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DAĞITIM YERLERİNE 

  

TIR Karnesi işlemleri ile ilgili olarak TIR/Transit Takip Programı ve TIR Muayene 

Onay Programında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

- TIR Karnesi hamili tarafından kalem bazında ön beyanda bulunulan eşyaya ilişkin tüm 

bilgilerin parsiyel taşımalar da dâhil olmak üzere Volet-1 ekranında olduğu gibi Volet-2 

ekranına da aktarılarak, varış gümrük idaresinin eşyayı kalem bazında görüntülemesi ve 

düzeltme yapabilmesi sağlanmış, ayrıca buna bağlı olarak, Yetkilendirilmiş Gümrük 

Müşavirleri (YGM) ve geçici depolamada görevli gümrük memurları tarafından kullanılan TIR 

Muayene Onay Programı ile parsiyel sevk işlemlerinde kullanılan Volet-1 ekranında da eşyanın 

kalem bazında görüntülenmesi ve bu ekran üzerinde değişiklik yapılabilmesi mümkün hale 

gelmiştir. 

- İhracat rejim türünde Volet-1 tescili aşamasında tescil ile görevli gümrük memuru 

tarafından mühür numarası/numaralarının sisteme girilmesi, mühür numarası girilmeden tescil 

işlemine izin verilmemesi, muayene gerektiren diğer rejim türlerinde ise muayene onay 

aşamasında, muayene memuru yetkisini haiz memur tarafından mühür numarası/numaralarının 

girilmesi, mühür numarası girilmeden muayene onay işlemine izin verilmemesi ve Volet-1 

ekranında girilen mühür numarası/numaralarının Volet-2 ekranına otomatik aktarılması 

sağlanmıştır. Ayrıca, TIR Muayene Onay Programında "Varış bildirimi" ekranında varışı 

bildirilecek TIR aracına tatbik edilen mühür numarası/numaralarının girilmesi, “varış bildirimi” 

esnasında girilen mühür numarası/numaraları ile Volet-1'de girilen mühür 

numarası/numaralarının sistem tarafından otomatik karşılaştırılarak farklılık olması durumunda 

Volet-2 ekranında uyarı çıkartılması mümkün hale gelmiştir. 

- Volet-1 ekranında yer alan şahıs bilgileri bölümü POL-NET ile entegre edilmiştir. 

- GÜVAS üzerinde düzeltme yapılması uygulamasına son verilerek, düzeltmelerin 

TIR/Transit Takip Programı üzerinden yapılması sağlanmıştır. Bunun yanında, Gümrük Genel 

Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin 45 inci maddesi uyarınca TIR Karnesi takip işlemleri 

bundan böyle Karar Destek Sistemi (KDS) üzerinden yapılacaktır. 

- Volet-2 ekranında yapılacak bir iptal işleminde otomatik oluşturulan bir özet beyan 

olması durumunda, anılan özet beyan iptal edilmedikçe Volet-2 iptaline izin verilmeyecektir. 

- TIR Muayene Onay Programından varış bildiriminde bulunurken girilen kap miktarı 

ve antrepo/geçici depolama kodu bilgilerinde düzeltme yapılmak istenmesi durumunda 

TIR/Transit Takip Programından düzeltme yapılabilmesi artık mümkün bulunmamakta olup, 

Volet-2 tescil edilmeden önce bu bildirimi yapan gümrük memuru veya YGM tarafından varış 

bildirimi iptal edilerek tekrar varış bildiriminde bulunulacaktır. 



Yukarıda belirtilen düzenlemeler 26/02/2019 tarihinde tüm gümrük 

idarelerinde devreye alınacak olup, TIR/Transit Takip Programı ve TIR Muayene Onay 

Programı için hazırlanan kullanıcı rehberi uygulama başlamadan önce iletilecektir. 

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine ve YGM’lere gerekli bilgilendirmenin 

yapılması ve KDS’ye giriş konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemlerin 

alınması hususlarında gereğini rica ederim. 
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