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 TIR nedİR?
 ‘TIR’ (Transports Internationaux Routiers yani Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı) Kamu-Özel Sektör Ortaklıklarında dünya 
çapında uygulanan bir BM Sözleşmesi’ne dayanan uluslararası bir 
transit sistemidir. TIR 60 yılı aşkın süredir gümrük mühürlü araçların 
ve yük konteynerlerin sınır kontrolüne tabi olmaksızın ülkelerden 
geçmesine olanak sağlayarak ticareti ve uluslararası karayolu 
taşımacılığını kolaylaştırmakta ve güvenli hale getirmektedir.    
 

 TIR SİSTemİne bunlaRdan faydalanmak İçİn 
kaTIlIn:
aKolaylaştırılmış sınır geçme prosedürleri; 
aGümrük işlemlerini her sınırda yaptırmak yerine yalnızca hareket 
    ve varış noktalarında yaptırma ;
aGümrük vergi ve resimlerinin ödenme garantisi;
aUluslararası ticaretin hızlanması ve masrafların azalması; 
aÜcretsiz ve internet kanalıyla ulaşılabilen ön-beyan ve risk 
   yönetimi araçlarını kullanım imkanı.



 TIR sİsTemİ akTöRleRİ

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği  (IRU): BM yetkisi altında 
TIR Sistemini uygular ;

IRU’ya Üye kuruluşlar: TIR Karneleri verir, TIR ile yapılan taşıma 
işlemlerini garanti altına alır ve ulusal makamlar ile işbirliği içinde 
taşıma operatörlerinin TIR Sistemine erişimini sağlarlar ;

TIR Karnesi Hamilleri: TIR taşıma işlemlerini gerçekleştiren taşıma 
operatörleridir;

Ulusal Makamlar: Genellikle gümrük idareleridir ve IRU Üyesi 
Kuruluşlara ve taşıma operatörlerine TIR Sistemine erişim imkanı 
tanırlar ;

Birleşmiş Milletler Kurumları: TIR Sistemini ve çok taraflı taşıma 
mevzuatını küresel düzeyde gözetlerler 
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 TIR bİlgİ TeknolojİleRİ kolaylaştırma ve 
güvence uygulamaları

TIR Sistemi IRU’nun çeşitli bilgi teknolojileri uygulamaları 
sayesinde, gümrüklere elektronik ön beyannamelerin kullanımı için 
izin veren, TIR Karnesinin gerçek zamanlı izlenebilirliğini sağlayan 
ve etkin bir risk yönetimi sunan ve aynı zamanda TIR İşlemlerinin 
daha hızlı, güvenli ve kolay kullanılır hale getiren yüksek seviyede 
elektronikleştirilmiş bir sistemdir. Özellikle:

CUTE-Wise yüksek güvenliliğin sağlanması maksadıyla 
gümrük idareleri ve IRU Üye Kuruluşlarına TIR Karnesi Hamili 
ve TIR işlemlerine ilişkin (kimlik saptama, veriliş ve iade tarihi, 
sonlandırma ve geçersizlik) online bilgi sağlar. 

Gerçek Zamanlı Safe TIR artırılmış güvenlik ve hızlandırılmış 
sınır geçişini sağlamak amacıyla olası düzensizliklerin anında fark 
edilmesi için gümrük görevlilerine her bir TIR Karnesinin durumu ve 
geçerliliği hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlar. 

TIR-EPD, taşıma operatörlerine, Dünya Gümrük Teskilatı’nın 
(World Customs Organization, “WCO”) gelişmiş kargo bilgisi 
sağlama maksadıyla hazırladığı SAFE Standartlarıyla uyum içinde, 
ücretsiz olarak, basit ve standart bir şekilde TIR Elektronik Ön 
Beyannameleri sunma imkanı sağlar.

AskTIR IRU Üye Kuruluşlarına TIR Karnelerinin kullanım süreleri 
boyunca yönetim imkanı sağlar. 

 tır eğİTİmİ

TIR sisteminin düzgün ve etkin bir biçimde işlemesini sağlamak 
amacıyla IRU, Dünya Gümrük Teşkilatı ile işbirliği içinde, TIR 
taşıma işlemlerine katılan bütün taraflar için bir TIR uzaktan eğitim 
paketi hazırlamıştır. 

Gümrük İdareleri WCO internet sayfası aracılığıyla modüllere 
ulaşabilmektedirler.

IRU’ya Üye kuruluşlar uzaktan eğitim kursu ve farklı eğitim 
kaynaklarına erişim sağlayan Eğitim Yönetim Sistemine 
erişebilmektedirler.  

TIR Karnesi Hamilleri TIR Karnesinin nasıl doldurulacağı gibi 
hususları anlatan temel kılavuzlara erişebilmekte ve TIR eğitimi 
ihtiyaçları için IRU’ya üye olan ulusal Kuruluşlarıyla iletişime 
geçebilmektedirler.   
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 tır’ın dünü bugünü & yarını

Birleşmiş Milletlerin gözetimi altında 1959 yılında uygulamaya giren 
TIR Sözleşmesi’ne (TIR Sözleşmesi 1975 tarihinde çok modlu 
taşıma operasyonlarını içerecek şekilde yenilenmiştir.) öncülük 
eden Birinci TIR Anlaşmasının, savaştan zarar görmüş olan 
Avrupa’nın yeniden yapılandırılmasını kolaylaştırmak üzere, 1949 
yılında uygulanmaya başlanmasıyla beraber, TIR Sisteminin sürekli 
olarak değişen ekonomik ve jeopolitik çevreye uyum sağlama 
esnekliği, TIR Sistemini yürürlükte bulunan, ticareti ve taşımacılığı 
kolaylaştıran ve güvenli hale getiren en iyi çok taraflı anlaşma haline 
getirmiştir.

Mevcut durumda, TIR Sözleşmesi’nin 68 akit tarafı vardır. Ayrıca, 
Brezilya, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkeler de TIR Sistemine 
katılma konusundaki isteklerini belirtmişlerdir. 

Her yıl düzenlenen TIR Karnesi sayısı yıldan yıla durmaksızın 
artmaktadır. Öngörülen uluslararası ticaret hacmi artışı ile birlikte, 
TIR Sistemi, ticareti ve uluslararası karayolu taşımacılığını geliştirme, 
kolaylaştırma ve güvence altına alma hususlarında giderek daha 
önemli bir rol oynamaktadır.
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