
Elektron TIR
Təminatı

Istifadəçinin

Təlimatı



Elektron TİR təminatları üzrə kurslara xoş gəlmisiniz!

Qeyd edilən modulda BYD kitabçalarının sahiblərinə elektron 
təminatlı BYD kitabçalarının sifariş edilməsinə icazə verildiyi andan, 
daşımaların tamamlanmasınadək, elektron təminatlı BYD 
kitabçalarının istifadəsi ilə bağlı, tədricən keçirilən proseduralar təsvir 
edilir. 
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Elektron 
təminatı və 
onun 
məqsədlərinə 
dair istinad 
edilən 
məlumatlar



Elektron zəmanət və onun 
məqsədlərinə dair istinad edilən 
məlumatlar

Elektron TİR təminatları daşınmaya cəlb edilən bütün şəxslər üçün qarşılıqlı əlaqəli İT alətləri səbəbindən TİR 
üzrə malların daşınması ilə əlaqəli ərazidə rəqəmsal TİR – kompüterləşdirilmiş prosedur çərçivəsində istifadə 
edilə bilər.

İT Alətləri eGömrük
Operatorlar 

Nəqliyyat Logistikası



Sahibkarlar 
üçün elektron 
zəmanətin 
faydaları



Sahiblər üçün elektron 
zəmanətin mənfəətləri

Nəqliyyat operatorları üzrə elektron TİR zəmanətinin mənfəətləri

Vaxta və pula qənaət

BYD kitabçaları tələb edildiyi təqdirdə 

onlayn qaydada çap edilə bilər

Mümkün olduğu təqdirdə, onlayn 

ödəniş funksiyası

→ BYD kitabçaları əldə etmək üçün 

assosiasiya şöbələrinə getməyə ehtiyac 

yoxdur;

→ Boş BYD kitabçaları saxlamağa ehtiyac 

yoxdur.

İstifadəçinin müvafq və effektiv risk 

monitorinqi

BYD kitabçaları nəqliyyat operatorları 

tərəfindən çapa verilməzdən əvvəl 

avtomatik olaraq doldurulur

→ sürətli və daha az qüsur riskinə malik;

→ itdiyi təqdirdə istənilən vaxt yenidən çap 

edilə bilər;

→ PDF fayl formatında sürücüyə göndərilə 

bilər;

→ istənilən vaxt gömrük təsdiq ismarıclarına 

girişə malik malikdir;

→ TİR səfərləri üzrə sorğular və real vaxt 

rejimində yoxlamanın aparılmasına yardım edir



Prosesə və 
fəaliyyətə cəlb 
edilən şəxslər 
və İT alətləri



Prosesə və fəaliyyətə cəlb edilən 
şəxslər və İT alətləri

Malların daşınması ilə əlaqədar müxtəlif şəxslər rəqəmsal prosedurlara cəlb edilir və İRU tərəfindən onlar üçün 
işlənib hazırlanan  müvafiq məlumat İT alətləri vasitəsilə qeyd edilən şəxslərə ötürülür.

Real Zaman
SafeTIR

Gömrük
Portalı

Sahib

Gömrük

BYD Kitabçaları üçün daxili proqram / 

eGuarantees menecmenti

Assosiasiya

Rəqəmsal TİR məhsulları



Aktivləşdir
mək

Təsdiq/

Buraxılış

İstifadə/

Nəzarət

Nəzarət

Sifariş
BYD Kitabça 

Sahibi

ASSOSİASİYA

Prosedur sahibkar və assosiasiya tərəfindən xüsusi İT alətləri vasitəsi ilə həyata keçirilən müxtəlif addımlardan
ibarətdir.

Proses və fəaliyyətə cəlb 
edilən aktyor və İT alətlər



Marşrut



Marşrut

Qeyd edilən modul elektron TİR təminatından istifadə etməklə Türkiyədən İrana pilot layihə çərçivəsində müəyyən 
edilmiş marşrutu təsvir edəcəkdir.

Kuveit

Suria

Iraq

BƏƏ

Əfqanistan

Turkmənistan

Özbəkistan

Azərbaycan

Gürcüstan

İordaniya

Misir

Turkiyə

Iran

Səudi Ərəbistan

Livan

Bəhrein

Qatar

Kipr

İsrail

Ermənistan



İlkin tələblər



İlkin tələblər

Siz elektron təminatından istifadə etmək istədiyiniz təqdirdə, yerli assosiasiyaya müraciət etməyiniz xahiş olunur. 

Elektron təminatlı BYD sifariş etməzdən əvvəl, Siz və assosiasiya tərəfindən sizin hüquqlarınızı aktivləşdirmək
üçün, ilk öncə bəyannaməyə əlavə edilən  öhdəlik imzalanmalıdı.



İlkin tələblər

İcazə verildiyi təqdirdə, yeni funksiya- ZƏMANƏTLƏR – TİR-EPD applikasiyasında ana səhifədə əks olunacaqdır.



Şirkətin statusu



Şirkət statusu

Elektron zəmanətlərə giriş əldə etdikdə, siz həmçinin TİR- EPD applikasiyanın ana səhifəsi üzərində zəmanət 
kvotanız daxil olmaqla şirkətinizin statusunu yoxlaya bilərsiniz. Qeyd edilən məlumat TİR daşınmanın son 
buraxılması ilə yenilənəcəkdir.



Elektron 
zəmanət 
məlumatı və 
yenisi üzrə 
müraciət



Elektron zəmanət məlumatı 

və yenisi üzrə müraciət

Siz müvafiq olaraq View Guarantees və ya My Orders üzərinə basmaqla zəmanətinizi nəzərdən keçirə və 
yenisini əldə edə bilərsiniz.



Elektron zəmanət məlumatı 

və yenisi üzrə müraciət

Yeni zəmanəti sifariş etmək üçün, zəmanətlər bölməsində mənim sifarişlərimi seçin.



Elektron zəmanət məlumatı 

və yenisi üzrə müraciət

Yeni sifarişi davam etdirmək üçün, yeni sifariş düyməsinə basın.



Elektron zəmanət məlumatı 

və yenisi üzrə müraciət

Sizin şirkətinizlə əlaqəli məlumat və həmçinin sizin zəmanəti sifariş etdiyiniz ofis defolt olaraq daxil edilmişdir .Sifariş təfsilatları 
hissəsinə əlaqəli məlumatı daxil edin. 

Əldə etmək istədiyiniz zəmanət növü və kəmiyyət üzrə müvafiq siyahını seçin. Siz sifarişə daha artıq məlumatları daxil etmək 
istədiyiniz təqdirdə, şərhlər bölməsindəki sahədən istifadə edin. Sahə doldurulduqdan sonra sifariş et düyməsini basın.



Elektron zəmanət məlumatı 

və yenisi üzrə müraciət

Sifariş uğurla yerləşdirildiyi təqdirdə,ekrana məlumat lövhəsi gələcəkdir. Növbəti addıma keçmək üçün OK 
düyməsini basın. 



Elektron zəmanət məlumatı 

və yenisi üzrə müraciət

Sizin yerli assosiasiya sifarişinizi nəzərdən keçirəcəkdir. Hər hansı digər məsələ müəyyən edilmədiyi təqdirdə, 
sizin sifarişiniz qüvvəyə minəcək, sizə elektron TİR zəmanəti veriləcək və müraciət statusunuz gözləmə 
mövqeyindən qəbul olunmuş mövqeyinə keçəcəkdir. Qeyd edilən status dəyişikliyi bildirişlə təsdiq ediləcəkir.



Elektron zəmanət məlumatı 

və yenisi üzrə müraciət

Sifarişinizi yoxlamaq üçün, Fəaliyyətlər alt siyahısından sifarişə bax bölməsini seçin.  



Elektron zəmanət məlumatı 

və yenisi üzrə müraciət

Sifarişinizlə əlaqəli bütün məlumatlar daxil edilən səhifə ekranda görünəcəkdir.



TIR-EPD



TIR-EPD

Növbəti addım olaraq, elektron ilkin bəyannamə (EPD) yaradın. Davam etmək üçün, EPD funksiyasını basın və 
yeni EPD yaradın.



TIR-EPD

Müvafiq zəmanət növünü seçin və növbəti düyməsini basın.



TIR-EPD

Marşrut hissəsində səfərinizlə əlaqəli məlumat siyahısını seçin 
• Yola düşmə və çatma ölkəsi

• Nəqliyyat vasitəsinin növü 

Bundan sonra növbəti düyməsini basın.

*elektron zəmanətdən istifadə yalnız məhdud sayda ölkələrdə icazə verilir



TIR-EPD

Marşrutunuzla bərabər gömrük ofisləri və hərəkət etmə səbəbiniz seçin. Bundan sonra növbəti düyməsini basın.



TIR-EPD

Nəqliyyat vasitəsi və sürücü barədə məlumatları, nəqliyyat vasitəsinin hər hansı konteynerdən istifadə edib etməməsini 
göstərin və növbəti düyməsini basın.



TIR-EPD

Yük barədə məlumatları daxil edin və malları əlavə et düyməsini basın.



TIR-EPD

Daşınacaq mallar barədə məlumatları daxil etdikdən sonra, yadda saxla düyməsini basın.



TIR-EPD

EPD-yə daxil edilən məlumatların düzgünlüyünü yoxla, müvafiq elektron zəmanət nömrəsini seç, müvafiq xanaya 
basmaqla şərtləri qəbul et və EPD göndər.

EPD blankının doldurulması üzrə ətraflı məlumatla applikasiyanın veb səhisəfindən yüklənə bilən TİR-EPD 
istifadəçi təlimatından əldə edilə bilər.



TIR-EPD

EPD-ni doldurma qaydası üçün applikasiyanın veb səhifəsində sual bölməsini bas və istifadəçi təlimatını seç.



TIR-EPD

Applikasiya sizin EPD-ni təqdim edib etməyəcəyinizi yoxlayacaqdır. Təqdimatı təsdiqləmək üçün OK düyməsini 
basın.



TIR-EPD

EPD göndərildikdə, siz EPD ana səhifəsində hər bir gömrük ofislərindən qəbul edilən caba statusunu yoxlaya 
bilərsiniz. 



TIR-EPD

TİR talon nömrəsinə basmaqla prosedura davam edin.



TIR-EPD

Gömrük orqanları TİR talonlarınızı çap etməyə (print@home) və daşımaya başlamağa icazə verəcək gömrük 
istinad nömrəsini (yəin MRN) təqdim edəcəkdir.



TİR talonunun 
çap edilməsi 
print@home



TİR talonunun çap edilməsi 

print@home

Siz fəaliyyət düyməsini basmaqla və müvafiq siyahıdan TİR talonunu seçməklə (print@home) özünüzün 
talonunuzu çap edə bilərsiniz. 



TİR talonunun çap edilməsi 

print@home

Bu sənəd müntəzəm TİR talonu kimi eyni üsulla istifadə ediləcəkdir.

TİR talonunun 12-ci sahəsini imzalamağı unutmayın.



EPD pass



EPD pass

Siz həmçinin fəaliyyətlər siyahısından EPD pass çap et düyməsini seçməklə EPD pass sənədini çap edə 
bilərsiniz. Bu pass formasında marşrutunuzu təsdiq etmək üçün gömrük orqanlarına müştərilər tərəfindən 
göndərilən məlumat daxildir.



CMR çap



CMR çap

Ehtiyac duyulduğu təqdirdə, applikasiya CMR-in kağız versiyasını çap etməyə imkan yaradacaqdır. Fəaliyyətlər 
siyahısında CMR-i çap et funksiyasını seç.



Dəyişiklik



Dəyişiklik

Siz EPD-yə hər hansı dəyişiklik etmək istədiyiniz təqdirdə, siz istinad nömrəsini qəbul etdikdən sonra və 
fəaliyyətlər siyahısında dəyişiklik et funksiyasını seçməklə tranzit üçün malların buraxılmasından əvvəl dəyişiklik 
edə bilərsiniz Siz EPD-yə hər dəfə dəyişiklik etdiyiniz zaman (print@home) səhifəsindən yenilənmiş versiyanı çap 
etməlisiniz.



Gömrük 
ismarıcları



Gömrük ismarıcları

Applikasiya həmçinin sizə marşrutla birlikdə hər bir fəaliyyət üzrə müvafiq məlumatı göstərməklə daşınma 
əməliyyatlarını izləməyə imkan verəcəkdir. 



Daşınma 
prosedurunun 
yekunlaşdırılma
sı



Daşınma prosedurunun 

yekunlaşdırılması

Daşınma yekunlaşdığı təqdirdə siz assosiasiya tərəfindən tələb edildiyi təqdirdə verə bilməniz üçün öz fayllarınız 
arasında saxlaya və ya onu özünüzün yerli assosiasiyanıza göndərə bilərsiniz (Assosiasiya tərəfindən təsdiq 
olunacaq).



Lüğət



Lüğət

A

Accepted – Qəbul olundu

Actions – Əməliyyatlar

Add goods – Yükü əlavə et

Amend – Dəyişmək

C

Comments – Şərhlər

Consignment(s) – Yük göndərmə

Container - Konteyner

Create new EPD – Yeni EPD-in 

yaradılması

D

Driver information – Sürücü barədə

məlumat

E

EPDs – EPD-lər

G

Guarantees - Təminatlar

Guarantee type - Təminatın növü

I

Itinerary - Marşrut

M

My Orders – Sifarişlərim

N

New Order – Yeni sifariş

Next – Növbəti

O

Order - Sifariş

Order details – Sifarişin detalları

P

Pending – Gözləmə

Print CMR – CMR-in çapı

Print TIR carnet – BYD Kitabçanı

çap et

Print EPD pass – EPD parolunu

çap et

Q

Quantity - Miqdar

S

Save – Yadda saxlamaq

Send EPD – EPD-i göndər

T

The terms and conditions – Şərtlər

Type of guarantee - Təminat növü

U

User guide – İstifadəçi bələdçisi

V

Vehicle information – Nəqliyyat

vasitəsi barədə məlumat

View Guarantees – Təminatlara 

baxış

View order – Sifarişə baxış



Elektron TİR zəmanəti kursunu tamamladığınız üçün sizə təşəkkür 

edirik!


