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1. TIR TAKİP PROGRAMINA GİRİŞ 

 

TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalarda kullanılmak üzere hazırlanan TIR Takip 

Programına Merkezi BİLGE V2 üzerinden ulaşılması mümkündür.  

 

Merkezi BİLGE V2’ye ise http://portal.gtb.gov.tr/Bilge/Merkezi-Bilge linkinden ulaşılabilir. 

 

“Programlar” sekmesinden “Taşıt İşlemleri-TIR” seçilerek TIR Takip Programına giriş yapılır. 

 

 

TIR Takip Programına giriş yapılmasından sonra kullanıcı tarafından “İşlemler” sekmesinden 

yapılacak işlem türü seçilir. 

http://portal.gtb.gov.tr/Bilge/Merkezi-Bilge
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Ana ekranda yer alan bilgilendirme alanında kullanıcılara aşağıda yer alan bilgiler 

gösterilecektir. 

• Sicilinize atanmış olan son 1 ay içerisinde tescil işlemi yapılmış ancak muayene onay 

işlemi yapılmamış TIR Karneleri kullanıcıya gösterilecektir. Bu alanda yer alan TIR 

Karnesi seçilerek onaylama işlemi kolaylıkla yapılabilir. 

•  

• Hareket-Varış Gümrük İdarelerinden TIR Karnesi işlemlerine ilişkin mesajların 

gösterileceği alandır. 

 

- İşlemler bölümünden “Volet-1/Volet-2 gümrüğüne mesaj gönder” 

sekmesinden mesaj gönderilmesi mümkündür. 

 

• Kullanıcının çalıştığı gümrük idaresinde işlem görerek sevk edilen TIR Karnesine 

ilişkin olarak düzeltme ekranı üzerinden yapılan düzeltmeler görüntülenebilir. 

 



4 
 

 

  



5 
 

2. GİRİŞ KAYIT (VOLET-1) EKRANI 

 

“İşlemler” sekmesinden “Giriş Kayıt (Volet-1) seçilerek Volet-1 ekranı açılır. 
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“Kayıt” sekmesinden;      Klavyede yer alan; 

✓ Yeni Karne       F2 tuşu: Yeni Karne      

✓ Düzelt                 F4 tuşu: Düzelt 

✓ Ekranı Temizle                                                  F5 tuşu: Ekranı temizle                                          

✓ Önceki Kayıt                                                            fonksiyonuna sahiptir. 

✓ Sonraki Kayıt  

İşlemleri yapılmaktadır. 
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“İşlemler” sekmesinden          Klavyede yer alan; 

✓ Tescil                                   F1 tuşu: Karne Arama Tescil 

✓ Kayıt İptali             F3 tuşu: Tescil 

✓ Özet beyandan AL                                                      F11 tuşu: Özet Beyandan AL  

✓ Karne Arama            fonksiyonuna sahiptir. 

✓ Muhafazaya Veri Aktar 

✓ Muhafazaya Onay Aktar 

✓ TIR EPD Bilgileri 

✓ Taşıt Onay Belgesi Görüntüleme 

✓ Antrepo Açma İşlemleri 

✓ TRNIHR Rejimi Eşya Bilgileri 

✓ Volet-2 Gümrüğüne Mesaj Gönder 

İşlemleri yapılmaktadır. 

 

 

“Muayene” Sekmesinden;                  Klavyede yer alan; 

✓ Muayene Onayı                   F9 tuşu: Muayene Onayı  

✓ Muayene Memuru Değiştir      fonksiyonuna sahiptir. 

✓ Müzekkere 

✓ Havale Değişiklikleri 

✓ Serbest Bırak 

✓ Serbest Bırakma 

İşlemleri yapılmaktadır. 

 

TIR Karnesinin Volet-1 tescili için “Kayıt > Yeni Karne” seçilir veya klavyenin F2 tuşuna 

basılır. 

 

❖ Volet-1 ekranındaki yeşil alanlar doldurulması gereken zorunlu alanlardır. 
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“Karne No” alanı doldurularak klavyenin “enter” tuşuna basılır. Giriş gümrük idarelerinde 

TIRCUS veya TIR-EPD üzerinden taşıyıcılar tarafından verilen ön beyanda yer alan bilgiler bu 

aşamada Volet-1 ekranına aktarılmaktadır.  

 

NOT: Giriş gümrük idarelerinde TIR Karnesinin tescil edilebilmesi için ön beyan 

verilmesi zorunludur.  
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Hareket Bilgileri bölümünde “Eşya Bilgileri” sekmesinde yer alan transit süresi alanına taşıtın 

güzergâh kat etme süresi mevsim ve yol şartlarına göre girilir. Gümrük Genel Tebliği (TIR 

İşlemleri) (Seri No:1)’nin 8 inci maddesine göre transit süre en uzun mesafe için; 

a) Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami  120, 
b) Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında azami 168, 
saate kadar belirlenir. Kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe 

bulunması,  gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin 

mevcut olması veya ATS cihazının takılması durumunda güzergâh katetme süresi olarak 

mümkün olan en kısa süre verilir. 
 

Türk Plakalı taşıma araçlarına ilişkin Taşıt Onay Belgesini görüntülemek için “Taşıt Onay 

Belgesi Görüntüle” butonu tıklanır. 

NOT: Ülkemizdeki ağırlık ve boyut sınırlarını aşmayan, yük bölmesine mühür tatbik 

edilemeyen eşyanın açık olarak sevk edildiği römorklar, yarı römorklar ve kendisi eşya olarak 

kabul edilen kendiliğinden seyahat eden araçlar (87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek 

otomobiller hariç) ile ağır ve havaleli eşya taşıyan araçlar için Taşıt Onay Belgesi aranmaz. Bu 

durumlarda “TOB Harici” butonu işaretlenir.  

 

 

Hareket Bilgileri bölümünde görüntülenen genel eşya bilgilerinin düzeltilmesi “Kalem 

Bilgileri” sekmesinden kalem bazlı olarak yapılır. 
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Değişiklik yapılmak istenen kalem seçilir ve gerekli alanda değişiklik yapılarak “KAYDET” 

butonu ile kaydedilir. 

 

Eksik bir kalemin eklenmek istenmesi durumunda “EKLE” butonu tıklanır ve zorunlu alanların 

doldurulmasının ardından “KAYDET” butonu ile kaydedilir. 

 

Silinmek istenen kalem “SİL” butonu ile silinir. 

 

Kalem bazlı eklenen ek belgeler “ Ek belgeler” butonu ile görüntülenebilir. 

 

 
 

Mühür bilgisi alanı sadece görüntülenmek amacıyla eklenmiştir, bu alana veri girişi veya bu 

alanda değişiklik yapılamaz.  

- Mühür numarası/numaraları, muayene gerektiren rejim türlerinde muayene onay 

aşamasında muayene memuru yetkisini haiz memur tarafından girilmektedir. 

- İhracat rejimi kapsamındaki eşya için ise, Volet-1 tescili aşamasında tescil ile görevli 

gümrük memuru tarafından mühür numarası/numaralarının sisteme girilmesi 

gerekmektedir. Mühür numarası girilmeden tescil işlemine izin verilmemektedir. 
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Mühür bilgisi alanı mühür bilgisi girildikten sonra geriye dönük sorgularda yukarıdaki 

ekranda görüntülenebilir. 

 
 

“Şahıs Bilgileri” bölümü POL-NET ile entegre olup, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına 

sahip şahıslar için “T.C.”, yabancı uyruklu şahıslar için ise “Yabancı” seçilerek “TC/Pasaport 

No” alanı doldurulur.  

 

TC Kimlik Numarası ile yapılan kayıtlarda şahıs bilgileri sistem tarafından otomatik 

doldurulur. 

 

“Yabancı” seçeneğinin seçilmesi durumunda “Şahıs Ülkesi” bilgisinin girilmesi zorunludur. 

Yabancı şahsa ait bilgilerin sistemde mevcut olması durumunda sistem tarafından otomatik 

doldurulur. 

 

Zorunlu alanların doldurulmasından sonra klavyenin F3 tuşu ile tescil işlemi gerçekleştirilir. 

 
Tescil işlemin tamamlanmasının ardından muayene onayı verilir. “Mühür Bilgileri” 

girilir ve “serbest bırak” butonu tıklanarak araç sevk işlemi yapılabileceği gibi, serbest bırakma 

işlemi ertelenebilir. 

“Serbest Bırak” işlemi GZM ve muayene profiline haiz gümrük memurunca 

yapılabilmesi mümkündür. 

Muayene onayının ardından “serbest bırak” işleminin ertelenmesi durumunda yine 

muayene yetkisine haiz gümrük memurunca TIR Karnesi ekrana çağrılarak “serbest bırak” 

işlemi yapılabileceği gibi, GZM profiline haiz gözetim memurunca da söz konusu TIR Karnesi 

ekrana çağrılarak “serbest bırak” işlemi yapılabilir. 
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NOT:  2017/6 sayılı TIR Karnesi İşlemlerine Genelge’nin Riskli Görülen Eşyaya İlişkin 

İşlemler bölümünde yer alan hususlara dikkat edilmelidir. Bu kapsamda; 

1- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin 23 üncü maddesinin beşinci 

fıkrası çerçevesinde hareket veya giriş gümrük idaresinde ilgili gümrük memurunca 

sistem üzerinde taşınan eşyanın riskli olduğuna dair kutucuk işaretlenir. Bu idarelerde 

işlemlerin tamamlanmasını müteakip TIR Karne numarası, sayfa no, eşya tanımı, 

eşyanın miktarı, fatura no vb. bilgiler çıkış veya varış gümrük idaresine ivedilikle 

bildirilir.  

2- Çıkış veya varış gümrük idaresince Volet-2 tescili esnasında sistemde riskli eşya 

sevkiyatı uyarısı üzerine hareket veya giriş gümrük idaresince 1 inci madde uyarınca 

bildirilen bilgilerin ibraz edilen eklerle uygunluğu kontrol edilmeden diğer gümrük 

işlemleri sonuçlandırılmaz.  

http://ggm.ticaret.gov.tr/data/586b63201a79f5d2f0424cb5/..2017-6%20say%C4%B1l%C4%B1%20genelge%20-%20tir%20karnesi%20i%C5%9Flemleri.pdf
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3. ÇIKIŞ KAYIT (VOLET-2) EKRANI 

 

“İşlemler” sekmesinden “Çıkış Kayıt (Volet-2)” seçilerek Volet-2 ekranı açılır. 

 

 

“Kayıt” sekmesinden;      Klavyede yer alan; 

✓ Yeni Karne       F2 tuşu: Yeni Karne      

✓ Düzelt                  F4 tuşu: Düzelt 

✓ Ekranı Temizle                                                             F5 tuşu: Ekranı temizle 

✓ Önceki Kayıt      fonksiyonuna sahiptir. 

✓ Sonraki Kayıt  

İşlemleri yapılmaktadır. 
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“İşlemler” sekmesinden;     Klavyede yer alan; 

✓ Tescil                                    F1 tuşu: Karne Arama  

✓ Kayıt İptali                  F3 tuşu: Tescil 

✓ Özet beyandan oluştur                                                      F8 tuşu: OZBY oluştur 

✓ Karne Arama      fonksiyonuna sahiptir. 

✓ Muhafazaya Veri Aktar 

✓ Muhafazaya Onay Aktar 

✓ TIR EPD Bilgileri 

✓ Taşıt Onay Belgesi Görüntüleme 

✓ Antrepo Açma İşlemleri 

✓ TRNIHR Rejimi Eşya Bilgileri 

✓ Volet-1 Gümrüğüne Mesaj Gönder 

İşlemleri yapılmaktadır. 
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“Muayene” Sekmesinden;                         Klavyede yer alan; 

✓ Muayene Onayı                         F9 tuşu: Muayene Onayı  

✓ Muayene Memuru Değiştir            fonksiyonuna sahiptir.  

✓ Müzekkere 

✓ Havale Değişiklikleri 

İşlemleri yapılmaktadır. 
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“Karne No” alanına TIR Karnesi numarası yazılıp “enter” tuşuna basıldığında Volet-1 

bilgileri otomatik olarak Volet-2 ekranına aktarılır. 

❖ Volet-2 ekranındaki yeşil alanlar doldurulması gereken zorunlu alanlardır. 

 

 

 

Volet-1’de kaydedilen varış/çıkış gümrük idaresinden/idarelerinden farklı bir gümrük 

idaresinde tescil işlemi yapılması durumunda aşağıda yer alan uyarı mesajı çıkmaktadır. 

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’in 62 nci kapsamında varış/çıkış gümrük 

idaresi değişikliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.14635&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=G%C3%BCmr%C3%BCkler%20Genel%20Tebli%C4%9Fi
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Volet-1 gümrük idaresinde girilen mühür numarası/numaraları ile varış bildiriminde girilen 

mühür bilgisinin uyumsuz olması durumunda “Volet-1 mühür bilgileri ile varış bildiriminde 

girilen mühür bilgileri uyumsuzdur” uyarısı çıkmaktadır.  

 
 

Tescil işleminin yapılacağı gümrük idaresine sevkli kalem bilgisi “Kalem Seç” ekranında 

otomatik tikli olarak açılmaktadır.  

 

Tescil işleminin yapılacağı gümrük idaresine sevkli kalem bilgisinin bulunmaması veya hatalı 

sevk işlemi yapılmış olması durumunda diğer kalem bilgilerinin de seçilmesi mümkündür. 

 

Tescil işlemi yapılacak kalem bilgisi Volet-2 ekranına klavyenin F3 tuşu ile aktarılır. 
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Herhangi bir hataya sebebiyet vermemek adına sevk gümrüğü ve varsa önceki sevk gümrükleri 

tarafından yapılan kalem ekleme/kalem silme/kalem düzeltme işlemleri tescil memuruna 

otomatik olarak gösterilir. 
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“Kap Cinsi” sistem tarafından otomatik olarak “Kap- BI” olarak getirilmektedir. Kap cinsinin 

farklı olması durumunda doğru kap cinsinin seçilmesi gerekmektedir. 

 

Türk plakalı taşıma araçlarına ilişkin Taşıt Onay Belgesi “Taşıt Onay Belgesi Görüntüle” 

butonu tıklanarak görüntülenebilir. 

 

 
“Varış Bildirimini Görüntüle” tıklanarak varış bildirimi sadece görüntülenebilir, bu alanda 

herhangi bir değişiklik veya giriş yapılamaz.  
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Tescil memuru, YGM veya gümrük memuru tarafından yapılan varış bildiriminde değişiklik 

yapılması veya silinmesi mümkün olmadığından, bu durumlarda varış bildirimini yapan YGM 

veya tescil/gümrük memuru ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.  
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“Kalem bilgileri” ekranında kaleme ilişkin bilgilerde değişiklik yapılabilir veya hatalı bilgiler 

silinerek yeni giriş yapılabilir.  

 

Kaleme ilişkin ekli belgeler “ek belgeler” tıklanarak görüntülenebilir. 
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a) Eksiklik Durumu  

 

Hareket veya giriş gümrük idaresinden sevk edilen eşyanın kap adedi ve brüt ağırlğında 

eksiltme yapılarak başka bir varış gümrük idaresine sevk edilmesi mümkündür. Bu durumda, 

kap adedi ve brüt ağırlıkta gerekli düzenlemeler yapılmasının ardından açılan “sevk edilen kap 

miktarında …. Kap eksik miktar kaydetmek istiyorsunuz. Bu kaplar başka gümrük idaresine 

sevk edilecek mi?” uyarı mesajına cevaben “EVET” seçilir. 

 

 

 
 

Uyarıya “Evet” seçeneğinin işaretlenmesinin ardından “eksik kap sevk” ekranı açılmaktadır. 
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“Eksik kap sevk” ekranında başka bir gümrük idaresine/idarelerine sevk edilmek istenilerek 

eksiltilen kap adedi ve brüt ağırlık miktarı sevk gümrüğü kodu girilerek kaydedilir. 
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Hareket veya giriş gümrük idaresinden sevk edilen kap adedi ve brüt ağırlıkta hatalı veri girişi 

yapıldığına kanaat getirilerek eksiltme yapılması durumunda ise “Sevk edilen kap miktarında 

…. Kap eksik miktar kaydetmek istiyorsunuz. Bu kaplar başka gümrük idaresine sevk edilecek 

mi?” uyarısına cevaben “Hayır” seçilir. Sistemde yapılan düzeltme eksik kap sevk ekranı 

açılmadan kaydedilir. 

 

b) Fazlalık Durumu 

 

Hareket veya giriş gümrük idaresinden sevk edilen eşyanın kap adedi ve brüt ağırlığı artırılarak 

tescil edilmesi mümkündür. 
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Fazlalığa konu eşyaya seçilerek Volet-2’ye aktarılır. 
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Gerekli kontrollerin ve düzeltmelerin yapılmasından sonra klavyenin F3 tuşu kullanılarak veya 

İşlemler>Tescil sekmesi tıklanarak tescil işlemi gerçekleştirilir. 
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Rejim türü “İthalat” olan Volet-2 işlemlerinde TIR Karnesi tescil edildikten sonra özet beyan 

oluşturulması gerekmektedir. 
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İşlemler> OZBY Oluşturma sekmesi tıklanılarak veya klavyenin F8 tuşu kullanılarak özet 

beyan oluşturulabilir.  

 

4. MÜZEKKERE 

 

Tescil işleminin tamamlanmasıyla birlikte muayene tipi sistem tarafından atanmaktadır. Sistem 

tarafından belge kontorlü (sarı hat) olarak belirlenen muayene tipi müzekkere düzenlenerek 

fiziki kontrol (kırmızı hat) olarak değiştirilmesi mümkündür.   

Muayene>Müzekkere sekmesin tıklanır. 

Açılan müzekkere ekranın sol üst köşesinde yer alan işlemler> yeni seçilerek ilgili alanlar 

doldurularak kaydedilir ve işlemler>idareye sun’dan idareye müzekkere arz edilir. 
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İdareye sunulan müzekkere kararı, kabul veya reddedilebilir. İdare kararına ilişkin açıklama 

ilgili alana kaydedilir. 
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5. ŞARTLI İBRANIN KALDIRILMASI 

 

Şartlı ibra edilmiş TIR Karnesinin şartlı ibrasının kaldırılması istenmesi durumunda TIR 

Karnesi F1 ile çağırılır.  

İşlemler bölümü altında yer alan “şartlı ibra kaldır” sekmesine tıklanarak şartı ibra edilmiş TIR 

Karnesi’nde ki şartlı ibra kaldırılır.   

 

“Şartlı ibra kaldırılacak emin misiniz” uyarı mesajına “EVET” seçilmesi durumunda Açıklama 

alanı açılır ve açıklamanın girilmesinin ardından şartlı ibra kaldırma işlemi tamamlanmış olur. 

 

 

6. TIR Karnesi Kapsamında Çıkan Eşya:  

 

Antrepo rejimine tabi tutulmuş olan eşyanın antrepodan çıkışında ilgili memur tarafından TIR 

Karnesi Volet 1 yaprağı tescil edilir. VOLET-1 tescili aşamasında Rejim “TRANSİT” 

seçildiğinde, antrepo beyannamesi kapsamı eşya çıkışı gerçekleştirilecek ise “Antrepo açma 

yapılacak mı?” kutucuğu işaretlenecektir.   
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“Antrepo açma yapılacak mı?” kutucuğu işaretlenmemiş veya işaretlenmesi unutulmuş olsa bile 

tescil tuşuna basıldığında hatırlatma sorusu sorulacak ve “evet” denildiğinde seçenek otomatik 

işaretli hale gelecektir. “Hayır” tuşuna basıldığında işlemler hâlihazırda olduğu gibi devam 

edecektir.  

 

Açma işlemlerine ilişkin detaylı bilgi “TIR Transit Takip Programı Antrepo Açmalar Kullanıcı 

Kılavuzunda” yer almaktadır.  

 

Volet 1 muayene aşamasında TIR Transit Takip Programının ilgili alanlarına taşıma aracına 

tatbik edilen mühür numarası girilir.  

7. KARNE SORGULAMA 

 

Klavyenin F1 tuşuna basılarak veya İşlemler>Karne Arama sekmesinden işlem yapılmış TIR 

Karnesine ilişkin bilgilere ulaşmak mümkündür. 

 

 

Ekranın üst bölümünde aratılan Karnenin statüsü “Onaylanmış/Tescil Edilmiş” olarak 

gösterilmektedir. 

  

http://portal.gtb.gov.tr/Portals/0/Duyurular/KILAVUZ.pdf
http://portal.gtb.gov.tr/Portals/0/Duyurular/KILAVUZ.pdf
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8. DÜZELTME İŞLEMLERİ 

 

Onaylanmış statüde bulunan TIR Karnesine ilişkin 

• Brüt ağırlık          

• Kap adedi 

• Çıkış ülkesi 

• Varış ülkesi 

• Eşya cinsi 

• Net ağırlık 

• GTIP 

• Transit süre 

• Gönderici vergi numarası 

• Alıcı vergi numarası 

• Sayfa numarası 

• Gönderici unvan ve adres 

• Alıcı unvan ve adres 

Bilgilerinin düzeltilmesi mümkündür. 

 

a) Volet-1 Düzeltme İşlemleri 

 

Düzeltme işlemleri için öncelikle Klavyenin F1 tuşuna basılarak veya İşlemler>Karne Arama 

sekmesinden düzeltme yapılacak TIR Karnesi sorgulanır. 

 

 

TIR Karnesi bilgilerine ulaşılmasının ardından İşlemler> Volet-1 Düzeltme İşlemleri 

sekmesine tıklanır. 
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Düzeltme ekranın sol üst köşesinde yer alan “düzelt” sekmesi veya klavyenin F4 tuşu ile pasif 

olarak açılan ekran aktif hale getirilir. 

 

Düzeltilmek istenen alanlar düzeltilerek ekranın sol üst köşesinde yer alan “kaydet” 

sekmesinden klavyenin F3 tuşu ile kaydedilir. 

b) Volet-2 Düzeltme İşlemleri 

 

Düzeltme işlemleri için öncelikle Klavyenin F1 tuşuna basılarak veya İşlemler>Karne Arama 

sekmesinden düzeltme yapılacak TIR Karnesi sorgulanır. 

 



36 
 

 

 

TIR Karnesi bilgilerine ulaşılmasının ardından daha öncesinde sorgulanan TIR Karnesinde bir 

düzeltme işlemi yapılmış ise sol alt köşede “düzeltilmiş Karne” butonu ile düzeltme işlemine 

direk geçilebileceği gibi İşlemler> Volet-2 Düzeltme İşlemleri sekmesine tıklanır. 
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Düzeltilmek istenen alanlar düzeltilerek ekranın sol üst köşesinde yer alan “kaydet” 

sekmesinden klavyenin F3 tuşu ile kaydedilir. 

“Düzeltmeler” alanında söz konusu TIR Karnesine ilişkin düzeltme yapılmış alanlar sarı ile 

gösterilmektedir. 

NOT: Volet-1 de yapılan düzeltmeler henüz tescil edilmemiş Volet-2’ye otomatik 

yansıtılmaktadır.  
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9. GENEL SORGULAMA 

 

Ana ekranın sol üst köşesinde “sorgu” sekmesinden çeşitli sorgulamalar yapmak mümkündür. 

 

 

 

TIR Karnesinin Volet-1 ve Volet-2 bilgileri ayrı ayrı sorgulanabileceği gibi bu alanlarda Karne 

Numarasına, Tescil tarihine, plaka bilgileri gibi farklı farklı sorgular oluşturulabilir. 
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10. SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

1. Taşıma aracına ait taşıt onay belgesinin geçerlilik süresi bitmiş, nasıl işlem 

yapılmalıdır? 

 

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No.1)’in 16 ncı maddesi; 

(1) Taşıt onay belgesi süresinin yurtdışında sona ermesi halinde, taşıt onay belgesini 

düzenleyen gümrük idaresine yazılı olarak başvurulur. Gümrük idaresi tarafından firma 

dosyası incelenerek bir defaya mahsus olmak üzere ETOBS üzerinden otuz gün ek süre 

verilir ve işlemler 15 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tamamlanır. 

(2)  Bir TIR taşıması sırasında geçerlilik süresi biten taşıt onay belgesi, bu taşımanın sonuna 

kadar geçerli kabul edilir. 

Hükmünü amirdir. 

 

 

2. TIR Karnesinin tescil aşamasında “IRU Servisi çalışırken hata oluştu” mesajı 

alıyorum, ne yapmalıyım? 

 

Bu uyarı TIR Karnesinin geçerliliğinin kontrolünün yapıldığı IRU Servisi ile bağlantının 

kurulamadığını ifade etmekte olup, Gümrükler Genel Müdürlüğü Transit ve TIR Dairesi veya 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

 

3. TIR Karnesini ön beyanı olmadığı için tescil yapamıyorum, ne yapmalıyım? 

 

Ön beyan, Bakanlığımızca hazırlanan TIRCUS Programı veya Uluslararası Karayolu 

Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) TIR-EPD Sistemi üzerinden gümrük idaresine elektronik olarak 

gönderilebilmektedir. Giriş gümrük idarelerinde (Ro-Ro dâhil) ön beyanı verilmemiş TIR 

Karnesinin tescil edilmesi mümkün değildir. 

 

Taşıyıcıya https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS/Site/Oturum/Tanitim sitesinden Türkçe 

ve İngilizce olarak hazırlanmış TIRCUS kullanma kılavuzuna ulaşabileceği bilgisi verilerek ön 

beyan vermesinin sağlanması gerekmektedir. 

 

4. Yabancı plakalı taşıma aracına ilişkin Taşıt Onay Belgesi Sistemde gözükmemektedir, 

ne yapmalıyım? 

 

Elektronik Taşıt Onay Belgesi Bakanlığımızca geliştirilmiş bir program olup, sadece yerli 

firmalara ait taşıma araçları için kullanılmaktadır. Bu sebeple TIR Takip Programına yabancı 

plakalı taşıma araçlarına ilişkin Taşıt Onay Belgesi bilgisi yansıtılamamaktadır. Yabancı plakalı 

taşıma araçlarına ilişkin Taşıt Onay Belgesinin memur eliyle kontrol edilmesi gerekmektedir. 

https://uygulama.gtb.gov.tr/TIRCUS/Site/Oturum/Tanitim
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5. Volet-2 tescil işleminde TIR Karnesi sayfa numarasının hatalı olduğunu fark ettim, 

ancak doğru sayfa numarasını girdiğimde “girdiğiniz Karne ve sayfa numarası var” 

uyarısı alıyorum, ne yapmalıyım? 

 

TIR Karnesi numarası ilk Volet-1 tescilinin yapıldığı giriş gümrük idaresinde hatalı 

kaydedildiğinden dolayı varış gümrük idarelerinde Volet-2 tescilinde ve diğer Volet-1 sevk 

işlemlerinde hatalı devam etmektedir. Hatayı tespit eden gümrük idaresi giriş/hareket gümrük 

idaresi ile iletişime geçerek düzeltme ekranı üzerinden sayfa numarasının düzeltilmesi talep 

edilmelidir. 

 

 

 

6-Volet-2 tescil işleminde TIR karnesi hamili firmanın “TIR karnesi hamili firma İhraç 

edilmiştir.” uyarısı aldım ve tescile devam edemiyorum, ne yapmalıyım? 

 

Gümrük genel tebliği 12/A maddesi, 

“(1) Taşıyıcı firmanın geçici veya daimi ihraç edildiği ya da tezkiyesinin iptal edildiği tarihten 

önce başlamış taşımalarda; 

a) Çıkış gümrük idaresince Kara Kapıları Taşıt Takip Programından taşıtın çıkış işlemi yapılır 

ve TIR karnesi veri girişi yapılarak sonlandırılır. 

b) Özet beyan modülünden “Teslim Alma” kaydı düzenlenir ve varış gümrük idaresince TIR 

karnesi veri girişi yapılarak sonlandırılır. 

c) Başka bir Akit Tarafta başlamış taşımada bu firmaya ait TIR karnesi giriş gümrük idaresince 

kabul edilmez.” 

gereğince işlem yapılması gerekmekte olup söz konusu TIR Karnesi manuel veri girişi 

yapılarak sonlandırılır.  

 


