 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince gümrük 
laboratuvarlarında yapılacak tahliller için yükümlüden numune başına beyan 
edilen gümrük tarife istatistik pozisyonu esas alınarak Ek-24’te yer alan fiyat 
tarifesine göre tahlil ücreti alınır. Beyannamenin birden fazla kalemden 
oluşması ve birden fazla kalemin tahlile tabi olması durumunda tahlillerden 
alınacak toplam ücret hiç bir şekilde Gümrük Yönetmeliği 588 inci maddede 
belirtilen ikinci tahlilden alınacak ücreti geçemez. Yükümlünün talebi 
üzerine gümrük tarife istatistik pozisyonu belirlenmesine ilişkin olarak istenilen 
tahlillerden 588 inci maddede belirtilen miktarda tahlil ücreti alınır.

Beyana konu eşyanın tarifedeki eşya tanımının 
yanında, detaylı teknik özelliklerinin de bilinmesi 
eşyaya uygulanacak dış ticaret önlemlerinin doğru 
uygulanması bakımından önem arz etmektedir.

Ön beyan ne zamana kadar verilmelidir?

‘‘TIRCUS’’ NEDİR?

TIRCUS ŞİFRESİNİ NASIL ALABİLİRİM?

Yabancı firmalar TIRCUS üzerinden ön beyan verebilir mi?

Bakanlığımızca geliştirilen TIR Ön Beyan Sistemi (TIRCUS), TIR Sistemi 
kapsamında yapılan taşımalarda gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması 
ve hızlandırılması, bunun yanında risk analizinin daha erken ve etkili 
yapılabilmesinin sağlanması amacıyla 2017 yılında uygulanmaya alınmıştır.

Ön beyan, TIR Karnesi himayesinde taşınan eşya için taşıtın giriş 
gümrük idaresine varışından önce elektronik ortamda verilir. 
Taşımaya ilişkin ön beyan taşıt giriş gümrük idaresi sahasına gelene 
kadar verilmelidir.

Elektronik ortamda ön beyan verilmesi  zorunludur. Aksi takdirde, 
söz konusu taşıma için ön beyan verilene kadar TIR Karneleri giriş 
gümrük idaresince işleme konulmaz. TIR Karnesi kapsamında 
yapılan taşımalarda kullanılmak üzere hazırlanan TIRCUS’a https://
uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS linkinden ulaşılabilir.

Gümrük Müdürlüklerinin ilgili servisinden BİLGE kullanıcı adı ve şifresi
(FT-Firma Temsilcisi veya OB-Özet Beyan Taşıyıcı Firma) alınarak sisteme giriş yapılır.

Yabancı uyruklu firmaların ülkemizde kendi 
adlarına ön beyan vermeleri mümkündür. Bu 
kapsamda 29/8/2006 tarihli ve 26274 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Vergi 
Kimlik Numarası Genel Tebliği hükümleri 
doğrultusunda vergi kimlik numarası veya 
22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 4 Sıra No.lu Vergi Kimlik 
Numarası Genel Tebliği ile 5490 sayılı Nüfus 
Hizmetleri Kanunu hükümleri doğrultusunda 
yabancı kimlik numarası verilen yabancıların, 
söz konusu kimlik numaralarını gümrük 
idaresine ibraz etmeleri halinde, başvurdukları 
gümrük idaresince Ön Beyan Programı’nda 
(TIRCUS) kendi adlarına beyanda bulunabilme 
yetkisi verilebilecektir. Söz konusu yetki tüm 
gümrük idarelerinde kullanılabilecektir.

Ön beyan Türkçe veya İngilizce olarak 
verilebilir.

TIRCUS Programında yer alan “YARDIM” 
sekmesinden güncel kullanım kılavuzuna 
ulaşılması ve “DİL” sekmesinden dil seçeneğinin 
değiştirilmesi mümkündür.

Ayrıca iletişim sekmesinden, Çağrı Merkezi 
iletişim bilgilerine ulaşılarak teknik nedenlerden 
kaynaklanan sorunların ve önerilerin iletilmesi 
imkânı bulunmaktadır.



Until when can I send Pre-Declaration?

WHAT IS THE PRE-DECLARATION
APPLICATION ‘‘TIRCUS’’?

HOW CAN I GET PASSWORD AND USERNAME?

Is it possible for foreigners to send
a Pre-Declaration on TIRCUS?

The TIR Pre-Declaration Application (TIRCUS), developed 
by the Ministry, has been implemented in 2017 in order to 
facilitate and accelerate the customs procedures during 
the TIR System transportation, as well as to enable the risk 
analysis to be carried out earlier and more effectively.

TIRCUS is an application enabling the TIR carnet holder to 
submit a free-of-charge electronic pre-declaration to customs 
offices of entry in the Turkish Customs Territory. 

Electronic pre-declaration must be sent to a customs office of 
entry prior to the arrival of goods covered by the TIR Carnet.

You can get your BİLGE username and password
from customs offices in Turkey.

According to the related legislation, 
foreigners who have a TIN or foreigner ID 
number given by the Turkish Government 
are authorized to declare their own behalf 
by providing their TIN or ID numbers. This 
authorization is valid in all customs offices 
in Turkey.
 
Pre-declaration can be filled in in 
Turkish or English.

The description of goods should be 
filled in using Turkish. When Turkish 
description is not known, it can be filled in 
using English as well.

You may access the user manual by 
clicking the “HELP” tab on any step and 
may switch the language from English 
to Turkish or vice versa by clicking the 
“Language” tab. 

Also it is possible to send technical 
problems that you may have and your 
suggestions by clicking the “CONTACT” 
tab.
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