
Sayın İlgili  

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından geliştirilerek TIR Karnesi Hamillerinin 
hizmetine ücretsiz olarak sunulan TIR EPD uygulaması, 44 ülkede geçerli gümrük idareleri 
tarafından ön beyan işlemlerine kolaylık sağlayan ve tek seferde taşımanın gerçekleşeceği tüm 
güzergah ülke gümrüklerine ön beyan gönderilmesine olanak sağlamaktadır. 

TIR Karnesi içeriğinin gümrük idarelerine sunulmadan önce düzgün ve doğru şekilde 
doldurulmasının elzem olduğu gibi TIR EPD ile yapılan ön beyan içeriğinde tüm bilgiler doğru 
olmalıdır. TIR Karne Hamillerinin taşımaları sırasında sorun yaşamaması adına, yükleme 
yapıldığı ve taşımaya ilişkin bilgiler temin edildiğinde hareket gümrük idaresine gidilmeden 
önce oluşturulacak TIREPD ön beyanında, güzergah, gönderici/alıcı, eşyaya ilişkin tanım ve 
HS/GTİP kodları gibi bilgilerin tam ve doğru şekilde yer alması çok önemlidir. 

Bununla birlikte, taşıma işlemi için TIREPD ön beyanı oluşturulması ve ilgili tüm gümrük 
idarelerine gönderilmesi halinde, gönderilen ön beyan TIREPD uygulamasının geçerli olduğu 
ülkelerin tüm gümrük idarelerinde geçerli ve ulaşılabilir olacak, dolayısıyla başka bir sistem 
üzerinden ön beyan gönderilmesine gerek kalmayacak olup bu durum taşıma maliyetlerinin 
düşürülmesine katkı sağlayacaktır. 

TIR EPD uygulamasının kullanımına ilişkin materyaller TIREPD uygulaması ana sayfasında 
(https://tirepd.iru.org/#/login) sağ üst köşedeki soru işareti imgesine tıklanarak 
ulaşılabilmektedir.  

Ancak, son zamanlarda paydaşlarımızdan Birliğimize; 

• TIR EPD ile ön beyan gönderilmesine rağmen bazı Avrupa Birliği gümrük idarelerinin 
isteğine bağlı olarak, başka sistemler üzerinden de ön beyan gönderildiği, bu durumun 
gümrük sistemlerinde çeşitli sorunlara sebep olduğu, böyle bir sorunla karşılaşmamak 
adına yapılan TIR EPD ön beyan bilgisinin mutlaka gümrük işlemlerini takip eden 
acenteye verilmesi gerektiği, 

• TIR EPD üzerinden yapılan ön beyanlarda taşınan malların GTİP/HS kodlarında hatalar 
olduğu, bir kısım bilginin yanlış girildiği ve bu durumun beyanın reddedilmesinin yanında 
gümrük işlemlerinde gecikmelere sebep olduğu, 

• Kırgızistan, Türkmenistan gibi Orta Asya ülkelerine yönelik yapılan taşımalarda ön 
beyanların zamanında veya hiç yapılmadığı, bu nedenle araçların gümrük geçişlerinde 
gereksiz zaman kayıpları yaşadığı, 

yönünde bilgiler ulaşmaktadır. 

TIR Karnesi kapsamında yaptıkları taşımalarda zaman kaybının önlenmesi ve ilave maliyetlerle 
karşılaşmamaları adına yukarıda belirtilen konularda firmanız ilgililerinin bilgilendirilmelerini 
önemle rica ederiz. 

Saygılarımızla, 
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