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TIR Karnesi işlemlerinin elektronik ortamda sağlıklı bir şeklide yürütülebilmesini teminen 
TIR Transit Takip Programında aşağıda belirtilen hususlarda düzenlemeler yapılmıştır. 

1- Hareket gümrük idaresince sistem üzerinde Volet-1 işlemleri tamamlanmadan sevk 

gümrüğünce Volet-2 işlemlerinin yapılmasına izin verilmeyecektir. 

2- TIR Karnesi numarasının hareket gümrük idaresinde sisteme yanlış girilmesi 

durumunda varış gümrük idaresince işlemler, TIR Karnesi numarasının yanısıra hareket 
gümrük idaresince verilen tescil numarası ile de gerçekleştirilebilecektir. 

3- TIR Karnesi kapsamında yapılan parsiyel taşımalarda, sevk gümrük idaresince sistem 

üzerinde öncelikli olarak Volet-2 işlemleri yapılacaktır. Söz konusu işlemlerin yapılmaması 

durumunda, aracın bir sonraki gümrük idaresine sevkine ilişkin Volet-1 işlemlerinin 
gerçekleştirilmesine izin verilmeyecektir. 

4- Gümrük Genel Tebliğinin (TIR İşlemleri Seri No:1) 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrası 

gereği TIR Transit Takip Programı Volet-1 ekranına 4 üncü rejim olarak "TRNIHR" kodlu 

rejim eklenmiştir. TIR Karnesi kapsamında antrepodaki serbest dolaşımda olmayan eşya 

ile ihracat eşyasının beraber taşınması durumunda söz konusu rejim kodu altında işlemler 
elektronik ortamda yürütülecektir. 

5- TIR Karnesi işlemlerinin yapılması esnasında sistem üzerinde işlemi yapan memur 

tarafından yapılan bir hatanın düzeltilmesi veya iptal edilebilmesine yönelik olarak; 

 

a) İhracat rejimine konu eşya için tescil edilen Volet-1'in yapılan bir hata sonucunda 

iptale konu olduğu hallerde; sistemde yer alan Volet-1'in iptal işlemi, muayene 
memurunun yanında Karnenin tescil işlemini yapan memur tarafından da yapılabilecektir. 

b) Muayene ve tescil memurlarınca yapılan iptal işlemlerinde sisteme eklenmiş olan alana 
açıklama girilecektir. 

c) Bir iç gümrük idaresinden hareket edip sınır gümrük idaresinde işlemleri tamamlanarak 

Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden araçlara ilişkin sistemde yer alan Volet-1 kaydı iptal 
edilemeyecektir. 

Yukarıda yazılı bulunan 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelere ilişkin düzenlemeler 21.06.2016 

tarihinde tüm gümrük idarelerinde eşzamanlı olarak uygulamaya alınacak olup, işlemlerin 
bu yönde tesis edilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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