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Konu : TIR EPD İş Ağı Projesi hk.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde yapılan duyuruda; TIR 
Karnesi Hamillerinin, elektronik ön beyan işlemlerinin yanı sıra TIR Karnesi talep ve ödeme işlemlerini 
gerçekleştirdiği IRU TIR EPD uygulamasında bazı yenilikler eklendiği bildirilmektedir. 

Özellikle, artan rekabet ortamı ve Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle zor günler geçiren sektörümüze 
katkı sağlayacağı düşünülen "İş Ağı" adı verilen proje kapsamında TIR Karnesi Hamilleri tarafından ekte 
sunulan kılavuzda belirtildiği şekilde girilecek ilave bilgiler ve bu bilgilerin paylaşımı izni verildikten sonra 
tüm dünyadaki TIR Karnesi Hamilleri ile ticari amaçla iletişim kurulmasına imkan sağlanacaktır. Halihazırda 
tüm TIR Sözleşmesine taraf ülkeler için aktifleştirilmiş olan projenin, ülkemiz TIR Karnesi Hamillerinin iş 
potansiyelinin geliştirilmesine ve yeni iş fırsatlarına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. İlk adımda 
sadece TIR Karnesi Hamillerinin kullanımına sunulacak olan projenin, sonraki adımlarda yük organizatörleri, 
ithalatçı/ihracatçılar gibi üçüncü tarafların da katılımına açılması planlanmaktadır.

Bilgilerini ve ekte sunulan belgenin Derneğiniz üyelerine eksiksiz duyurularak, iletişim bilgilerinin sisteme 
girilmesi konusunda teşvik edilmeleri hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

e-imza
Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

  EK:IRU İŞ AĞI PROJESI (4 sayfa)
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IRU İŞ AĞI PROJESİ

I. ARKA PLAN

TIR sisteminin her geçen gün artan coğrafi kapsamı doğrultusunda IRU düzenli olarak üyelerinden, taşımacı 
firmalardan, taşıma işi organize eden forwarder şirketlerden ve en önemlisi ihracatçılar gibi taşıma hizmeti 
almak isteyen üçüncü taraflardan, doğru ve güvenilir nakliyeci bilgisi talepleri ile karşılaşmaktadır. 

Bu tür talepler ise beraberinde aşağıdaki sonuçları doğurmaktadır:

 Yeni ülkelerin TIR'a katılması ve yeni TIR koridorlarının açılması.
 Araç değiştirilmesini ve sınırdan geçildiğinde mürettebatın değiştirilmesini gerektiren salgına karşı alınan 

önlemler doğrultusunda hareket kabiliyetinin arttırılması.
 Tedarik zincirlerinin jeopolitik gelişmelere göre ayarlanması (örneğin Brexit).

Bu ihtiyaca cevap olarak ve taşımacılık sektörünün günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak için IRU, TIR-EPD 
uygulaması üzerinden yeni bir çözüm ve ilave katkılar sağlayabilecek bir ek hizmet geliştirmiştir. Bu özellik, 
güvenilirlikleri hem ulusal kefil kuruluşlarca hemde ulusal gümrük makamlarınca teyit edilmiş ve TIR teskiyesi 
verilerek onaylanmış TIR operatörlerini potansiyel ortaklarına görünür kılmak ve böylece onlara daha fazla iş 
sağlama imkanı için tasarlanmıştır. 

Ayrıca bu durum, nakliye firmalarının COVID-19 salgını nedeniyle finansal olarak sıkıntı çektiği bir zamanda 
özellikle önem taşımaktadır.

İŞ AĞI PROJESİ
HEDEFLER, FAYDALAR VE FONKSİYONLAR

1) Projenin Genel Hedefleri:

 Taşımacı şirketlerin görünürlüğünü artırmak ve lojistik zincirindeki farklı paydaşlara hizmet edebilmelerine 
imkan sağlamak.

 İhracatçılar ve diğer nakliye şirketleri gibi güvenilir üçüncü şahısların platformdaki güvenilir taşımacılar ile 
buluşabilmesini sağlamak.

 Üçüncü tarafların (ihracatçı, forwarder gibi) TIR-EPD aracılığıyla güvenilir taşımacılar ile iletişime geçerek 
taşıma operasyonlarını düzenlemelerine imkan sağlamak.

2) Projenin Taraflar Açısından Faydaları:

Taşımacı Firmalar:

 TIR-EPD platformu üzerinde, potansiyel ortaklar tarafından erişilebilir olacakları için daha fazla iş 
fırsatı ile karşılaşabilecekler.

 COVID-19 ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere çeşitli kısıtlamaların (araç, sürücü değişimi vb.) 
üstesinden gelebilmek için diğer TIR operatörleriyle ortaklık yapma imkanı elde edecekler.

 Transit hareketler için gümrük komisyoncusu müdahalesi ihtiyacının azalması (Brexit).

İhracatçılar, Taşıma Organizatörleri ve Diğer Paydaşlar:

 Güvenilir ve deneyimli nakliye operatörlerinden oluşan bir veritabanına erişim imkanı elde edecekler.
 "Karmaşık" karayolu / intermodal (kapıdan kapıya) taşımaların organizasyonunu çok daha kolay 

yapabilecekler. (Örn.: Çin'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya, tüm tarafların kayıtlı ve bağlantılı olduğu 
ve gümrük beyannamelerinin TIR-EPD aracılığıyla gönderildiği bir taşıma operasyon yönetimi imkanı)

 Brexit bağlamında TIR ile teminat sorunu yaşamaksızın ve  sorunsuz sınır geçişi imkanı elde ederek 
doğrudan Birleşik Krallık'ta bulunan ve Avrupa'dan gelen malları bekleyen depolardan hizmet alma 
imkanı elde edecekler.



Proje kapsamında TIR-EPD uygulamasına aşağıdaki işlevler eklenmiştir:

Bir TIR taşıma operatörü aramak ve iletişim kurmak isteyen üçüncü şahıslar (ihracatçı vb.) için aşağıdaki 
işlevler geliştirilmiştir:

 Taşımacılardan farklı olarak ayrı bir hesap türü oluşturulmuştur.

 TIR sahibi adına bir EPD taslağı oluşturma hakkı verilmiştir. (Oluşturulan taslak beyanlar, mevzuat 
gereği taşımacı tarafından ilgili gümrük idarelerine gönderilecektir.)

 Tarafların kendi hesap bilgilerini yönetme hakkı bulunacaktır.

 Taşıma operatörünü farklı kriterler kullanarak arama imkanı bulunacaktır (Taşımacının profiline 
kaydettiği bilgilere (güzergah, uzmanlık alanı vb. göre arama yapabilme imkanı).

Şu anda bu özellikler ve ilgili bilgiler İngilizce, Fransızca, Farsça, Lehçe, Rusça ve Türkçe dillerinde 
mevcuttur. 

Proje TIR sistemine taraf olan tüm ülkelerde devreye girecek olmakla birlikte, platform bünyesinde yer alacak 
taşımacılar, bulundukları ülkeye/ülkeden yada ülke üzerinden yapılacak tüm ticari faaliyetlerde tercih edilebilir 
ve görülebilir bir taşımacı firma haline gelecektir. Bu sayede hem görünürlükleri artacak hemde ilave iş imkanı 
yakalama şansına sahip olacaklardır.

KULLANIM DETAYLARI

Projenin ilk safhasında TIR EPD sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapacak olan taşımacılar “Firma 
Bilgileri” sekmesi altındaki “Genel Bilgi” butonuna basacak ve “Profil” sayfasına ulaşacaktır.

Genel Bilgiler sekmesi altında bulunan “Profil” seçeneğine basılarak firma profilinin oluşturulması safhasına 
geçilecektir. Proje kapsamında ulaşılabilir bir firma haline gelebilmek için taşımacı firma tarafından gerekli 
bilgilerin sisteme girilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler;



 Firma ismi,
 Ticari teklifleri alabilecekleri bir e.posta adresi
 Taşıma yaptıkları ülkeler
 Filo bünyesinde yer alan ve taşıma hizmetlerinde kullanabildikleri araç türleri
 Firma tarafından verilen hizmetler
 Firmaya ait görüntünmesi istenen ilave bilgileri içerecek metin / bağlantı (internet sayfası adresi, 

firmaya ait tanıtım bilgileri vb.)

Yukarıda yer alan bilgilerin “Profil” bölümüne girilmesi sonrasında “yayınla” seçeneğine tıklanacak ve 
belirecek olan yasal uyarı kapsamında “şartları kabul et”  seçeneğine tıklanarak, platform bünyesinde 

taşımacı arayan tüm taraflarca, sadece profil kısmına girilen bilgileri kapsayacak şekilde görülebilir ve 
ticari teklif alabilir bir firma haline gelinecektir.



Projenin ilk aşamasında TIR 
EPD platformu üzerinde 
sadece taşımacıların profil 
oluşturmasına imkan 
verecek bölüm ve taşımacı 
arama bölümü aktive 
edilmiştir. 

Firma profilini oluşturan 
firmalar, TIR EPD platformu 
üzerindeki “Firma Bilgisi” 
sekmesi altındaki 
“Taşımacı Ara” 
seçeneğine tıklayak, taşıma 
operasyonlarında hizmet 
almak isteyebilecekleri 
diğer taşımacılara da 
ulaşabilecektir. 

Taşımacı Ara seçeneği üzerinden ulaşılacak firma arama bölümü üzerinden taşımacı firmalar, platform 
üzerinde profil oluşturarak kayıt olmuş firmalara erişim imkanına sahip olacak, arama bölümünde yer alan 
taşıma yapılan ülkeler, verilen hizmetler, araç türü ve başkaca ülkedeki güvenilir taşımacı firmalara 
ulaşabilecekler ve iletişim geçebileceklerdir.
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Konu : TIR EPD İş Ağı Projesi hk.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde yapılan duyuruda; TIR 
Karnesi Hamillerinin, elektronik ön beyan işlemlerinin yanı sıra TIR Karnesi talep ve ödeme işlemlerini 
gerçekleştirdiği IRU TIR EPD uygulamasında bazı yenilikler eklendiği bildirilmektedir. 

Özellikle, artan rekabet ortamı ve Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle zor günler geçiren sektörümüze 
katkı sağlayacağı düşünülen "İş Ağı" adı verilen proje kapsamında TIR Karnesi Hamilleri tarafından ekte 
sunulan kılavuzda belirtildiği şekilde girilecek ilave bilgiler ve bu bilgilerin paylaşımı izni verildikten sonra 
tüm dünyadaki TIR Karnesi Hamilleri ile ticari amaçla iletişim kurulmasına imkan sağlanacaktır. Halihazırda 
tüm TIR Sözleşmesine taraf ülkeler için aktifleştirilmiş olan projenin, ülkemiz TIR Karnesi Hamillerinin iş 
potansiyelinin geliştirilmesine ve yeni iş fırsatlarına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. İlk adımda 
sadece TIR Karnesi Hamillerinin kullanımına sunulacak olan projenin, sonraki adımlarda yük organizatörleri, 
ithalatçı/ihracatçılar gibi üçüncü tarafların da katılımına açılması planlanmaktadır.

Bilgilerini ve ekte sunulan belgenin Derneğiniz üyelerine eksiksiz duyurularak, iletişim bilgilerinin sisteme 
girilmesi konusunda teşvik edilmeleri hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

e-imza
Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

  EK:IRU İŞ AĞI PROJESI (4 sayfa)

DAĞITIM
UND
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IRU İŞ AĞI PROJESİ

I. ARKA PLAN

TIR sisteminin her geçen gün artan coğrafi kapsamı doğrultusunda IRU düzenli olarak üyelerinden, taşımacı 
firmalardan, taşıma işi organize eden forwarder şirketlerden ve en önemlisi ihracatçılar gibi taşıma hizmeti 
almak isteyen üçüncü taraflardan, doğru ve güvenilir nakliyeci bilgisi talepleri ile karşılaşmaktadır. 

Bu tür talepler ise beraberinde aşağıdaki sonuçları doğurmaktadır:

 Yeni ülkelerin TIR'a katılması ve yeni TIR koridorlarının açılması.
 Araç değiştirilmesini ve sınırdan geçildiğinde mürettebatın değiştirilmesini gerektiren salgına karşı alınan 

önlemler doğrultusunda hareket kabiliyetinin arttırılması.
 Tedarik zincirlerinin jeopolitik gelişmelere göre ayarlanması (örneğin Brexit).

Bu ihtiyaca cevap olarak ve taşımacılık sektörünün günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak için IRU, TIR-EPD 
uygulaması üzerinden yeni bir çözüm ve ilave katkılar sağlayabilecek bir ek hizmet geliştirmiştir. Bu özellik, 
güvenilirlikleri hem ulusal kefil kuruluşlarca hemde ulusal gümrük makamlarınca teyit edilmiş ve TIR teskiyesi 
verilerek onaylanmış TIR operatörlerini potansiyel ortaklarına görünür kılmak ve böylece onlara daha fazla iş 
sağlama imkanı için tasarlanmıştır. 

Ayrıca bu durum, nakliye firmalarının COVID-19 salgını nedeniyle finansal olarak sıkıntı çektiği bir zamanda 
özellikle önem taşımaktadır.

İŞ AĞI PROJESİ
HEDEFLER, FAYDALAR VE FONKSİYONLAR

1) Projenin Genel Hedefleri:

 Taşımacı şirketlerin görünürlüğünü artırmak ve lojistik zincirindeki farklı paydaşlara hizmet edebilmelerine 
imkan sağlamak.

 İhracatçılar ve diğer nakliye şirketleri gibi güvenilir üçüncü şahısların platformdaki güvenilir taşımacılar ile 
buluşabilmesini sağlamak.

 Üçüncü tarafların (ihracatçı, forwarder gibi) TIR-EPD aracılığıyla güvenilir taşımacılar ile iletişime geçerek 
taşıma operasyonlarını düzenlemelerine imkan sağlamak.

2) Projenin Taraflar Açısından Faydaları:

Taşımacı Firmalar:

 TIR-EPD platformu üzerinde, potansiyel ortaklar tarafından erişilebilir olacakları için daha fazla iş 
fırsatı ile karşılaşabilecekler.

 COVID-19 ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere çeşitli kısıtlamaların (araç, sürücü değişimi vb.) 
üstesinden gelebilmek için diğer TIR operatörleriyle ortaklık yapma imkanı elde edecekler.

 Transit hareketler için gümrük komisyoncusu müdahalesi ihtiyacının azalması (Brexit).

İhracatçılar, Taşıma Organizatörleri ve Diğer Paydaşlar:

 Güvenilir ve deneyimli nakliye operatörlerinden oluşan bir veritabanına erişim imkanı elde edecekler.
 "Karmaşık" karayolu / intermodal (kapıdan kapıya) taşımaların organizasyonunu çok daha kolay 

yapabilecekler. (Örn.: Çin'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya, tüm tarafların kayıtlı ve bağlantılı olduğu 
ve gümrük beyannamelerinin TIR-EPD aracılığıyla gönderildiği bir taşıma operasyon yönetimi imkanı)

 Brexit bağlamında TIR ile teminat sorunu yaşamaksızın ve  sorunsuz sınır geçişi imkanı elde ederek 
doğrudan Birleşik Krallık'ta bulunan ve Avrupa'dan gelen malları bekleyen depolardan hizmet alma 
imkanı elde edecekler.



Proje kapsamında TIR-EPD uygulamasına aşağıdaki işlevler eklenmiştir:

Bir TIR taşıma operatörü aramak ve iletişim kurmak isteyen üçüncü şahıslar (ihracatçı vb.) için aşağıdaki 
işlevler geliştirilmiştir:

 Taşımacılardan farklı olarak ayrı bir hesap türü oluşturulmuştur.

 TIR sahibi adına bir EPD taslağı oluşturma hakkı verilmiştir. (Oluşturulan taslak beyanlar, mevzuat 
gereği taşımacı tarafından ilgili gümrük idarelerine gönderilecektir.)

 Tarafların kendi hesap bilgilerini yönetme hakkı bulunacaktır.

 Taşıma operatörünü farklı kriterler kullanarak arama imkanı bulunacaktır (Taşımacının profiline 
kaydettiği bilgilere (güzergah, uzmanlık alanı vb. göre arama yapabilme imkanı).

Şu anda bu özellikler ve ilgili bilgiler İngilizce, Fransızca, Farsça, Lehçe, Rusça ve Türkçe dillerinde 
mevcuttur. 

Proje TIR sistemine taraf olan tüm ülkelerde devreye girecek olmakla birlikte, platform bünyesinde yer alacak 
taşımacılar, bulundukları ülkeye/ülkeden yada ülke üzerinden yapılacak tüm ticari faaliyetlerde tercih edilebilir 
ve görülebilir bir taşımacı firma haline gelecektir. Bu sayede hem görünürlükleri artacak hemde ilave iş imkanı 
yakalama şansına sahip olacaklardır.

KULLANIM DETAYLARI

Projenin ilk safhasında TIR EPD sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapacak olan taşımacılar “Firma 
Bilgileri” sekmesi altındaki “Genel Bilgi” butonuna basacak ve “Profil” sayfasına ulaşacaktır.

Genel Bilgiler sekmesi altında bulunan “Profil” seçeneğine basılarak firma profilinin oluşturulması safhasına 
geçilecektir. Proje kapsamında ulaşılabilir bir firma haline gelebilmek için taşımacı firma tarafından gerekli 
bilgilerin sisteme girilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler;



 Firma ismi,
 Ticari teklifleri alabilecekleri bir e.posta adresi
 Taşıma yaptıkları ülkeler
 Filo bünyesinde yer alan ve taşıma hizmetlerinde kullanabildikleri araç türleri
 Firma tarafından verilen hizmetler
 Firmaya ait görüntünmesi istenen ilave bilgileri içerecek metin / bağlantı (internet sayfası adresi, 

firmaya ait tanıtım bilgileri vb.)

Yukarıda yer alan bilgilerin “Profil” bölümüne girilmesi sonrasında “yayınla” seçeneğine tıklanacak ve 
belirecek olan yasal uyarı kapsamında “şartları kabul et”  seçeneğine tıklanarak, platform bünyesinde 

taşımacı arayan tüm taraflarca, sadece profil kısmına girilen bilgileri kapsayacak şekilde görülebilir ve 
ticari teklif alabilir bir firma haline gelinecektir.



Projenin ilk aşamasında TIR 
EPD platformu üzerinde 
sadece taşımacıların profil 
oluşturmasına imkan 
verecek bölüm ve taşımacı 
arama bölümü aktive 
edilmiştir. 

Firma profilini oluşturan 
firmalar, TIR EPD platformu 
üzerindeki “Firma Bilgisi” 
sekmesi altındaki 
“Taşımacı Ara” 
seçeneğine tıklayak, taşıma 
operasyonlarında hizmet 
almak isteyebilecekleri 
diğer taşımacılara da 
ulaşabilecektir. 

Taşımacı Ara seçeneği üzerinden ulaşılacak firma arama bölümü üzerinden taşımacı firmalar, platform 
üzerinde profil oluşturarak kayıt olmuş firmalara erişim imkanına sahip olacak, arama bölümünde yer alan 
taşıma yapılan ülkeler, verilen hizmetler, araç türü ve başkaca ülkedeki güvenilir taşımacı firmalara 
ulaşabilecekler ve iletişim geçebileceklerdir.
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Konu : TIR EPD İş Ağı Projesi hk.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde yapılan duyuruda; TIR 
Karnesi Hamillerinin, elektronik ön beyan işlemlerinin yanı sıra TIR Karnesi talep ve ödeme işlemlerini 
gerçekleştirdiği IRU TIR EPD uygulamasında bazı yenilikler eklendiği bildirilmektedir. 

Özellikle, artan rekabet ortamı ve Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle zor günler geçiren sektörümüze 
katkı sağlayacağı düşünülen "İş Ağı" adı verilen proje kapsamında TIR Karnesi Hamilleri tarafından ekte 
sunulan kılavuzda belirtildiği şekilde girilecek ilave bilgiler ve bu bilgilerin paylaşımı izni verildikten sonra 
tüm dünyadaki TIR Karnesi Hamilleri ile ticari amaçla iletişim kurulmasına imkan sağlanacaktır. Halihazırda 
tüm TIR Sözleşmesine taraf ülkeler için aktifleştirilmiş olan projenin, ülkemiz TIR Karnesi Hamillerinin iş 
potansiyelinin geliştirilmesine ve yeni iş fırsatlarına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. İlk adımda 
sadece TIR Karnesi Hamillerinin kullanımına sunulacak olan projenin, sonraki adımlarda yük organizatörleri, 
ithalatçı/ihracatçılar gibi üçüncü tarafların da katılımına açılması planlanmaktadır.

Bilgilerini ve ekte sunulan belgenin Derneğiniz üyelerine eksiksiz duyurularak, iletişim bilgilerinin sisteme 
girilmesi konusunda teşvik edilmeleri hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

e-imza
Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı
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IRU İŞ AĞI PROJESİ

I. ARKA PLAN

TIR sisteminin her geçen gün artan coğrafi kapsamı doğrultusunda IRU düzenli olarak üyelerinden, taşımacı 
firmalardan, taşıma işi organize eden forwarder şirketlerden ve en önemlisi ihracatçılar gibi taşıma hizmeti 
almak isteyen üçüncü taraflardan, doğru ve güvenilir nakliyeci bilgisi talepleri ile karşılaşmaktadır. 

Bu tür talepler ise beraberinde aşağıdaki sonuçları doğurmaktadır:

 Yeni ülkelerin TIR'a katılması ve yeni TIR koridorlarının açılması.
 Araç değiştirilmesini ve sınırdan geçildiğinde mürettebatın değiştirilmesini gerektiren salgına karşı alınan 

önlemler doğrultusunda hareket kabiliyetinin arttırılması.
 Tedarik zincirlerinin jeopolitik gelişmelere göre ayarlanması (örneğin Brexit).

Bu ihtiyaca cevap olarak ve taşımacılık sektörünün günlük faaliyetlerini kolaylaştırmak için IRU, TIR-EPD 
uygulaması üzerinden yeni bir çözüm ve ilave katkılar sağlayabilecek bir ek hizmet geliştirmiştir. Bu özellik, 
güvenilirlikleri hem ulusal kefil kuruluşlarca hemde ulusal gümrük makamlarınca teyit edilmiş ve TIR teskiyesi 
verilerek onaylanmış TIR operatörlerini potansiyel ortaklarına görünür kılmak ve böylece onlara daha fazla iş 
sağlama imkanı için tasarlanmıştır. 

Ayrıca bu durum, nakliye firmalarının COVID-19 salgını nedeniyle finansal olarak sıkıntı çektiği bir zamanda 
özellikle önem taşımaktadır.

İŞ AĞI PROJESİ
HEDEFLER, FAYDALAR VE FONKSİYONLAR

1) Projenin Genel Hedefleri:

 Taşımacı şirketlerin görünürlüğünü artırmak ve lojistik zincirindeki farklı paydaşlara hizmet edebilmelerine 
imkan sağlamak.

 İhracatçılar ve diğer nakliye şirketleri gibi güvenilir üçüncü şahısların platformdaki güvenilir taşımacılar ile 
buluşabilmesini sağlamak.

 Üçüncü tarafların (ihracatçı, forwarder gibi) TIR-EPD aracılığıyla güvenilir taşımacılar ile iletişime geçerek 
taşıma operasyonlarını düzenlemelerine imkan sağlamak.

2) Projenin Taraflar Açısından Faydaları:

Taşımacı Firmalar:

 TIR-EPD platformu üzerinde, potansiyel ortaklar tarafından erişilebilir olacakları için daha fazla iş 
fırsatı ile karşılaşabilecekler.

 COVID-19 ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere çeşitli kısıtlamaların (araç, sürücü değişimi vb.) 
üstesinden gelebilmek için diğer TIR operatörleriyle ortaklık yapma imkanı elde edecekler.

 Transit hareketler için gümrük komisyoncusu müdahalesi ihtiyacının azalması (Brexit).

İhracatçılar, Taşıma Organizatörleri ve Diğer Paydaşlar:

 Güvenilir ve deneyimli nakliye operatörlerinden oluşan bir veritabanına erişim imkanı elde edecekler.
 "Karmaşık" karayolu / intermodal (kapıdan kapıya) taşımaların organizasyonunu çok daha kolay 

yapabilecekler. (Örn.: Çin'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya, tüm tarafların kayıtlı ve bağlantılı olduğu 
ve gümrük beyannamelerinin TIR-EPD aracılığıyla gönderildiği bir taşıma operasyon yönetimi imkanı)

 Brexit bağlamında TIR ile teminat sorunu yaşamaksızın ve  sorunsuz sınır geçişi imkanı elde ederek 
doğrudan Birleşik Krallık'ta bulunan ve Avrupa'dan gelen malları bekleyen depolardan hizmet alma 
imkanı elde edecekler.



Proje kapsamında TIR-EPD uygulamasına aşağıdaki işlevler eklenmiştir:

Bir TIR taşıma operatörü aramak ve iletişim kurmak isteyen üçüncü şahıslar (ihracatçı vb.) için aşağıdaki 
işlevler geliştirilmiştir:

 Taşımacılardan farklı olarak ayrı bir hesap türü oluşturulmuştur.

 TIR sahibi adına bir EPD taslağı oluşturma hakkı verilmiştir. (Oluşturulan taslak beyanlar, mevzuat 
gereği taşımacı tarafından ilgili gümrük idarelerine gönderilecektir.)

 Tarafların kendi hesap bilgilerini yönetme hakkı bulunacaktır.

 Taşıma operatörünü farklı kriterler kullanarak arama imkanı bulunacaktır (Taşımacının profiline 
kaydettiği bilgilere (güzergah, uzmanlık alanı vb. göre arama yapabilme imkanı).

Şu anda bu özellikler ve ilgili bilgiler İngilizce, Fransızca, Farsça, Lehçe, Rusça ve Türkçe dillerinde 
mevcuttur. 

Proje TIR sistemine taraf olan tüm ülkelerde devreye girecek olmakla birlikte, platform bünyesinde yer alacak 
taşımacılar, bulundukları ülkeye/ülkeden yada ülke üzerinden yapılacak tüm ticari faaliyetlerde tercih edilebilir 
ve görülebilir bir taşımacı firma haline gelecektir. Bu sayede hem görünürlükleri artacak hemde ilave iş imkanı 
yakalama şansına sahip olacaklardır.

KULLANIM DETAYLARI

Projenin ilk safhasında TIR EPD sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapacak olan taşımacılar “Firma 
Bilgileri” sekmesi altındaki “Genel Bilgi” butonuna basacak ve “Profil” sayfasına ulaşacaktır.

Genel Bilgiler sekmesi altında bulunan “Profil” seçeneğine basılarak firma profilinin oluşturulması safhasına 
geçilecektir. Proje kapsamında ulaşılabilir bir firma haline gelebilmek için taşımacı firma tarafından gerekli 
bilgilerin sisteme girilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler;



 Firma ismi,
 Ticari teklifleri alabilecekleri bir e.posta adresi
 Taşıma yaptıkları ülkeler
 Filo bünyesinde yer alan ve taşıma hizmetlerinde kullanabildikleri araç türleri
 Firma tarafından verilen hizmetler
 Firmaya ait görüntünmesi istenen ilave bilgileri içerecek metin / bağlantı (internet sayfası adresi, 

firmaya ait tanıtım bilgileri vb.)

Yukarıda yer alan bilgilerin “Profil” bölümüne girilmesi sonrasında “yayınla” seçeneğine tıklanacak ve 
belirecek olan yasal uyarı kapsamında “şartları kabul et”  seçeneğine tıklanarak, platform bünyesinde 

taşımacı arayan tüm taraflarca, sadece profil kısmına girilen bilgileri kapsayacak şekilde görülebilir ve 
ticari teklif alabilir bir firma haline gelinecektir.



Projenin ilk aşamasında TIR 
EPD platformu üzerinde 
sadece taşımacıların profil 
oluşturmasına imkan 
verecek bölüm ve taşımacı 
arama bölümü aktive 
edilmiştir. 

Firma profilini oluşturan 
firmalar, TIR EPD platformu 
üzerindeki “Firma Bilgisi” 
sekmesi altındaki 
“Taşımacı Ara” 
seçeneğine tıklayak, taşıma 
operasyonlarında hizmet 
almak isteyebilecekleri 
diğer taşımacılara da 
ulaşabilecektir. 

Taşımacı Ara seçeneği üzerinden ulaşılacak firma arama bölümü üzerinden taşımacı firmalar, platform 
üzerinde profil oluşturarak kayıt olmuş firmalara erişim imkanına sahip olacak, arama bölümünde yer alan 
taşıma yapılan ülkeler, verilen hizmetler, araç türü ve başkaca ülkedeki güvenilir taşımacı firmalara 
ulaşabilecekler ve iletişim geçebileceklerdir.


