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Kılavuzu



Elektronik TIR teminatları eğitimine hoşgeldiniz!

Bu modül, TIR Karnesi Hamilleri için mevcut olan elektronik TIR 

teminatlarının sipariş onaylarından, taşımanın sonlandırılmasına 

kadar ki kullanımına dair işlemleri adım adım açıklamaktadır. 
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plan bilgisi



Elektronik teminat ve amacı 
hakkında arka plan bilgisi

Elektronik TIR teminatları, elektronik TIR sistemi çerçevesinde kullanılabilir – taşımaya dahil olan tüm tarafların 
bilgi teknoloji sistemlerinin birbirine bağlı sistemleri sayesinde, TIR Sistemi altında eşya taşınması yerine 
konulan bilgisayarlı bir sistemdir. 

Bilgi-Teknolojisi 
araçları

eGümrükler
Operatörler

Lojistik Taşımacılık



Karne Hamilleri 
için
Elektronik 
teminatın 
faydaları



Karne Hamilleri için 
elektronik teminatın faydaları

Taşıma operatörleri için TIR elektronik teminatın faydaları

Zaman ve Para tasarrufu

TIR karneleri talep üzerine çevrimiçi 

olarak yazdırılır

Çevrimiçi ödeme özelliği mevcut 

olabilir

→ TIR karnelerini almak için Kuruluşa / 

Odaya gitmeye ihtiyaç yoktur;

→ Boş TIR karnesi stoğu tutmaya 

ihtiyaç yoktur. 

Kullanıcı dostu ve Etkili risk takibi 

TIR karnesi taşıma operatörleri tarafından 

yazdırılmadan önce otomatik olarak 

doldurulur

→ daha hızlı ve daha az hata riski;

→ kaybolması durumunda her zaman tekrar 

yazdırılabilir;

→ sürücülere pdf dosyası olarak 

gönderilebilir;

→ tüm gümrük teyit mesajlarına herhangi bir 

zamanda erişilebilir;

→ soruşturmaları ve gerçek zamanlı TIR 

seyahatinin takip edilmesine destekleyicidir
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adımlara dahil
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İşlem ve adımlara dahil olan
aktörler ve bilgi-teknoloji araçları

TIR Sistemi altında eşya taşınması ile ilgili elektronik prosedüre farklı aktörler dahildir, bu aktörlere veya bu 
aktörler tarafından gerçekleşen veri transferi IRU tarafından onlar için geliştirilen bilgi teknolojisi araçları ile 
sağlanır. 

Gerçek Zamanlı
SafeTIR

Customs
Portal

Karne Hamili

Gümrükler

TIR Karneleri ve eGarantilerin

yönetimi için iç uygulamalar

Kuruluş

Elektronik TIR ürünü



Aktifleştirme
Onay/

düzenleme

Kullanım/

kontrol

Kontrol

Sipariş
TIR KARNE 

HAMİLİ

KURULUŞ

Prosedür, Karne Hamili ve Kuruluş tarafından ilgili bilgi teknolojisi araçları kullanılarak gerçekleştirilen farklı 
adımlardan oluşmaktadır.

İşlem ve adımlara dahil olan
aktörler ve bilgi-teknoloji araçları



Güzergah



Güzergah

Bu modül, elektronik teminat kullanılarak pilot proje süresince ayrılan güzergahı –Türkiye’den İran’a –
tanımlayacaktır. 

Kuveyt

Suriye

Irak

BAE

Afganistan

Türkmenistan

Özbekistan

Azerbaycan

Gürcistan

Ürdün

Mısır

Turkiye

İran

Suudi Arabistan

Lübnan

Bahreyn

Katar

Kıbrıs

İsrail

Ermenistan



Ön koşullar



Ön koşullar

Elektronik teminatları kullanmak istiyorsanız lütfen Ulusal Kuruluşunuz ile iletişime geçin.

Elektronik teminatları kullanabilmek için öncelikle Taahhütname Eki’ni imzalamanız gereklidir, bu sayede 
Kuruluşunuz kullanıcı haklarınızı aktifleştirecektir. 



Ön koşullar

Yetkilendirme tamamlandığında, yeni bir özellik olarak –Teminatlar – başlığı TIR-EPD uygulamasının ana 
sayfasında görünecektir. 



Firma durumu



Firma durumu

Artık elektronik teminatlara erişiminiz mevcuttur, teminat kotanız da dahil olarak firma durumunu TIR EPD ana 
sayfasından kontrol edebilirsiniz. Bu bilgi TIR taşımalarının nihai ibrası ile birlikte güncellenecektir.



Elektronik 
teminat bilgisi, 
yeni talep etmek 
ve ödeme 
yapmak 



Elektronik teminat bilgisi, 

yeni talep etmek ve ödeme

yapmak

Sırasıyla, Teminatları göster veya Taleplerim’e tıklayarak mevcut teminatlarınızı görebilir ve yeni bir tane temin 
edebilirsiniz.  



Yeni bir teminat talep etmek için, Teminatlar bölümünden Taleplerim’i seçin. 

Elektronik teminat bilgisi, 

yeni talep etmek ve ödeme

yapmak



Yeni bir teminat almak için Yeni Talep’e tıklayın.  

Elektronik teminat bilgisi, 

yeni talep etmek ve ödeme

yapmak



Firmanız hakkında bilgi ve eGarantiyi talep ettiğiniz Oda bilgisi varsayılan olarak girilmiştir. Talep detayları bölümüne gerekli 
bilgileri girin.   

Aşağı açılır listeden mevcut olan Teminat türünü seçin ve almak istediğiniz Miktar’ı girin. Talebinizle ilgili daha fazla bilgi 
yamanız gerekirse, Yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. İlgili bölümleri doldurduktan sonra, Talep’e tıklayın. 

Elektronik teminat bilgisi, 

yeni talep etmek ve ödeme

yapmak



Eğer talebiniz başarıyla oluşturulursa, ekranda bir metin bilgi kutusu görünecektir. Sonraki adıma devam etmek 
için TAMAM’a tıklayın. 

Elektronik teminat bilgisi, 

yeni talep etmek ve ödeme

yapmak



Bu aşamada, teminat ödemesi için ayrı bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Lütfen talebinizi teyit edin. Eğer belirtilen 
tüm bilgiler doğruysa Satın al’a tıklayın.  

Elektronik teminat bilgisi, 

yeni talep etmek ve ödeme

yapmak

Karne Sipariş Ödeme

Satın al

Sipariş No

Oda Adı

Karne 
Hamili 

Ürün adı Price Quantity Total

PAYMENT TOTAL:

Yukarıdaki siparişi satın almak için lütfen aşağıdaki Satın al düğmesine tıklayın …



Kredi Kartı ile ödeme yapabileceğiniz uzaktan ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. (Türkiye’de sadece kredi 
kartı veya banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz)

Elektronik teminat bilgisi, 

yeni talep etmek ve ödeme

yapmak

Paypal ile ödeme– Daha hızlı, daha güvenli ödeme

Şimdi öde

Daha sonra öde

Kredi veya banka kartı ile ödeme 

Kart numarası

Son kullanma 
tarihi

Bu nedir?

yymm

CCV

Şimdi öde



Ulusal Kuruluşunuz talebinizi işleme alır. Eğer herhangi bir sorun yoksa, talebiniz onaylanır, elektronik TIR 
teminatınız düzenlenir ve talebinizin durumu Bekleme’den Kabul edildi’ye değişir. Bu durum değişikliği bir e-
posta mesajı ile bildirilir.

Elektronik teminat bilgisi, 

yeni talep etmek ve ödeme

yapmak



Talebinizi kontrol etmek (görmek) için, aşağı açılır İşlemler menüsünden Talep görüntülemeyi seçin.

Elektronik teminat bilgisi, 

yeni talep etmek ve ödeme

yapmak



Bu sayfada talebinizle ilgili tüm detaylar gösterilir. 

Elektronik teminat bilgisi, 

yeni talep etmek ve ödeme

yapmak



TIR-EPD



TIR-EPD

Sonraki adımda, bir elektronil ön-meyan (EPD) oluşturacaksınız.

Devam etmek için EPD’ler başlığından Yeni EPD oluştur’a tıklayın.  



TIR-EPD

İlgili Teminat türü’nü seçerek Sonraki’ne tıklayın. 



TIR-EPD

Güzergah bölümünde, aşağı açılır listeden seyahatiniz ile ilgili bilgileri seçin*: 
• Hareket ve varış ülkesi

• Taşımanın hangi araçla/ taşıma moduyla gerçekleşeceği

Daha sonra Sonraki’ne tıklayın.

*elektronik teminatların kullanımı sadece bir kısım ülke ile sınırlıdır. 



TIR-EPD

Şimdi ise güzergah boyunca gümrük idareleri ile hareket nedenini seçin. Daha sonra Sonraki’ne tıklayın. 



TIR-EPD

Araç ve sürücü bilgilerini girin, eğer taşımanızda bir konteyner kullanılıyorsa bunu belirtin ve Sonraki’ne tıklayın. 



TIR-EPD

Sevkiyat(lar) hakkındaki bilgileri girin ve Eşya ekle’ye tıklayın



TIR-EPD

Taşınan eşya bilgisini tamamlayıp bitirdiğinizde, Kaydet’e tıklayın. 



TIR-EPD

EPD’ye girilen bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol edin, ilgili elektronik teminat numarasını seçin, Şartlar ve 
Koşullar’ı ilgili kutuya tıklayıp kabul edin ve EPD Gönder’e tıklayın. 



TIR-EPD

TIR EPD’nin nasıl doldurulacağı hakkında daha fazla bilgiyi uygulama internet sayfasından indirebileceğiniz TIR  
EPD Kullanıcı Rehberi’nde bulabilirsiniz. 



TIR-EPD

Uygulama EPD’yi göndermek isteyip istemediğinizi teyit edecektir. Göndermeyi teyit etmek için Tamam’a tıklayın. 



TIR-EPD

EPD gönderildikten sonra, EPD ana sayfasından her bir gümrük idaresinden alınan cevap durumunu kontrol 
edebilirsiniz. 



TIR-EPD

TIR Karne numarasına tıklayarak devam edin. 



TIR-EPD

Gümrük Makamları Gümrük Referans Numarası verecektir (örneğin MRN), bu sayede TIR Karnesini yazdırabilir 
(print@home) ve taşımanıza başlayabilirsiniz. 



TIR Karnesinin 
yazdırılması 
print@home



TIR Karnesinin yazdırılması 

print@home

İşlemler aşağı açılır menüsünden TIR Karnesini yazdır (print@home) seçeneğine tıklayıp TIR Karnenizi 
yazdırabilirsiniz. 



TIR Karnesinin yazdırılması 

print@home

Bu belge normal bir TIR Karnesi ile aynı şekilde kullanılacaktır. 

TIR Karnesi üzerindeki 12 nci kutuyu imzalamayı unutmayın. 



EPD pass



EPD pass

Ayrıca, işlemler listesinden EPD Pass yazdır’ı seçip EPD pass yazdırabilirsiniz. Bu belge güzergâhtaki gümrükler 
tarafından gönderilen bilgiyi içermektedir.  



CMR yazdırma



CMR yazdırma

Eğer gerekirse, uygulama basılı formatta bir CMR yazdırma imkanı sunmaktadır. Bunun için işlemler listesinde 
CMR yazdır’ı seçin.



Düzeltme



Düzeltme

EPD üzerinde bir değişiklik yapmaya ihtiyaç duyarsanız, referans numarası alındıktan sonra ve transit serbestisi 
işleminden önce,  işlemler listesinden Düzenle’yi seçerek değişiklik yapabilirsiniz. EPD üzerinde her değişiklik 
yaptıktan sonra güncellenmiş print@home karneyi yeniden yazdırmanız gerektiğini unutmayın.



Gümrük 
mesajları



Gümrük Mesajları

Uygulama ayrıca, güzergah boyunca ki her adımın ilgili bilgisini göstererek taşıma operasyonlarını izlemenize ve 
takip etmenize imkan sağlar.



Taşıma işleminin 
tamamlanması



Taşıma işleminin 

tamamlanması

Taşıma tamamlandığında, Kuruluşunuzun talebi üzerine ibraz etmek üzere  print@home’u dosyalarınızda 
saklayabilirsiniz veya Kuruluşunuza iade edebilirsiniz (İade koşulu Kuruluşlar tarafından teyit edilecektir). 



Elektronik TIR teminatları eğitimini tamamladığınız için teşekkür 

ederiz!


