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1975 TIR Sözleşmesi Değişikliği 

EK 1 

TIR Karnesi Modeli 

"1. TIR Karnesi, maddelerin İngilizce olarak da basıldığı birinci sayfanın önyüzü 
hariç Fransızca basılır. İkinci sayfada Fransızca olarak basılan TIR Karnesinin 
kullanılmasına ilişkin kurallar' üçüncü sayfada İngilizce olarak da basılır. Uygun olması 
halinde Onaylı Rapor, arka sayfasında Fransızca'dan başka bir dilde de yer alabilir. 

2. Üzerinde yer alan maddeler İngilizce veya Fransızca da olabileceğinden, 
kapağın birinci sayfası hariç, bir bölgesel kefalet zinciri çerçevesinde TIR işlemlerinde 
kullanılacak, karneler Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden birinde basılabilir. TIR 
Karnesi kapağının ikinci sayfasında Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden birinde 
basılan "TIR Karnesinin Kullanımına İlişkin Kurallar" kapağın üçüncü sayfasında 
İngilizce veya Fransızca olarak da basılır." 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 
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Kapağın 1. sayfası 

TRU 
. • 'Uniöiı Internationale 
DesTransporta Routıeıs 

C A R N E T T I R ' 

ı vo lets , R U ' ^ w p í ' 0 0 

1. Hareket Gümrük İdaresi tarafından eşyanın kabulünden . 

2. . Karneyi veren 

J~- '« kadar geçerlidir. 

3. Karne sahibi 
(»im. m m . M») 

4. Karneyi vererHwrulus yetkilisinin 
İmzası ye kuruluşun mühuru 

5. Uluslararası kurutuş 
sekreterinin İmzası 

6. HAREKET ÜLKESI/ÜLKELERI 

7. VARıŞ ÜLKESI/ÜLKEıERI(') . 

8. KARAYOLU TA;TT(LAR)ıNıN PLAKA NUMARA(larX ) 

9. KARAYOLU TAŞıT(LAR)ıNıN ONAY BELGE(LER)I (NUMARA VE TARIH) ( ) 

10. KOMEYııER(LCR)IN TANıTMA NııNıARA(LAR)ı (') 

11. DIĞER GÖZLEMLER.. 

12. KARNE SAHIBININ IMZASı 

( ) UYMAYANı ÇIZINIZ. 

Yürütme ve İdare Bötümü Sayfa : 3 
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Kapağın 2. sayfası 

TIR KARNESİ 
TIR KARNESİNİN K U L L A N I L M A S I N A İLİŞKİN K U R A L L A R 

A. Genel bilgiler 
1. Verilişi: TIR Karnesi hareket ülkesinde veya TIR Karnesi sahibinin yerleştiği veya ikamet eteği ülkede verilir. 
2. Dili: TIR Karnesi, maddelerinin aynı zamanda İngilizce olduğu birinci sayfanın ön yüzü hariç, Fransızca basılmıştır; bu sayla 

kapağın ikinci sayfasının on yüzünde Fransızca olarak verilen "TIR Karnesinin Kullanılmasına ilişkin Kuralların tercümesidir. 
Basılı metnin diğer dillere çevirisini havi ek sayfalar da araya konulabilir. 
Üzerinde yer alan maddeler İngilizce veya Fransızca da olabileceğinden kapağın birinci sayfası hariç bir bölgesel kefalet 
zinciri çerçevesindeki TIR işlemlerinde kutlanılacak Karneler Birleşmiş Milletlerden resmi dillerinde hasılat basılabilir. TIR Karnesi 
kapağının ikinci sayfasında Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden birinde basılan TIR Karnesinin Kullanılmasına ilişkin 
Kurallar" kapağın üçüncü sayfasında İngilizce veya Fransızca olarak da basılır. 

3. Geçerliliği: TIR Karnesi, karneyi veren kurutul tarafından saptanan sure içerisinde, hareket gümrüğünde gümrük 
kontrolünden geçmesi şartı ile TIR işleminin varış gümrüğünde tamamlanmasına kadar geçerlidir (Kapağın birinci sayfasının 
birinci maddesi). 

4. Karne sayısı: Bir taşıt dizisi (bağlı araçlar) veya bir veya bir dizi karayolu taşıtına bağlı birden fazla korteyim için sadece bir 
tane karne istenir (Aşağıdaki 10(d) kuralına bakınız. 

5. Hareket veya vana gümrük idareleri sayısı: TIR Karneleri himayesinde yapılan nakliyat birden fazla hareket ve varış 
gümrük idarelerini kapsayabilir. Fakat, gümrük hareket ve varış idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. Bütün gümrük 
hareket İdarelerinin TIR karnesini kabul etmeleri halinde sözkonusu kama gümrük varış İdarelerine sunulabilir. (Aşağıdaki 
10(e) kuralına da bak). 

6. Sayfaların sayısı: Bir hareket gümrüğü bir de varis gümrüğü İdarelerinin olduğu hallerde TIR Karnesi, hareket ülkesi İçin en 
az 2. varış ülkesi için 2 ve geçilen her ülke 2 sayfa ihtiva etmelidir. Fazladan her hareket (veya varış) gümrük idaresi için 
2 fazla sayfa istenecektir. 

7. Gümrük idarelerine karnenin İbrazı: TIR Karnesi, karayolu taşıtı, taşıt dizisi veya konteyner(ler) ile birlikle her hareket, yol 
boyu ve varış gümrüğüne İbraz edilir. En son hareket gümrük idaresinde gümrük memuru tasıma suresince kullanılan 
manifestonun bütün yapraklan altındaki 17 inci bölümü imzalar, tarihli mühür basar. 

B. TIR Karnesinin doldurulması 
8. Silme, düzeltme: TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve 

gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği yapan kral tarafından paraf 
edildikten sonra gümrük yetkinlerine tasdik ettirilir. 

9. Kayıtla ilgili bilgi: Ulusal mevzuat, römork veya yan römorkun tescilini öngörmediği takdirde plaka numarası yerine tanıtma 
veya imalatçı numarası gösterilir. 

10. Manifeeto: 
(a) Manifesto, gümrük yetkilileri bir başka dilin kullanılmasına İzin vermedikçe hareket gümrüğü ülkesinin dili ile doldurulur. 

Geçilen ülkelerin gümrük yetkilileri manifestonun kendi dillerine tercüme edilmesini isteme hakkına sahiptirler. Bu 
talepten doğabilecek gecikmelerden sakınmak amacıyla taşıyıcıların, taşıtın sürücüsünü, talep edilebilecek tercümelerle 
teçhiz etmeleri tavsiye olunur. 

(b) Manifesto üzerindeki bilgiler daktilo edilmeli veya bütün sayfalarda kolayca- okunabilecek şeklide arasına 
karbon kağıdı konularak yazılmalıdır. Okunamayan sayfalar gümrük yetkililerince kabul edilmez. 

(c) Manifestoda istenilen bilgileri kapsayan, manifestonun benzeri veya ticari belgeler seklinde ayrı sayfalar ilave edilebilir. 
Bu gibi durumlarda yapraklar aşağıdaki bilgileri içermelidir. 
(i) Eklenen sayfaların sayısı (Bölüm 8) 
(ii) Ekli sayfalarda üstesi verilen kap veya eşyanın sayısı veya tipi ve brüt ağırlıktan (Bölüm 9-11). 

(d) TIR Karnesi bir taşıt dizisi veya birden fazla konteyneri kapsıyorsa, her taşıtın veya konteynerin muhtevası manifesto 
üzerinde ayrı ayrı betirtilir. Bu bilgi taşıtın plaka numrası veya konteynerin tanıtma numarası ile tamamlanır 
(Manifestodaki 9 no.lu bölüm). 

(e) Aynı şekilde, birden fazla hareket ve varış gümrük idaresi varsa gümrük kontrolüne alınan veya alınması düşünülen 
eşya ile ilgili kayıtlar manifestoda kesin bir şekilde gösterilir. 

11. Kapların listeleri, fotoğraflar, planlar vs: Ağır ve havaleli eşyanın tanıtılması için gümrük yetklilileri tarafından-bu tur 
belgeler istenildiğinde bunlar gümrük yetkilileri tarafından tasdik edilir ve TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasına ilave edilir. 
Ayrıca bütün yaprakların 8'inci bölümünde bunlar berirtilir. 

12. İmza: Bütün yapraklar. TIR Karnesi sahibi veya temsilcisi tarafından tarih atılmak suretiyle imzalanır (Bölüm 14-15). 

C. Olaylar ve kazalar 
13. Yolda kaza sonucu gümrük mühürlerinin bozulması ve eşyanın tahrip veya yok olması halinde, en yakındaki gümrük 

yetkilileri ile, eğer yakında yoksa bulunduğu ülkenin diğer yetkilileri ile temasa geçilir. Yetkili makamlar en kısa zamanda TIR 
Karnesi içinde yer alan onaylı raporu düzenler. 

14. Yükün bir başka taşıta veya konteynere aktarılmasını gerektiren bir kaza halinde, bu aktarılma İşlemi 13 no.lu kuralda sözü 
edilen yetkililerden birinin hazır bulunması ile yapılır. Bu yetkili onaylı bir rapor düzenler. Karne 'Ağır ve havaleli eşya' 
Sözlerini taşımadıkça yerine geçen taşıt gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış taşıt olmalıdır. Taşıt mühürlenir ve , 
muhürle ilgili ayrıntılar onaylı rapor üzerinde belirtilir. Eğer onaylanmış taşıt veya konteyner bulunmazsa yeterli güvenliğin 
sağlanması şartı ile eşya onaylanmamış bir taşıt veya konteynere nakledilebilir. Sonuncu halde bundan sonraki ülkenin 
gümrük yetkinleri yolculuğun TIR Karnesi himayesinde bu taşıt veya konteynerle devam edip etmeyeceği konusunda karar 
verir. 

18. Taşıyıcı, yükün bir kısmının veya hepsinin boşaltılmasını gerektiren ani bir tehlike karşısında yukarıdaki 13 no.lu kuralda 
sözü edilen yetkililerin harekete geçmesini beklemeden veya yardımlarını talep etmeden kendi inisiyatifi ile harekete 
geçebilir. Bu durumda taşıyıcı, adi durumun gerektirdiği önleyici tedbirleri aldıktan sonra durumun kanıtlanması bakımından 
taşıtın, konteynerin veya yükün yararına bu harekete zorlandığını gösterecek delilleri sağlar ve yükün kontrolü ve taşıt ve 
konteynerin mühürlenmesi ve onaylı rapor için 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkilileri bilgilendirir. 

16. Onaylı rapor varış gümrüğüne ulaşıncaya kadar TIR Karnesine ekli kalır. 
17 TIR Karnesine ekli modele ilaveten kurukışların, taşıyıcıdan transit ülkelerinin dili ve difterinde onaylı raporlarla teçhiz etmeleri 

tavsiye olunur. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 
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YAPRAK N° 1 , TİR KARNESİ H^QfiPiJO.OO' 
2 Ha«e*»t Gümrük «daran* )J 

3 j p ı i U n i o n in ternat ionale 
' " U dos Transports Routiert 

tarafından cKtt«nfenfnl$ttr 

1 ' 2 ' 

3 

3 j p ı i U n i o n in ternat ionale 
' " U dos Transports Routiert 

tarafından cKtt«nfenfnl$ttr 

\ 

4 TW karnesi Mhrbf {ar*, adresi ve uflnf 

\ 

S. Herekti «heM « VanaÜ*t<laf> 

>'7 Kftrvohı ereç{t*r)mırt plaka nunıereflerfı 9 Menüeatoya eW belceler 

EŞYA MANİFESTOSU 

9 Menüeatoya eW belceler 

tO Kaplam veya esvenm sayı ve c M Etyaran tararra 

42 ManKettoy»yarılan toplamkaptavttı 
Vent 

Sayı 

t OumrttMerett 

2 Gümrük Ideıeal 

3 GumrMMece» 

13 M 2 I 
tfoQni ve lern oMuOunu beyan 

t i Karne «eMbMn veya 

• tg TatbfeedllenmOhOrterve 

OOrWmuitfir 

20 Tri r * , * . Mmenen « r e 

21 Tesohn yapOdıfiı Gurm* idaresi | Test* No 

22 Difi*r hususlar f CngOrülen pinerparı. ylAün İbraz edrimesi oe'rten GümrOfc 

DIPKOÇAN N° 1 TIR KARNESİ L8aMQ.0ÄQOO 

Varrsı tasdik eden Otmruk W 

2 Q Tatb* edHen mühürler ve lanı ima tsareflenrrln boiutmedij" aoHHmtrstur 

3 Boşaltılan hap veya esyantn t ay ı» (menüesloda be*rt***ı grin) — 

4 Talbrk edilen yem mühürler — 

5 Boşaltma tartarı ••- • —_ 

S. GUnwO* gyyevtiwnm m 
veOOnMAIC 
mOhrO 
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YAPRAK N° 2 TIR KARNESİ « I g ^ M O O O 
IRU 

Union Internationale 
des Transport» Routiers 

jfttvn In «tenim İçti 4 TİR »*TW* M l * * {»O». aOiMt y« Ufte) 

ft. HarakatMbstJ 

7. to*ttkiançQêt)KmpÊk*nvmnQ*i)t 

EŞYA MANİFESTOSU 
10 KaplanaMysaffMMMı"MOM* Elyanaı larMm 

t. GüanaıldaMat 

O o o o o o o o 
İ2 

o: 

19 M 2 •«••>*•> 
4o0*v İMI aMuQtmt bayan 

I f Etytwuf. (Mm bas&WW (HaiasuH GMWUk Klaı«tu yaya «o. boyu 9>nş 24 BcıaNma b*qnt (Yol boyu çUu» 
UaVMJ) 

Guran* Maıaıl « « t f *«(•• Gümrük 

ttvMtma 4MtMnntn bomkv*ötiı 
2$ TatMh tMMan HtitoUrtar M UJ 

l_! gAulmüittır 

î t Téttaan yapıldığı Gurnruk «ta/a* I TMOİ N 2«. BofftUıUn adatan kap**™ u y ı u 

72 0sf)*w IVutualar (ônooiukin gvımytı. yuKun « r u edstiT**. f»a.«k*n Gùmrûfc 27 Bosallma furtan 

31 GÜOTl* p^fWrtakT*. B»U*SI¥tG 

DİPKOÇANN°2 SAYFA S TIR KARNESİ iNoBÖOOOÖOO 

t. V«k|i iı 

2 Q TaM>* «détn rtuhuritv M ItvrMtma tı^«e*nnın bozıt1>naal»> çkMiısrnutkjr 

3 ıtef^ifatMi kap vaya a»anu> uyttu (rrwosiwioda bateWifli gibi) ' 

4 laattadatoyanmutaktw 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 
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T » 

Onaylı rapor 
• Makkı 13-17 M J I tonun <• M M U J A ' , 

1 TIR KARNESİ lS33QfîPJ)jQ00 
1 |Rl) Dnton lnUKtı«*on»l« amt Traruport» Roman 

• • ı ı i ı l ı • mm^ffffi^aMa 

* Kmmfttu tnttmr)mwı t**a tummpn} 4. M n M i l n t l 

0 0 
S. G M t k t r 

D ti • 

S. G M t k t r 

' 12 İMİMİ* b«ıVttdB> fjba Mkrtp »<Mrr4| I M (D) yazımı 

10.B)V0UMM 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 
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Kapağın 3. sayfası 

TIR KARNESİ 
TIR KARNESİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR 

A Genel bilgiler 
1. Verilişi: TIR Karnesi hareket ülkesinde veya TIR Karnesi sahibinin yerleştiği veya İkamet ettiği ülkede verilir. 
2. DİLİ: TIR Karnesi, maddelerinin aynı zamanda İngilizce olduğu birinci sayfanın ön yüzü hariç, Fransızca basılmıştır: bu sayfa 

kapağın ikinci sayfasının ön yüzünde Fransızca olarak verilen TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar'ın tercümesidir. 
Basılı metnin diğer dillere çevirisini havi ek sayfalar da araya konulabilir. 

.Üzerinde yer alan maddeler İngilizce veya Fransızca da olabileceğinden kapağın birinci sayfası hariç bir bölgesel kefalet 
zinciri çerçevesindeki TIR İşlemlerinde kullanılacak Karneler Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinde basılabilir. TIR Karnesi 
'kapağının kinci sayfasında Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden birinde basılan TIR Karnesinin Kullanılmasına ilişkin 
Kurallar" kapağın üçüncü sayfasında İngilizce veya Fransızca olarak da basılır. 

3. .Geçerliliği TIR Karnesi, karneyi veren kuruluş tarafından saptanan süre içerisinde, hareket gümrüğünde gümrük 
kontrolünden geçmesi şartı ile TIR işleminin varış gümrüğünde tamamlanmasına kadar geçerlidir. (Keapağın birinci sayfasının 
birinci maddesi) 

4. Karne sayısı: Bir taşıt dizisi (bağlı araçlar) veya bir veya bir dizi karayolu taşıtına bağlı birden (azla konteyner için sadece bir 
tane karne işlenir (Aşağıdaki 10(d) kuralına bakınız). 

5. Hareket veya varış gümrük idareleri sayısı TIR Karneleri himayesinde yapılan nakliyat birden fazla hareket ve varış 
gümrük idarelerini kapsayabilir. Fakat, gümrük hareket ve varış idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. Bütün gümrük 
hareket idarelerinin TIR karnesini kabul etmeleri halinde sözkonusu karne gümrük varış idarelerine sunulabilir.(Aşağıdaki 
10(e) kuralına da bak). 
Sayfalann sayısı: Bir hareket gümrüğü bir de varış gümrüğü idarelerinin olduğu hallerde TIR Karnesi, hareket ülkesi için en 
ez 2, varış ülkesi için 2 ve geçilen her ülke için 2 sayfa ihtiva etmelidir. Fazladan her hareket (veya varış) gümrük idaresi için 
2 fazla sayfa istenecektir. 
Gümrük idarelerine karnenin ibrazı: TIR Karnesi, karayolu taşıtı, taşıtı dizisi veya konteynerler) ile birlikle her hareket, yol 
boyu ve varış gümrüğüne ibraz edilir. En son hareket gümrük idaresinde gümrük memuru taşıma suresince kullanılan 
manifestonun bütün yaprakları altındaki 17'inci bölümü imzalar, tarihi mühür basar. 

B. TIR Karnesinin doldurulması 
a- Silme, düzeltme: TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılamaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve 

gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği yapan kişi tarafından paraf 
edildikten sonra gümrük yetkililerine tasdik ettirilir. 

9. Kayıtla İlgili bilgi: Ulusal mevzuat, römork veya yan römorkun tescilini öngörmediği tekdirde plaka numarası yerine tanıtma 
veya imalatçı numarası gösterilir. 

10. Manifesto: 
(e) Manifesto, gümrük yetkilileri bir başka dilin kullanılmasına izin vermedikçe hareket gümrüğü ülkesinin dili ile doldurulur. 

Geçilen ülkelerin gümrük yetkilileri manifestonun kendi dillerine tercüme edilmesini isteme hakkına sahiptirler. 8u 
talepten doğabilecek gecikmelerden takınmak amacıyla taşıyıcıların, taşıtın sürücüsünü, talep edilebilecek tercümelerle 
teçhiz etmeleri tavsiye olunur. 

(b) Manifesto üzerindeki bilgiler daktilo edilmeli veya bütün sayfalarda kolayca okunabilecek şekilde arasına 
karbon kağıdı konularak yazılmalıdır. Okunamayan sayfalar gümrük yetkililerince kabul edilmez, 

(c) Manifestoda istenilen bilgileri kapsayan, manifestonun benzeri veya ticari belgeler şeklinde ayrı sayfalar ilave edilebilir. 
Bu gibi durumlarda yapraklar aşağıdaki bilgileri içermelidir. 
(I) Eklenen sayfaların sayısı (Bölüm 8) 
(ii) Ekli sayfalarda listesi verilen kap veya eşyanın sayısı veya tipi ve brüt ağırlıkları (Bölüm 9-11). 

(d) TIR Karnesi bir taşıt dizisi veya birden fazla konteyneri kapsıyorsa, her taşıtın veya konteynerin muhtevası manifesto 
üzerinde ayrı ayrı belirtilir. Bu bilgi "taşıtın plaka numrası veya konteynerin tanıtma numarası ile tamamlanır 
(Manifestodaki 9 no.lu bölüm). 

(e) Aynı şekilde, birden fazla hareket ve varış gümrük idaresi varsa gümrük kontrolüne alınan veya alınması düşünülen 
eşya ile ilgili kayıtlar manifestoda kesin bir şekilde gösterilir. 

11. Kapların listeleri, fotoğraflar, planlar ve.: Ağır ve havaleli eşyanın tanıtılması için gümrük yetkilileri tarafından bu tür 
belgeler istenildiğinde bunlar gümrük yetkilileri tarafından tasdik edilir ve TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasına ilave edilir. 
Ayrıca bütün yaprakların 8' inci bölümünde bunlar belirtilir. 

12. İmza: Bütün yapraklar, TIR Karnesi sahibi veya temsilcisi tarafından tarih atılmak suretiyle imzalanır (Bölüm 14-15). 

C. Olaylar ve kazalar 
13. Yolda kaza sonucu gümrük mühürlerinin bozulması ve eşyanın tahrip veya yok olması halinde, en yakındaki gümrük 

yetkilileri ile, eğer yakında yoksa bulunduğu ülkenin diğer yetkilileri ile temasa geçilir. Yetkili makamlar en kısa zamanda TIR 
Karnesi içinde yer elan onaylı raporu düzenler. 

14. Yükün bir başka taşıta veya konteynere aktarılmasını gerektiren bir kaza halinde, bu aktarılma işlemi 13 no.lu kuralda sözü 
edilen yetkililerden birinin hazır bulunması ile yapılır. Bu yetkili onaylı bir rapor düzenler. Karne 'Ağır ve havaleli eşya' 
sözlerini taşımadıkça yerine geçen taşıl gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış taşıt olmalıdır. Taşıt mühürlenir ve 
mühürle ilgili ayrıntılar onaylı rapor üzerinde belirtilir. Eğer onaylanmış taşıt veya konteyner bulunmazsa yeterli; güvenliğin 
sağlanması şartı ile eşya onaylanmamış bir taşıt veya konteynere nakledilebilir. Sonuncu halde bundan sonraki ülkenin 
gümrük yetkilileri yolculuğun TIR Karnesi himayesinde bu taşıt veya konteynerle devam edip etmeyeceği konusunda karar 
verir. 

15. Taşıyıcı, yükün bir kısmının veya hepsinin boşaltılmasını gerektiren ani bir tehlike karşısında yukarıdaki 13 no.lu kuralda 
sözü edilen yetkililerin harekete geçmesini beklemeden veya yardımlarını talep etmeden kendi inisiyatifi ile harekele 
geçebilir. Bu durumda taşıyıcı, acil durumun gerektirdiği önleyici tedbirleri aldıktan sonra durumun kanıtlanması bakımından 
taşıtın, konteynerin veya yükün yararına bu harekele zorlandığını gösterecek delilleri sağlar ve yükün kontrolü ve taşıt ve 
konteynerin mühürlenmesi ve onaylı rapor için 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkilileri bilgilendirilir. 

16 Onaylı rapor varış gümrüğüne ulaşıncaya kadar TIR Karnesine ekli kalır. 
17 TIR Karnesine ekli modele ilaveten kurutuşların, taşıyıcıları transit ülkelerinin dil ve dillerinde onaylı raporlarla teçhiz etmeleri 

tavsiye olunur. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 
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EK 2 

Ek 2. madde 3. paragraf 6. 

Ek 2, madde 3, paragraf 6 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"6. Branda, taşıta (a) ve (b) maddelerinde öngörülen şartlara kesinlikle 
uyularak bağlanacaktır. Aşağıdaki sistemler kullanılabilir; 

(a) Branda 
i) taşıta tutturulmuş metal halkalarla, 
ii) brandanın kenarına açılmış perçinli halkalarla ve 
iii) brandanın üzerinden halkaları arasından geçen ve dışarıdan 
tüm uzunluğu görülebilen bağlantıyla emniyete alınabilir. 

Taşıtın yapım sisteminin yük kompartmanına bütün girişleri engellediği 
haller dışında, branda, tespit halkalarının ortasından ölçülmek suretiyle taşıtın 
katı kısımlarının en az 250 mm üzerini kaplayacaktır. 

(b) Brandanın herhangi bir kenarı taşıta daimi biçimde sabitlendiğinde 
brandanın iki yüzü aralıksız olarak biraraya getirilir ve sağlam tertibatlarla 
yerine bağlanır. 

(c) Branda kilit sistemi kullanıldığında, branda, kilitli durumda, yük 
kompartmanı dışındaki brandaya sıkıca bağlanır.(örnek olarak kroki no 6'ya 
bakınız.) 

5 nolu krokinin altına 6 nolu kroki ilave edilmiştir." 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 
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Kroki No. 6 

BRANDA KİLİTLEME SİSTEMİ ÖRNEĞİ 

Tanım: 
Branda kilit sistemi, her bir kapı ucunda en az bir metal halka ile teçhiz edilmiş olması şartıyla 
kabul edilebilir. Halkanın geçeceği delikler oval ve halkanın geçmesine uygun ebattadır. Metal 
halkanın görünen kısmı; sistem kilitlendiğinde bağlantı haladmın maksimum kalınlığının iki kat 
kalınlığından daha fazla dışarıda olmayacaktır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10 
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EK 2 

EK 6 

Ek 2,madde 2, paragraf 3 

Ek 2, madde 2, paragraf 3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3. Yeterli dayanıklılıkta malzemeden yapılmış olmaları, açıkça iz bırakılmadan 
dışarıdan çıkarılamamaları ve değiştirilememeleri kaydıyla, pencere olmasına 
izin verilir. Camlara da izin verilebilir; ancak, emniyet camından başka bir cam 
kullanıldığı takdirde, pencerelere dışarıdan çıkarılamayan madeni ızgara takılır; 
ızgara aralıkları 10 mm. yi geçemez." 

Ek 6 

2.2.1(c)-2 açıklama notundan sonra gelmek üzere aşağıdaki 2.2.3 açıklama notu 
eklenmiştir. 

"2.2.3 Paragraf 3 - Emniyet Camı 

Cam, aracın normal kullanımı sırasında meydana gelen etkenler sonucu hasar 
görme riski olmadıkça emniyet camı olarak kabul edilir. Bu cam emniyet camı 
özelliğini gösterir bir işaret taşır." 

EK 2 

EK 7 

Ek 2. madde 3, paragraf 9 

Ek 7. Kısım I. madde 4. paragraf 9 

Ek 2, madde 3, paragraf 9 ile Ek 7, Kısım I, madde 4, paragraf 9 aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu maddenin 6 ncı paragrafı (a) bendi hükümlerine uygun olan yapım 
sistemindeki kasaya brandanın tutturulması gerektiği hallerde kayış, bağlayıcı 
olarak kullanılabilir (Bu tür bir yapım sisteminin örneği bu eke ekli 7 nolu krokide 
gösterilmiştir) Kayış, yapıldığı malzeme, boyutları ve biçimi bakımından 11 nolu 
paragrafının a(iii) bendinde öngörülen şartlara uygun olacaktır." 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11 
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Kroki No.7 

ÖZEL TİP KASALARA TAKILAN BRANDA ÖRNEĞİ 

Tanım 

Brandanın araca bağlantı tertibatı halkaların profilin içine gömülmüş ve çıkıntısının 
profilin azami derinliğinden daha fazla olmaması şartıyla kabul edilir. Profilin 
genişliği olabildiğince dar tutulmalıdır. v 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12 
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EK 6 

Ek 6. açıklama notu 0.1 (e) 

Ek 6, açıklama notu 0.1(e) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"'Müteharrik Karoser' deyiminden kendiliğinden hareket edemeyen, özellikle bir 
karayolu taşıtı ile birlikte taşınan, şasesi karoserin alt kasası ile birlikte münhasıran bu 
amaçlara uygun halé getirilmiş yük aracı anlaşılır. Bu deyim ayrıca, kombine kara ve 
demiryolu taşımacılığı için düzenlenmiş yük aracı olan hareketli karoserleri de kapsar." 

Ek 6, açıklama notu 2.2.1(c)-1. alt paragraf (b) 

Ek 6, açıklama notu 2.2.1(c)-1, alt paragraf (b) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(b) Yükleme bölümüne doğrudan girişe imkan veren delikler; 

(i) Tel kafes veya delikli metal perdeler ile (her iki durumda da 
deliklerin azami .boyutu 3 mm.dir) kapatılmalı ve kaynak yapılmış madeni 
kafes ile korunmalıdır (deliklerin azami boyu 10 mm.dir), 
veya 

(ii) Yeterli dayanıklılıkta tek bir delikli metal perde ile (deliklerin azami çapı 3 
mm., perdenin kalınlığı en az 1 mm. olacaktır) kapatılmalıdır." 

Ek 6. açıklama notu 2.2.1 (c)-1. alt paragraf (c) 

Ek 6, açıklama notu 2.2.1(c)-1, alt paragraf (c) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(c) Yükleme bölümüne doğrudan girişe izin vermeyen delikler (örn: dirsek 
veya bölme levhası sistemleri nedeni ile) (b) alt paragrafında sözü edilen 
tertibat ile korunmalıdır; ancak, deliklerin çapları 10 mm (tel kafes veya metal 
perdeler için) ve 20 mm (metal kafesler için) olmalıdır." 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13 
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Ek 6, açıklama notu 2.2.1(b) 

Ek 6, açıklama notu 2.2.1(b), alt paragraf (c) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(c) İstisnai olarak izole edilmiş yükleme bölümü olan taşıtların durumu 
sözkonusu olduğunda, çıkarılmaları halinde yükleme bölümünün iç kısmına 
veya eşyanın saklanabileceği boşluklara girmeyi mümkün kılan gümrük mühürü 
tertibatı, menteşeler veya diğer bağlantı tertibatı, bu yükleme bölümlerinin 
kapılarına aşağıdaki yöntemlerle takılabilir. 

i) 2.2.1.(a)nın yukarıdaki (a) alt paragrafının diğer hükümlerini yerine 
getirmemekle beraber, dışarıdan takılabilen başlı civata veya kilit vidaları. 

Şu şartla ki; 

Başlı civataların veya kilit vidalarının uçları, kapının dış tabakaları veya 
tabakalarının arkasında bulunan kılavuz levhası veya benzeri tertibat 
üzerine tutturulur; ve 

Uygun miktarda başlı civataları veya kilit vidaları gümrük mühür 
tertibatı üzerine, tamamen deforme olacak ve kilit vidaları ve başlı 
cıvataların uçları açık bir kurcalama izi bırakmaksızın çıkarılamayacak 
şekilde kaynatılmalıdır, (bu eke ekli 1 nolu krokiye bakınız). 

ii) Aşağıdaki şartları haiz, izole edilmiş kapı tertibatının iç kısmından takılabilen 
bir bağlantı tertibatı: 

Tertibat bağlama pimi veya emniyet halkası hava basınçlı veya hidrolik 
aletlerle monte edilir ve kapı tertibatının dış yüzü ile izolasyon arasına 
yerleştirilen bir plaka veya benzeri tertibatın arkasına sabitlenir; ve 

bağlama piminin baş kısmına yükleme bölümünün iç kısmından 
ulaşılamamalıdır; ve 

yeterli sayıda emniyet halkaları ve bağlama pimleri birlikte kaynak yapılmış 
olmalı ve tertibat açık bir kurcalama izi bırakmaksızın çıkarılamamalıdır (bu 
eke ekli 5 nolu krokiye bakınız). 

"İzole edilmiş yükleme bölümü" deyiminden frigofrik ve izotermik yükleme bölümleri de 
anlaşılır." 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14 
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Kroki No. 5 

İZOLE KAPI İÇİNDEN TAKILAN BAĞLANTİ TERTİBATI ÖRNEĞİ 

Arka kapı görüntüsü 

Kroki 5.2'ye bakınız 

Kroki No. 5.1 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15 
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EK 2 

EK 7 

Ek 2. madde 3. paragraf 11 
Ek 7. kısım I. madde 4. paragraf 11 

Ek 2, madde 3, paragraf 11 ile Ek 7, kısım I, madde 4, paragraf 11 aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"11. Yükleme ve boşaltma amacıyla kullanılan branda açıklıklarında her iki kenar üst 
üste binecektir. Bu amaçla aşağıdaki yöntemler kullanılabilir; 

(a) Brandanın her iki kenarı yeteri kadar üst üste getirilir. Bağlantıları: 

i) Bu maddenin 3 üncü ve 4 üncü paragrafına uygun bir şekilde dikilmiş 
veya kaynatılmış bir kenar, 

ii) Bu maddenin 8 inci paragrafındaki şartlara uygun halkalar ve perçinli 
delikler; halkalar metalden yapılmış olacaktır; ve 

iii) Uygun bir maddeden yapılmış yekpare ve esnemeyen, en az 20 
mm.eninde ve 3 mm. kalınlığında, halkalar arasından geçen ve brandanın 
ve kenarların iki yanını birleştiren bir kayış; kayış brandanın iç kısmına 
tespit edilir, ve 

- Bu maddenin 9 uncu paragrafında sözü edilen halatın geçtiği perçinli 
bir delikle, veya 

- Bu maddenin 6 ncı paragrafında sözü edilen metal halkaya bağlanabilen 
ve bu maddenin 9 uncu paragrafında sözü edilen halat ile emniyete 
alınabilen bir perçinli delik ile tutturulur. 

Açık bir iz bırakmaksızın yükleme kompartmanına girişi önleyen bölme levhası gibi özel 
bir tertibatın olduğu hallerde kenar gerekmez. 

(b) Yük kompartmanı kapalı ve mühürlü olduğunda brandanın kenarları özel bir 
kilit sistemiyle sıkıca kapatılır. 

Bu sistem, bu maddenin 9 uncu paragrafında sözü edilen halatın 6 ncı 
paragrafında atıfta bulunulan metal halkadan geçirilmesi suretiyle emniyete 
alınan bir açıklığı ihtiva eder. Bu sistem, bu eke ekli 8 nolu krokide 
gösterilmiştir." 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ SAYFA: 16 
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Kroki No. 8 

YÜKLEME VE BOŞALTMA AÇIKLIKLARINDAKİ BRANDA KİLİTLEME SİSTEMİ 

ÜST GÖRÜNÜŞ PROFIL 

KROKI NO. 8.2 _ - KROKI NO. 8.4 

DıŞTAN GÖRÜNÜ; 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 
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Tanım: 

Bu sistemde,brandanın iki kenarı arasındaki yükleme ve boşaltma için 
kullanılan açıklık bir alüminyum kilitleme çubuğu ile birleştirilir. Branda açıklıkları 
üzerinde uzunluğu boyunca bir halatı içine alan kenar kıvrımı vardır (8.1 no.lu krokiye 
bakınız).Böylelikle brandayı kilitleme çubuğunun profilinden çekip çıkarmak mümkün 
olamayacaktır. Kenar kıvrımı dış kısımda olacak ve Sözleşmenin 2 no.lu ekinin 3 
üncü maddesi 4 üncü paragrafı uyarınca kaynak yapılacaktır. Uçlar,alüminyum 
kilitleme çubuğundaki açık profillerin içine geçirilecek ve alt ucunda kapanacak olan 
boylamasına iki paralel kanalın içerisine kaydırılacaktır. Kilitleme çubuğu, üst 
pozisyonda iken brandanın uçları birleşik haldedir. Açılışın üst ucunda kilitleme 
çubuğu, brandaya perçinleme suretiyle tutturulmuş şeffaf plastik bir plaka ile 
sabitlenir (8.2 nolu krokiye bakınız). Kilitleme çubuğu perçinli menteşe ile 
birleştirilmiş, kolaylıkla takıp çıkarmak için katlamaya müsait iki bölümden oluşur. Bu 
menteşe sistemin kilitlenmesi halinde kilit milinin çıkarılmasını engelleyecek bir 
şekilde tasarlanmış olmalıdır (8.3 nolu krokiye bakınız).Kilitleme çubuğunun alt 
kısmında halkaların geçtiği bir açıklık bulunur. Açıklık oval şekilde olup.sadece 
halkanın geçebileceği büyüklüktedir(8.4 nolu krokiye bakınız). TIR bağlama halatı, 
kilitleme çubuğunu sabitleştirmek üzere bu halkadan geçirilir. 

EK 6 

Ek 6, açıklama notu 2.3.11(a)'nın numarası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2.3.11(a)-1" 

Ek 6, açıklama notu 2.3.11(c)-1'in numarası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2.3.11 (a)-2" 

Ek 6, açıklama notu 2.3.11(c)-2'nin numarası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2.3.11 (a)-3" 

Madde 16 

Madde 16 

Madde 16'nın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"... Bu plakalar kolayca görülecek bir şekilde yerleştirilir. Plakalar sökülebilmeli veya ters 
çevrilebilecek, üzerleri kapatılabilecek, katlanabilecek, ya da TIR taşımacılığının 
yapılmadığını bir başka şekilde gösterebilecek bir tarzda düzenlenmeli veya 
takılmalıdır." 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 18 
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EK 8 

Madde 6 

Ek 8, madde 6 daki" yarısından az " ifadesi " üçte birinden az " ifadesi 
ile değiştirilmiştir. 

EK 1 

Ek 1'in başlığı olan "TIR KARNESİ ÖRNEĞİ" ile paragraf 1'in arasına "Model 1" ibaresi 
eklenmiştir. 

Ek 1, paragraf 2'den sonra gelmek üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"MODEL 2 

3. Sözleşmenin 6 Nolu Eki 0.8.3 açıklayıcı notuna uygun olarak Kefil Kuruluş tarafından 
daha yüksek teminat talep edilebilecek tütün ve alkol nakliyatı için Gümrük Makamları 
TIR Karnelerinin kapak ve bütün yapraklarında "TOBACCO/ALCOHOL" ve 
"TABAC/ALCOOL" ibarelerinin açıkça yazılmış olmasını arayacaklardır. Ayrıca 
karnelerde en azından İngilizce ve Fransızca dillerinde karne kapağının ikinci 
sayfasından sonra gelmek üzere karne içerisine eklenecek ayrı bir sayfa üzerinde 
kefalet altına alınan tütün ve alkolün kategorileri ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almalıdır. 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ SAYFA: 19 
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Kapağın 1. sayfası 
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TIR KARNESİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR 

A. Genel bilgiler 
1. Verilişi: TIR Karnesi hareket ülkesinde veya TIR Karnesi sahibinin yerleştiği veya ikamet ettiği ülkede verilir. 
2. Dili: TIR Karnesi, maddelerinin aynı zamanda İngilizce olduğu birinci sayfanın ön yüzü hariç, Fransızca basılmıştır; bu sayfa 

kapağın ikinci sayfasının ön yüzünde Fransızca olarak verilen T IR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar"ın tercümesidir. 
Basılı metnin diğer dillere çevirisini havi ek sayfalar da araya konulabilir. 
Üzerinde yer alan maddeler İngilizce veya Fransızca da olabileceğinden kapağın birinci sayfası hariç bir bölgesel kefalet 
zinciri çerçevesindeki TIR işlemlerinde kullanılacak Karneler Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinde basılabilir. TIR Karnesi 
kapağının ikinci sayfasında Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden birinde basılan T I R Karnesinin Kullanılmasına ilişkin 
Kurallar" kapağın üçüncü sayfasında İngilizce veya Fransızca olarak da basılır. 

3. Geçerliliği: TIR Karnesi, karneyi veren kuruluş tarafından saptanan süre içerisinde, hareket gümrüğünde gümrük 
kontrolünden geçmesi şartı ile TIR işleminin varış gümrüğünde tamamlanmasına kadar geçerlidir (Kapağın birinci sayfasının 
birinci maddesi). 

4. Karne sayısı: Bir taşıt dizisi (bağlı araçlar) veya bir veya bir dizi karayolu taşıtına bağlı birden fazla konteyner için sadece bir 
tane karne istenir (Aşağıdaki 10(d) kuralına bakınız). 

5. Hareket veya varış gümrük İdareleri sayısı: TIR Karneleri himayesinde yapılan nakliyat birden fazla hareket ve varış 
gümrük idarelerini kapsayabilir. Fakat, gümrük hareket ve varış idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. Bütün gümrük 
hareket idarelerinin TIR karnesini kabul etmeleri halinde sözkonusu karne gümrük varış idarelerine sunulabilir (Aşağıdaki 
10(e) kuralına da bak). 

8. Sayfaların sayısı: Bir hareket gümrüğü bir de varış gümrüğü idarelerinin olduğu hallerde TIR Karnesi, hareket ülkesi için en 
az 2. varış ülkesi İçin 2 ve geçilen her ülke için 2 sayfa ihtiva etmelidir. Fazladan her hareket (veya varış) gümrük idaresi için 
2 fazla sayfa istenecektir. 

7. Gümrük İdarelerine karnenin İbrazı: TIR Karnesi, karayolu taşıtı, taşıt dizisi veya konteyner(ler) ile birlikte her hareket, yol 
boyu ve varış gümrüğüne ibraz edilir. En son hareket gümrük idaresinde gümrük memuru taşıma süresince kullanılan 
manifestonun bütün yapraklan altındaki 17'inci bölümü imzalar, tarihli mühür basar. 

B. TIR Karnesinin doldurulması 
8. Silme, düzeltme: TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve 

gerekti olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği yapan kişi tarafından paraf 
edildikten sonra gümrük yetkililerine tasdik ettirilir. 

9. Kayıtla İlgili bilgi: Ulusal mevzuat, römork veya yarı römorkun tescilini öngörmediği takdirde plaka numarası yerine tanıtma 
veya İmalatçı numarası gösterilir. 

10. Manifesto: 
(a) Manifesto, gümrük yetkilileri bir başka dilin kullanılmasına izin vermedikçe hareket gümrüğü ülkesinin dili ile doldurulur. 

Geçilen ülkelerin gümrük yetkilileri manifestonun kendi dillerine tercüme edilmesini isteme hakkına sahiptirler. Bu 
talepten doğabilecek gecikmelerden sakınmak amacıyla taşıyıcıların, taşıtın sürücüsünü, talep edilebilecek tercümelerle 
teçhiz etmeleri tavsiye olunur. 

(b) Manifesto, üzerindeki bilgiler daktilo edilmeli veya bütün sayfalarda kolayca okunabilecek şekilde arasına 
karbon kağıdı konularak yazılmalıdır. Okunamayan sayfalar gümrük yetkililerince kabul edilmez. 

(c) Manifestoda İstenilen bilgileri kapsayan, manifestonun benzeri veya ticari belgeler şeklinde ayrı sayfalar ilave edilebilir 
Bu gibi durumlarda yapraklar aşağıdaki bilgileri içermelidir. 
(I) Eklenen sayfaların sayısı (Bölüm S) 
(H) Ekli sayfalarda listesi verilen kap veya eşyanın sayısı veya tipi ve brüt ağırlıkları (Bölüm 9-11). 

(d) TIR Karnesi bir taşıt dizisi veya birden fazla konteyneri kapsıyorsa, her taşıtın veya konteynerin muhtevası manifesto 
üzerinde ayrı ayrı belirtilir. Bu bilgi taşıtın plaka numrası veya konteynerin tanıtma numarası ile tamamlanır 
(Manifestodaki 9 nolu bölüm). 

(e) Aynı şekilde, birden fazla hareket ve varış gümrük idaresi varsa gümrük kontrolüne alınan veya alınması düşünülen 
eşya ile ilgili kayıtlar manifestoda kesin bir şekilde gösterilir. 

11. Kapların listeleri, fotoğraflar, planlar vs.: Ağır ve havaleli eşyanın tanıtılması için gümrük yetkilileri tarafından bu tür 
belgeler istenildiğinde bunlar gümrük yetkilileri tarafından tasdik edilir ve TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasına ilave edilir. 
Ayrıca bütün yaprakların 8'inci bölümünde bunlar belirtilir. 

12. İmza: Bütün yapraklar, TIR Karnesi sahibi veya temsilcisi tarafından tarih atılmak suretiyle imzalanır (Bolüm 14-15). 

C. Olaylar ve kazalar 
13. Yolda kaza sonucu gümrük mühürlerinin bozulması ve eşyanın tahrip veya yok olması halinde, en yakındaki gümrük 

yetkilileri ile. eğer yakında yoksa bulunduğu ülkenin diğer yetkilileri ile temasa geçilir. Yetkili makamlar en kısa zamanda TIR 
Karnesi içinde yer alan onaylı raporu düzenler. 

14. Yükün bir başka taşıta veya konteynere aktarılmasını gerektiren bir kaza halinde, bu aktarılma işlemi 13 no.lu kuralda sözü 
edilen yetkililerden birinin hazır bulunması ile yapılır. Bu yetkili onaylı bir rapor düzenler. Karne 'Ağır ve havaleli eşya" 
sözlerini taşımadıkça yerine geçen taşıt gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış taşıt olmalıdır. Taşıt mühürlenir ve 
mühürle ilgili ayrıntılar onaylı rapor üzerinde belirtilir. Eğer onaylanmış taşıt veya konteyner bulunmazsa yeterli güvenliğin 
sağlanması şartı ile eşya onaylanmamış bir taşıt veya konteynere nakledilebilir. Sonuncu halde bundan sonraki ülkenin 
gümrük yetkilileri yolculuğun TIR Karnesi himayesinde bu taşıt veya konteynerle devam edip etmeyeceği konusunda karar 
verir. 

15. Taşıyıcı, yükün bir kısmının veya hepsinin boşaltılmasını gerektiren ani bir tehlike karşısında yukarıdaki 13 no.lu kuralda 
sözü edilen yetkililerin harekete geçmesini beklemeden veya yardımlarını talep etmeden kendi inisiyatifi ile harekete 
geçebilir. Bu durumda taşıyıcı, acil durumun gerektirdiği önleyici tedbirleri aldıktan sonra durumun kanıtlanması bakımından 
taşıtın, konteynerin veya yükün yararına bu harekete zorlandığını gösterecek delilleri sağlar ve yükün kontrolü ve taşıt ve 
konteynerin mühürlenmesi vs onaylı rapor için 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkilileri bilgilendiril. 

16. Onaylı rapor varış gümrüğüne ulaşıncaya kadar TIR Karnesine ekli kalır. 
17. TIR Karnesine ekli modele ilaveten kuruluşların, taşıyıcıları transit ülkelerinin dil ve dillerinde onaylı raporlarla teçhiz etmeleri 

tavsiye olunur. 
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TIR KARNESİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN KURALLAR 

A. Genel bilgiler 
1. Verilişi: TIR Karnesi hareket ülkesinde veya TIR Karnesi sahibinin yerleştiği veya ikamet ettiği ülkede verilir. 
2. Dili: TIR Karnesi, maddelerinin aynı zamanda İngilizce olduğu birinci saylanın on yüzü hariç. Fransızca basılmıştır: bu sayfa 

kapağın ikinci sayfasının on yüzünde Fransızca olarak verilen TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar"ın tercümesidir. 
Basılı metnin diğer dillere çevirisini havi ek sayfalar da araya konulabilir. 

„ Üzerinde yer alan maddeler İngilizce veya Fransızca da olabileceğinden kapağın birinci sayfası hariç bir bölgesel kefalet 
zinciri çerçevesindeki TIR işlemlerinde kullanılacak Karneler Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinde basılabilir. TIR Karnesi 
kapağının ikinci sayfasında Birleşmiş .Milletlerin resmi dillerinden birinde basılan TIR Karnesinin Kullanılmasına ilişkin 
Kurallar" kapağın üçüncü sayfasında İngilizce veya Fransızca olarak da basılır. 

3. Geçerliliği: TIR Karnesi, karneyi veren kuruluş tarafından saptanan süre içerisinde, hareket gümrüğünde gümrük 
kontrolünden geçmesi şartı ile TIR işleminin varış gümrüğünde tamamlanmasına kadar geçerlidir (Kapağın birinci sayfasının 
birinci maddesi). 

4. Karne sayısı: Bir taşıt dizisi (bağlı araçlar) veya bir veya bir dizi karayolu taşıtına bağlı birden fazla konteyner için sadece bir 
tane karne işlenir (Aşağıdaki 10(d) kuralına bakınız). 

5. Hareket veya varış gümrük idareleri sayısı: TIR Karneleri himayesinde yapılan nakliyat birden fazla hareket ve varış 
gümrük idarelerini kapsayabilir. Fakat, gümrük hareket ve varış idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. Bütün gümrük 
hareket idarelerinin TIR karnesini kabul etmeleri halinde sözkonusu karne gümrük varış idarelerine sunulabilir (Aşağıdaki 
10(e) kuralına da bak). 

6. Sayfaların sayısı: Bir hareket gümrüğü bir de varış gümrüğü idarelerinin olduğu halterde TIR Karnesi, hareket ülkesi için en 
az 24 varış ülkesi için 2 ve geçilen her ülke için 2 sayfa ihtiva etmelidir. Fazladan her haraket (veya varış) gümrük idaresi için 
2 fazla sayfa istenecektir. 

7. Gümrük idarelerine karnenin ibrazı: TIR Karnesi, karayolu taşıtı, taşıt dizisi veya konteyner(ler) ile birlikte her hareket, yol 
boyu ve varış gümrüğüne ibraz edilir. En son hareket gümrük idaresinde gümrük memuru taşıma süresince kullanılan 
manifestonun bütün yapraklan altındaki 17'inci bölümü imzalar, tarihli mühür basar. 

B. TIR Karnesinin doldurulması 
Silme, düzeltme: TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve 
gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği yapan kişi tarafından paraf 
edildikten sonra gümrük yetkililerine tasdik ettirilir. 
Kayıtla İlgili bilgi: Ulusal mevzuat, römork veya yan römorkun tescilini öngörmediği takdirde plaka numarası yerine tanıtma 
veya imalata numarası gösterilir. 

8

Manifesto: 
(a) Manifesto, gümrük yetkilileri bir başka dilin kullanılmasına izin vermedikçe hareket gümrüğü ülkesinin dili ile doldurulur. 

Geçilen ülkelerin gümrük yetkilileri manifestonun kendi dillerine tercüme edilmesini isteme hakkına sahiptirler. Bu 
talepten doğabilecek gecikmelerden sakınmak amacıyla taşıyıcıların, taşıtın sürücüsünü, talep edilebilecek tercümelerle 
teçhiz etmeleri tavsiye olunur. 

(b| Manifesto üzerindeki bilgiler daktilo edilmeli veya bütün sayfalarda kolayca okunabilecek şekilde arasına 
karbon kağıdı konularak yazılmalıdır. Okunamayan sayfalar gümrük yetkililerince kabul edilmez. 

(c) Manifestoda istenilen bilgiler kapsayan, manifestonun benzeri veya ticari belgeler şeklinde ayrı sayfalar ilave edilebilir. 
Bu gibi durumlarda yapraklar aşağıdaki bilgileri içermelidir. 
(I) Eklenen sayfaların sayısı (Bölüm 8) 
(H) Ekli sayfalarda listesi verilen kap veya eşyanın sayısı veya tipi ve brüt ağırlıkları (Bölüm 9-11). 

(d) TIR Karnesi bir taşıt dizisi veya birden fazla konteyneri kapsıyorsa. her taşıtın veya konteynerin muhtevası manifesto 
üzerinde ayrı ayrı belirtilir. Bu bilgi taşıtın plaka numrası veya konteynerin tanıtma numarası ile tamamlanır 
(Manifestodaki 0 no.lu bölüm). 

(e) Aynı şekilde, birden fazla hareket ve varış gümrük idaresi varsa gümrük kontrolüne alınan veya alınması düşünülen 
eşya ile ilgili kayıtlar manifestoda kesin bir şekilde gösterilir. 

Kaplamı listeleri, fotoğraflar, planlar vs Ağır ve havaleli eşyanın tanıtılması için gümrük yetkilileri tarafından bu tür 
belgeler istenildiğinde bunlar gümrük yetkilileri tarafından tasdik edilir ve TIR Karnesi kapağının ikinci sayfasına ilave edilir. 
Ayrıca bütün yaprakların 8'inci bölümünde bunlar belirtilir. 
İmza: Bütün yapraklar, TIR Karnesi sahibi veya temsilcisi tarafından tarih atılmak suretiyle imzalanır (Bölüm 14-15). 

C. Olaylar ve kazalar 
Yolda kaza sonucu gümrük mühürlerinin bozulması ve eşyanın tahrip veya yok olması halinde, en yakındaki gümrük 
yetkilileri ile, eğer yakında yoksa bulunduğu ülkenin diğer yetkilileri ile temasa geçilir. Yetkili makamlar en kısa zamanda TIR 
Karnesi içinde yer alan onaylı raporu düzenler. 
Yükün bir başka taşıta veya konteynere aktarılmasını gerektiren bir kaza halinde, bu aktarılma işlemi 13 no.lu kuralda sözü, 
edilen yetkililerden birinin hazır bulunması ile yapılır. Bu yetkili onaylı bir rapor düzenler. Karne "Ağır ve havaleli eşya'' 
sözlerini taşımadıkça yerine geçen taşıt gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış taşıt olmalıdır. Taşıt mühürlenir ve' 
mühürle ilgili ayrıntılar onaylı rapor üzerinde belirtilir. Eğer onaylanmış taşıt veya konteyner bulunmazsa yeterli güvenliğin 
sağlanması şartı ile eşya onaylanmamış bir taşıt veya konteynere nakledilebilir. Sonuncu halde bundan sonraki ülkenin 
gümrük yetkilileri yolculuğun TIR Karnesi himayesinde bu taşıt veya konteynerle devam edip etmeyeceği konusunda karar 
verir. 

15. Tasıyıcı, yükün bir kısmının veya hepsinin boşaltılmasını gerektiren ani bir tehlike karşısında yukarıdaki 13 no.lu kuralda 
sözü edilen yetkililerin harekele geçmesini beklemeden veya yardımlarını talep etmeden kendi inisiyatifi ile harekete 
geçebilir. Bu durumda taşıyıcı, acil durumun gerektirdiği önleyici tedbirleri aldıktan sonra durumun kanıtlanması bakımından 
taşıtın, konteynerin veya yükün yararına bu harekele zorlandığını gösterecek delilleri sağlar ve yükün kontrolü ve taşıt ve 
konteynerin mühürlenmesi ve onaylı rapor için 13 no.lu kuralda sözü edilen yetkilileri bilgilendirir. 

16. Onaylı rapor varış gümrüğüne ulaşıncaya kadar TIR Karnesine ekli kalır. 
17. TIR Karnesine ekli modele ilaveten kuruluşların, taşıyıcıları transit ülkelerinin dil ve dillerinde onaylı raporlarla teçhiz etmeleri 

tavsiye olunur. 
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EK 6 

Ek 6. Açıklama notu 0.8.3 

Ek 6, açıklama notu 0.8.3 'e aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

"Aşağıda ayrıntıları belirtilen ve öngörülen azami miktarı aşan alkol ve tütün 
taşımacılığında Gümrük Makamlarının, Kefil Kuruluştan talep edebilecekleri azami 
miktarı 200.000 ABD Dolarına eşit bir miktara kadar artırmaları tavsiye olunur: 

1) Alkol derecesi hacim itibariyle %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemiş 
etil alkol (Armonize Sistem Kodu:2207.10) 

2) Alkol derecesi hacim itibariyle %80 den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; 
Alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler; alkollü içkilerin imalatında 
kullanılan türden bileşik alkollü müstahzarlar (Armonize Sistem Kodu:22.08) 

3) Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar (Armonize Sistem 
Kodu:2402.10) 

4) Tütün içeren sigaralar(Armonize Sistem Kodu:2402.20) 

5) İçilen tütün, herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeler içersin 
içermesin (Armonize Sistem Kodu:2403.10) 

Yukarıda belirtilen tütün ve alkol kategorileri aşağıda belirtilen miktarları aşmadığı 
takdirde Kefil Kuruluştan talep edilebilecek azami miktarın 50.000 ABD Dolarına eşit bir 
miktar ile sınırlandırılması tavsiye edilir: 

1) 300 Litre 
2) 500 Litre 
3) 40.000 adet 
4) 70.000 adet 
5) 100 kilogram 
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Yukarıdaki sigara ve alkol kategorilerinin kesin miktarları (litre, adet, kilogram) 
TIR Karnesindeki eşya manifestosunda belirtilmelidir." 

Ek 6. açıklama notu 2.3.11(a)-3 

"11. paragrafının''ifadesi" 11 (a) paragrafının" ifadesi ile değiştirilmiştir. 

Ek 6, Kroki no.3 

"11. paragrafının" ifadesi" 11 (a) paragrafının" ifadesi ile değiştirilmiştir. 

EK.7 

Ek 7. Kısım I. Madde 2, yeni Paragraf 3 

Ek 7, madde 2'ye aşağıdaki 3 üncü paragraf eklenmiştir. 

"3. Yeterli dayanıklılıkta malzemeden yapılmış olmaları, açıkça iz bırakılmadan 
dışarıdan çıkarılamamaları ve değiştirilememeleri kaydıyla, Sözleşmenin 6 Nolu Ekinin 
0.1. (e) açıklama notunda açıklanan müteharrik karoserilerde pencere olmasına izin 
verilir. Camlara da izin verilebilir; ancak, emniyet camından başka bir cam kullanıldığı 
takdirde, pencerelere dışarıdan çıkarılamayan madeni ızgara takılır; ızgara aralıkları 10 
mm. yi geçemez. Sözleşmenin 6 Nolu Ekinde yer alan 0.1.(e) açıklama notunda 
tanımlanan müteharrik karoseriler dışında Sözleşmenin 1 inci maddesinin (e) 
paragrafında tanımlanan konteynerlerde pencerelere izin verilmez." 

EK 4 

- Ek_4 

"3. " Eşyanın Gümrük Mührü Altında Taşınması İçin Karayolu Taşıtı Onay Belgesi" 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir." 
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Eşyanın gümrük mührü altında 
taşınması için karayolu taşıtı 

O N A Y B E L G E S İ 

Belge No 

14 Kasım 1975 TIR Sözleşmesi 

Düzenleyen: 
(Yetkili Makam) 

[SAYFA 1] 
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Onay No" 
TANIMLAMA 
1. Plaka No 
2. Taşıtın tipi 
3. Şasi No 
4. Markası (veya imalatçının adı). 
5. Diğer özellikler 
6. Eklerin sayısı 

7. ONAY 'e kadar geçerli 

| | ayrı ayrı onay 
| | planlanmış tipe göre onay 

Yetki No (varsa). 
Yer 
Tarih 
İmza 

8. HAMİLİ (İmalatçı, mal sahibi veya nakliyeci) (yalnızca tescil edilmemiş araçlar için) 

İsim ve adres 

9. YENİLEMELER 

Geçerlik süresi 

Yer 

. Tarih 

İmza 

Mühür 

"X" ile uygun olanı işaretleyiniz. 

Lütfen 4. sayfadaki "Önemli Not'a bakınız 
(sayfa 2) 
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GÖRÜŞLER (YETKILI MAKAMLARıN KULLANMASı IÇIN AYRıLMıŞTıR) ONAY NO 

10. TESPIT EDILEN HATALAR 11. YAPıLAN DÜZELTME 

MAKAM MÜHÜR MAKAM MÜHÜR 

İMZA 

MÜHÜR 

İMZA 

MÜHÜR 

10. TESPIT EDILEN HATALAR 11. YAPıLAN DÜZELTME 

MAKAM MÜHÜR MAKAM MÜHÜR 

İMZA J H , 

MÜHÜR 

İMZA 

MÜHÜR 

10. TESPIT EDILEN HATALAR 11. YAPıLAN DÜZELTME 

MAKAM MÜHÜR MAKAM MÜHÜR 

İMZA 

MÜHÜR 

İMZA 

MÜHÜR 

12. DIĞER TESPITLER 

Lütfen 4. sayfadaki "önemli Nol'a bakınız 
(sayfa 3) 
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ÖNEMLİ NOT 

1. Onayı veren makamın gerekli görmesi halinde, bu makam tarafından tasdiklenmiş 
fotoğraflar veya resimler de onay belgesine eklenmek zorundadır. Bu şekilde ilave edilen 
eklerin sayısı yetkili makam tarafından, belgenin 6 no.lu bölümünde belirtilecektir. 

2. Bu belgenin karayolu taşıtında bulundurulması mecburidir. Belgenin fotokopisinin 
değil, orijinalinin bulundurulması zorunludur. 

3. Karayolu taşıtının her iki yılda bir, söz konusu aracın kayıtlı olduğu ülkenin veya 
aracın kayıtlı olmaması durumunda mal sahibi veya kullanıcının ikamet ettiği ülkenin yetkili 
makamlarına kontrol ve onayın yenilenmesi amacıyla gösterilmesi zorunludur. 

4. Bir karayolu taşıtının, onayı için öngörülen teknik şartlan kaybetmesi halinde, 
aracın TIR Karnesi himayesinde yeniden eşya taşınması amacıyla kullanılmadan önce, onayı 
için öngörülen teknik şartlara uymuş olduğunu kanıtlayacak şekilde tekrar eski haline 
getirilmesi zorunludur. 

5. Bir karayolu taşıtının temel özellikleri değişirse, bu aracın onayı son bulur ve TIR 
Karnesi himayesinde eşya taşınması amacıyla kullanılmadan önce yetkili makam tarafından 
yeniden onaylanması zorunludur. 

(SAYFA 4] 
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Madde 6. paragraf 1 

Madde 6, paragraf 1 a ş a ğ ı d a k i şekilde değiş t i r i lmiş t i r . 

"1. Her Akit Taraf, Ek 9, Bölüm 1'de belirtilen asgari koşul ve gereklere uygun 
olarak, kuruluşlara d o ğ r u d a n ya da muadil kuruluşlar a rac ı l ı ğ ı y la TIR karnesi verme ve 
kefil olma izni verebilir. Ek 9, Bölüm l'de yer alan asgari koşul ve gerekler yerine 
ge t i r i lmed iğ i takdirde, izin iptal edilir." 

Madde 6,- yeni paragraf 3-5 

Madde 6, paragraf 2'den sonra gelmek üzere, aşağ ıdak i üçüncü, dördüncü ve beşinci 
paragraflar eklenmiştir. 

"3. Kefil Kuruluş, sadece ikamet ettikleri ya da yerleşik b u l u n d u k l a r ı Akit Ta ra f l a r ın 
yetkili m a k a m l a r ı n c a TIR rejiminden y a r a r l a n m a l a r ı reddedilmemiş kişilere TIR karnesi 
verir. 

4. TIR rejiminden yararlanma izni, sadece Sözleşme'nin Bölüm II, Ek 9'da belirtilen 
asgari koşul ve gerekleri s a ğ l a y a n kişilere verilir. S a ğ l a n a n bu kriterlerin k o r u n a m a m a s ı 
halinde, 38 inci madde hükümleri sak l ı kalmak kayd ıy la , söz konusu izin iptal edilir. 

5. TIR rejiminden yararlanma izni, Sözleşme'de Ek 9, Bölüm II'de belirtilen hükümlere 
uygun olarak verilir." 

Madde 38. paragraf 2 

Madde 38, paragraf 2 a ş a ğ ı d a k i şekilde değiş t i r i lmiş t i r . 

"2. Bu men etme, bir hafta içinde, sözkonusu kişinin ikamet e t t i ğ i ya da yerleşik 
b u l u n d u ğ u Akit p a r a f ı n yetkili m a k a m l a r ı n a , ihlalin yap ı l d ığ ı ülke ya da gümrük 
bölgesindeki kefil kuruluş(lar)a ve TIR Yürütme Kurulu'na bildirilir." 

Birinci Mükerrer Madde 42 

Madde 42'den sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i mükerrer madde eklenmiştir. 

"Madde 42 
Mükerrer 

Yetkili makamlar, kefil kuruluşlarla y a k ı n işbir l iği içinde, TIR karnesinin d o ğ r u 
k u l l a n ı m ı n ı s a ğ l a m a k için gerekli bütün tedbirleri alır lar. Bu amaçla, uygun ulusal ve 
u lus l a ra ras ı kontrol önlemleri alabilirler. Yetkili makamlarca bu çerçevede a l ı n a n ulusal 
kontrol önlemleri, bun la r ı n Sözleşme hükümlerine u y g u n l u ğ u n u inceleyecek olan TIR 
Yürütme Kurulu'na derhal bildirilir. U l u s l a r a r a s ı kontrol önlemleri İ da r i Komite t a r a f ı n d a n 
kabul edilir." 
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Birinci Mükerrer Madde 58 

Madde 58'den sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i birinci mükerrer madde 
eklenmiştir. 

"Madde 58 

Birinci Mükerrer 

İdar i Komite 

Bütün Akit Taraflardan oluşan bir İdar i Komite kurulur. Komite'nin oluşumu, 
işlevleri ve ç a l ı ş m a usul ve esas la r ı Ek 8'de belirtilmiştir." 

İk inc i Mükerrer Madde 58. 

Madde 58 birinci Mükerrerden sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i ikinci mükerrer madde 
eklenmiştir. 

"Madde 58 

İk inc i Mükerrer 

TIR Yürütme Kurulu 

İdar i Komite, Sözleşme ve kendisi t a r a f ı n d a n verilen görevleri, Komite a d ı n a 
yerine getirecek y a r d ı m c ı organ olarak bir TIR Yürütme Kurulu oluşturur. Kurul'un 
oluşumu, işlevleri ve ç a l ı ş m a usul ve esas la r ı Ek 8'de belirtilmiştir." 

Madde 59 

Madde 59, paragraf 2'nin birinci cümlesi a ş a ğ ı d a k i şekilde değ iş t i r i lm iş t i r . 

"2. Bu Sözleşme için önerilen her değ iş ik l i k , İdar i Komite t a r a f ı n d a n incelenir...." 

Madde 60 

Madde 6 0 ' ı n madde b a ş l ı ğ ı n d a "...6 ve 7..." ifadesi "...6,7,8 ve 9 ..." ifadesi ile 
değ iş t i r i lm iş t i r . 

Madde 60, paragraf 1'in birinci cümlesindeki "53 ncü maddenin birinci ve ikinci f ı k ra la r ı 
u y a r ı n c a incelenen 1,2,3,4,5,6 ve 7 sayı l ı eklerle ilgili değ iş ik l i k önerileri..." ifadesi "59 
uncu maddenin birinci ve ikinci f ık ra lar ı u y a r ı n c a incelenen 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 say ı l ı 
eklerle ilgili değ iş i k l i k önerileri..." ifadesi ile değ iş t i r i lm iş t i r . 

Ek 6. a ç ı k l a m a notu 0.38.2 

Ek 6, a ç ı k l a m a notu 0.38.2 yürürlükten ka ld ı r ı lmış t ı r . 

Ek 6, yeni a ç ı k l a m a notu 8.13.1-1 

Ek 6, a ç ı k l a m a notu 3.0.20'den sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i a ç ı k l a m a notu 8.13.1-1 
eklenmiştir. 
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"8.13.1-1 Mali düzenlemeler 

Sözleşmenin Akit Ta ra f l a r ı , TIR Yürütme Kurulu ve TIR S e k r e t e r y a s ı ' n ı n iki 
yı l l ık bir b a ş l a n g ı ç döneminden sonra, Birleşmiş Milletlerin O l a ğ a n 
Bütçesinin f i n a n s m a n ı hususunu ele alır. Bu inceleme s ı r a s ı n d a , Birleşmiş 
.Milletler ya da başka kaynaklardan finasman s a ğ l a n a m a m a s ı halinde, 
b a ş l a n g ı ç dönemi için öngörülen mali düzenlemelerin u z a t ı l m a s ı da 
mümkündür." 

Ek 6, yeni a ç ı k l a m a notu 8.13.1-2 

Ek 6, a ç ı k l a m a notu 8.13.1-1'den sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i a ç ı k l a m a notu 8.13.1-2 
eklenmiştir. 

"8.13.1-2 TIR Yürütme Kurulu'nun işleyişi 

TIR Yürütme Kurulu üyelerinin ça l ı şma la r ı ile ilgili giderler kendi hükümetleri 
t a r a f ı n d a n karş ı lan ı r . " 

Ek 6, yeni a ç ı k l a m a notu 9.1.1 (a) 

Ek 6, a ç ı k l a m a notu 8.13.1-2'den sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i a ç ı k l a m a notu 9.1.1 
(a) eklenmiştir. 

"9.1.1 (a) Mevcut kuruluşlar 

Ek 9, Bölüm I, 1 inci pa rag ra f ı n ı n (a) bendindeki hükümler, ticaret oda la r ı 
dahil u lus la ra ras ı eşya ticaretinde yer alan ku ru luş la r ı "Kapsar." 

Ek 6, yeni a ç ı k l a m a notu 9.II.3 

Ek 6, a ç ı k l a m a notu 9.1.1 (a)'dan sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i a ç ı k l a m a notu 9.II.3 
eklenmiştir. 

"9.II.3 Yetkilendirme Komitesi 

Yetkili makamlar, ulusal kuruluşlar ve ilgili d i ğ e r k u r u m l a r ı n temsilcilerinden 
oluşan Ulusal Yetkilendirme Komitelerinin k u r u l m a s ı tavsiye edilir." 

Ek 8 

Ek 8'in baş l ığ ı a ş a ğ ı d a k i şekilde değiş t i r i lmiş t i r . 

" İ D A R İ K O M İ T E V E TIR YÜRÜTME KURULU'NUN OLUŞUMU, İ Ş L E V L E R İ V E İÇ 
T Ü Z Ü Ğ Ü " 

Ek 8'in b a ş l ı ğ ı n d a n sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i a l t -baş l ık eklenmiştir. 

" İ D A R İ K O M İ T E ' N İ N OLUŞUMU, İ Ş L E V L E R İ V E İÇ T Ü Z Ü Ğ Ü " 
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Ek 8; yeni mükerrer madde 1 

Ek 8, madde 1'den sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i mükerrer madde eklenmiştir. 

"Madde 1 
Mükerrer 

1. Komite, 59 uncu Madde'nin 1 ve 2 nci pa rag ra f l a r ı u y a r ı n c a , Sözleşmeye ilişkin 
değ iş i k l i k önerilerini inceler. 

2. Komite Sözleşme'nin u y g u l a n m a s ı n ı izler ve Akit T a r a f l a r ı n , k u r u l u ş l a r ı n ve 
u lus la ra ras ı ku ru luş l a r ı n Sözleşme uya r ı nca a ld ık la r ı her önlemi ve b u n l a r ı n 
Sözleşme'ye u y g u n l u ğ u n u inceler. 

3. Komite, TIR Yürütme Kurulu arac ı l ığ ıy la , Sözleşme'nin ulusal ve u lus la ra ras ı 
düzeyde u y g u l a n m a s ı n ı gözetir ve destek sağ la r . " 

Ek 8, madde 8'den sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i a l t -baş l ı k eklenmiştir. 

"TIR YÜRÜTME KURULU'NUN OLUŞUMU, İ Ş L E V L E R İ V E İÇ T Ü Z Ü Ğ Ü 

Ek 8. yeni madde 9-13 

Ek 8, "TIR YÜRÜTME KURULU'NUN OLUŞUMU, İ Ş L E V L E R İ V E İÇ T Ü Z Ü Ğ Ü " 
a l t - b a ş l ı ğ ı n d a n sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeler 
eklenmiştir. 

"Madde 9 

1. İk inc i Mükerrer 58 inci Madde u y a r ı n c a İdar i Komite t a r a f ı n d a n kurulan TIR Yürütme 
Kurulu, her biri Sözleşme'nin fark l ı Akit T a r a f ı n d a n olmak üzere dokuz üyeden oluşur. 
TIR Sekreteri Kurul t op lan t ı l a r ı na katı l ı r . 

2. TIR Yürütme Kurulunun üyeleri, İdar i Komitenin mevcut ve oy veren üyelerinin 
ç o ğ u n l u ğ u t a r a f ı n d a n seçilir. TIR Yürütme Kurulu'nun her üyesinin görev süresi iki y ı ld ı r 
TIR Yürütme Kurulu üyeleri tekrar seçilebilir. TIR Yürütme Kurulu'nun T ü z ü ğ ü İdar i 
Komite t a r a f ı n d a n düzenlenir. 

Madde 10 

TIR Yürütme Kurulu: 

(a) Teminat sisteminin işleyişi dahil, Sözleşme'nin u y g u l a n m a s ı n ı gözetir ve 
İdar i Komite'nin kendisine ve rd iğ i görevleri yerine getirir; 

(b) Sözleşme'nin 6 ncı Maddesi k a p s a m ı n d a a n l a ş m a l ı bir u l u s l a r a r a s ı 
kuruluş t a r a f ı n d a n gerçekleştirilebilecek, TIR Karnelerinin merkezi b a s ı m ı ve kuruluşlara 
dağ ı t ım ın ı gözetir; 

(c) Akit T a r a f l a r ı n yetkili m a k a m l a r ı a r a s ı n d a istihbarat ve d i ğ e r bilgi 
d e ğ i ş i m i n i koordine eder ve geliştirir; 
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(d) Akit T a r a f l a r ı n yetkili m a k a m l a r ı , kuruluşlar ve u lus la ra ras ı kuruluşlar 
a r a s ı n d a k i bilgi d e ğ i ş i m i n i koordine eder ve geliştirir; 

(e) A n l a ş m a z l ı k l a r ı n halline ilişkin 57 nci Madde hükümleri sak l ı kalmak 
kayd ıy la , Akit Taraflar, kuruluşlar, sigorta şirketleri ve u l u s l a r a r a s ı kuruluşlar a r a s ı n d a k i 
a n l a ş m a z l ı k l a r ı n çözümünü kolay laşt ı r ı r ; 

(f) Gümrük personeli ve TIR rejimi ile ilgili d i ğe r t a r a f l a r ı n eğ i t im in i destekler: 

(g) Ek 9'da yer alan asgari koşul ve gereklerle ilgili olarak, kuruluşlar 
t a r a f ı n d a n TIR Karnelerinin verilmesi için öngörülen tüm kural ve usullere ilişkin 6 nc ı 
Madde'de belirtilen u l us l a ra ras ı kuruluş t a r a f ı n d a n verilecek bilgilerin Akit Taraflara 
dağ ı t ım ı ile ilgili bir merkezi kay ı t tutar; 

(h) TIR Karnelerinin f iyat ın ı izler. 

Madde 11 

1. Kurul, İdar i Komite'nin ya da Kurul'un en az üç üyesinin talebi üzerine TIR 
Sekreteri t a r a f ı n d a n t o p l a n t ı y a çağrı l ı r . 

2. Kurulun, karar a l m a s ı n d a mutabakat esas t ı r . Mutabakat s a ğ l a n a m a d ı ğ ı takdirde 
kararlar oya sunulur, mevcut ve oy ku l l anan la r ın ç o ğ u n l u ğ u t a r a f ı n d a n al ınır . Karar 
a l ı nab i lmes i için t op lan t ı yeter say ıs ı beş üyedir. TIR Sekreteri'nin oy h a k k ı yoktur. 

3. Kurul, bir Başkan seçer ve ilave ç a l ı ş m a usul ve e s a s l a r ı n ı kabul eder. 

4. Kurul, y ı l da en az bir kere ya da İdar i Komite'nin i s teğ i üzerine, denetlenen 
h e s a p l a r ı n s u n u l m a s ı dahil, kendi faaliyetleri h a k k ı n d a İdar i Komite'ye rapor verir. Kurul, 
İdar i Komite'de kendi B a ş k a n ı t a ra f ı ndan temsil edilir. 

5. Kurul; İdar i Komite, Akit Taraflar, TIR Sekreteri, ulusal kuruluşlar ve 
Sözleşme'nin 6 nc ı Maddesi'nde belirtilen u lus la ra ras ı kuruluşlar t a r a f ı n d a n kendisine 
getirilen bilgi ve so rgu la r ı inceler. Başkan t a r a f ı n d a n aksi ka ra r l aş t ı r ı lmad ığ ı sürece, bu 
u lus la ra ras ı k u r u l u ş l a r ı n , TIR Yürütme Kurul top lan t ı l a r ına gözlemci olarak k a t ı l m a h a k k ı 
vardı r . Gerekirse, d i ğ e r kuruluşlar, B a ş k a n ' ı n daveti üzerine Kurul t op lan t ı l a r ı na 
gözlemci olarak kat ı lab i l i r ler . 

Madde 12 

TIR Sekreteri, Avrupa Ekonomik Komisyonu S e k r e t e r y a s ı ' n ı n bir üyesidir ve 
Kurul'un T ü z ü ğ ü çerçevesinde TIR Yürütme Kurulu'nun ka ra r l a r ı n ı yürütür. Sekreter'e, 
b ü y ü k l ü ğ ü TIR İdar i Komitesi t a r a f ı n d a n belirlenecek bir TIR S e k r e t e r y a s ı y a r d ı m c ı olur. 

Madde 13 

1. TIR Yürütme Kurulu ve TIR Sek re te r yas ı ' n ın işleyişine ilişkin giderler, başka 
kaynaklar bulununcaya kadar, 6 ncı Madde'de belirtilen u l u s l a r a r a s ı kuruluş t a r a f ı n d a n 
dağ ı t ı l an her TIR Karnesinden a l ı n a c a k ücretlerle karşı lanı r . 

2. Ücretin mik tar ı ve toplanma usulü, 6 nc ı Madde'de belirtilen u l u s l a r a r a s ı kuruluşa 
dan ı ş ı l d ı k t an sonra idari Komite t a r a f ı n d a n belirlenir. Ücret ile ilgili değ iş i k l i k önerileri 
İdar i Komite t a ra f ı ndan onay lan ı r . " 
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Yeni Ek 9 

Ek 8'den sonra gelmek üzere a ş a ğ ı d a k i yeni Ek 9 eklenmiştir. 

"EK 9 

TIR R E J İ M İ N E G İ R İ Ş 

Bölüm I 

KURULUŞLARIN TIR K A R N E S İ V E R M E Y E T K İ S İ 

Asgari koşul ve gerekler 

1. Akit Taraflarca, Sözleşme'nin 6 nc ı Maddesi'ne uygun olarak TIR karnesi verme 
ve kefil olma konusunda yetkilendirilecek kuruluşlarca u y u l m a s ı gereken asgari koşul ve 
gerekler şun la rd ı r : 

(a) T a ş ı m a c ı l ı k sektörünün ç ıka r la r ın ı temsilen en az bir y ı ld ı r kurulmuş 
o l d u ğ u n u n k a n ı t l a n a b i l m e s i . 

(b) Sözleşme'deki yükümlülüklerini yerine getirmesini s a ğ l a y a c a k s a ğ l a m mali 
y a p ı ve kurumsal y e t e n e ğ i n i spa t ı . 

(c) TIR Sözleşmesi'nin d o ğ r u u y g u l a n m a s ı konusunda ça l ı şan la r ı n ın 
k a n ı t l a n m ı ş bilgisi. 

(d) Gümrük y a d a vergi m e v z u a t ı n ı ciddi ya da mükerrer ihlallerinin o l m a m a s ı . 

(e) Kuruluş ile yerleşik o l d u ğ u Akit T a r a f ı n yetkili m a k a m l a r ı a r a s ı n d a yazı l ı bir 
anlaşma ya da d i ğe r bir yasal düzenleme. Yazı l ı anlaşma ya da d i ğ e r bir yasal 
düzenlemenin onay l ı bir ö r n e ğ i , gerekirse, ingilizce, F r a n s ı z c a ya da Rusça onay l ı bir 
çevirisi ile birlikte TIR Yürütme Kurulu'na tevdi edilir. Yazı l ı anlaşma ya da d i ğe r yasal 
düzenlemede y a p ı l a n değ iş i k l i k le r TIR Yürütme Kurulu'nun dikkatine derhal sunulur. 

(f) (e)'de sözü edilen yazı l ı anlaşma ya da d i ğ e r yasal düzenleme ile 
kuruluşlar: 

(i) Sözleşme'nin 8 nci Maddesi'nde yer alan yükümlülüklere u y m a y ı ; . 

(ii) 8 inci maddenin 3 üncü pa rag ra f ı na uygun olarak, Akit Tarafça 
kuruluştan talep edilecek TIR karnesi b a ş ı n a azami para tu ta r ın ı 
kabul etmeyi; 

(iii) Kişilerin bu Ek'in II. Bölümü'nde belirtilen asgari koşul ve gereklere 
u y g u n l u ğ u n u d e v a m l ı kontrol etmeyi ve özellikle söz konusu kişileri 
TIR rejimine giriş yetkisi vermeden önce tahkik etmeyi; 

(iv) Kendisi ve kendisinin de bağ l ı o l d u ğ u u l u s l a r a r a s ı kuruluşa bağ l ı 
olan y a b a n c ı kuruluşlar t a r a f ı n d a n verilen TIR karneleri 
k a p s a m ı n d a k i işlemlerle ilgili olarak yerleşik b u l u n d u ğ u ülkede 
üstlenilen bütün maddi yükümlülükler için kendi t e m i n a t ı n ı 
s a ğ l a m a y ı ; 
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(v) Yerleşik b u l u n d u ğ u Akit T a r a f ı n yetkili m a k a m l a r ı n ı tatmin edecek 
şekilde bir sigorta şirketi, sigorta havuzu ya da mali kuruluş 
vas ı tas ıy la yükümlülüklerini kapsam a l t ına a l m a y ı . Bu sigorta ya da 
mali kefalet sözleşmeleri kendisinin ve kendisinin de bağ l ı o l d u ğ u 
u lus la ra ras ı kuruluşa bağ l ı olan y a b a n c ı kuruluşlar t a r a f ı n d a n 
verilen TIR karneleri k a p s a m ı n d a k i işlemlere ilişkin 
yükümlülüklerinin tümünü kapsayacak t ı r . 

Sigorta ve mali kefalet sözleşmelerinin sona ermesi için bildirimde 
bulunma süresi, (e)'de belirtilen yazı l ı anlaşma ya da d iğe r bir yasal 
düzenlemenin sona ermesi için gereken bildirimde bulunma 
süresinden k ısa o lmama l ıd ı r . Sigorta ve mali kefalet 
sözleşmelerinin ve müteakip tüm değ i ş i k l i k l e r i n i n , gerekirse, 
İng i l i zce , F r a n s ı z c a ya da Rusça onay l ı tercümesini de içeren, 
onay l ı bir ö r n e ğ i TIR Yürütme Kurulu'na tevdi edilir; 

(vi) TIR rejiminin idaresi ile ilgili tüm kayı t la r ı ve h e s a p l a r ı yetkili 
• m a k a m l a r ı n incelemesine izin vermeyi; 

(vii) TIR Karnesinin usulüne uygun olmayan ya da hileli k u l l a n ı m ı n d a n 
d o ğ a n so run la r ı çözmek için uygulanacak işlemi kabul etmeyi; 

(viii) Mevcut asgari koşul ve gereklere herhangi bir ciddi veya mükerrer 
u y g u n s u z l u ğ u n tespiti halinde TIR karnesi verme yetkisinin iptal 
edilmesine yol a ç a c a ğ ı n ı kabul etmeyi; 

(ix) Sözleşme'nin 38 nci maddesi ve bu Ek'in II. Bölümü u y a r ı n c a 
kişilerin rejimden ihracı ile ilgili, yerleşik b u l u n d u ğ u Akit T a r a f ı n 
yetkili m a k a m l a r ı n ı n ka ra r la r ına tamamiyle u y m a y ı ; 

(x) İdar i Komite ve TIR Yürütme Kurulunca a l ın ıp kuruluşun yerleşik 
b u l u n d u ğ u Akit Ta ra f la r ın yetkili m a k a m l a r ı n c a da kabul edilen 
bütün karar la r ı tam a n l a m ı y l a u y g u l a m a y ı kabul etmeyi; 

üstlenir. 

2. Kuruluşun yerleşik b u l u n d u ğ u Akit Taraf, asgari koşul ve gereklere ciddi ya da 
mükerrer uygunsuzluk tespit etmesi halinde TIR karnesi verme yetkisini iptal eder. 

3. Y u k a r ı d a belirtilen koşullar g e r e ğ i n c e bir kuruluşun yetkilendirilmesi, bu 
kuruluşun Sözleşme'deki sorumluluk ve yükümlülüklerini etkilemez. 

4. Y u k a r ı d a belirtilen asgari koşul ve gerekler, Akit T a r a f l a r ı n ilave koşul ve gerekler 
öngörmesine engel teşkil etmez. 

Bölüm II 
GERÇEK V E TÜZEL K İ Ş İ L E R İ N 
TIR K A R N E S İ KULLANMA İZNİ 

Asgari koşul ve gerekler 
1. TIR rejiminden yararlanmak isteyen kişilerin uyacakları asgari koşul ve gerekler 
şun la rd ı r : 

(a) K a n ı t l a n m ı ş deneyim ya da, en a z ı n d a n , düzenli u l us l a ra ras ı t a ş ı m a c ı l ı ğ a 
girebilme kabiliyetinin o l m a s ı (u lus la ra ras ı t a ş ı m a l i sans ı sahibi, vs.), 
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(b) S a ğ l a m mali y a p ı y a sahip b u l u n m a s ı , 

(c) TIR Sözleşmesi'nin u y g u l a n m a s ı konusunda k a n ı t l a n m ı ş bilgisi o l m a s ı , 

(d) Gümrük ya da vergi m e v z u a t ı n ı ciddi ve mükerrer ihlallerinin o l m a m a s ı , 

(e) Kişinin kuruluşa v e r e c e ğ i yazı l ı bir taahhütnamede, 

(i) Hareket, yol boyu ve va r ı ş n o k t a l a r ı n d a k i gümrük idarelerinde 
Sözleşme uya r ı nca gereken bütün gümrük işlemlerine u y m a y ı ; 

(ii) Yetkili makamlar t a r a f ı n d a n Sözleşme'nin 8 nci Maddesi'nin 7 nci 
f ı k ras ı uya r ı nca talepte b u l u n u l m a s ı halinde, Sözleşme'nin 8 inci 
Maddesi'nin 1 inci ve 2 nci f ı k ras ında belirtilen ödenmesi gereken 
m e b l a ğ ı ödemeyi; 

(iii) Ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, y u k a r ı d a belirtilen asgari 
koşul ve gereklere ilişkin bilgilerin kuruluşlarca incelenmesine izin 
vermeyi; 

üstlenmesi. 

2. Akit Ta ra f l a r ı n yetkili m a k a m l a r ı ve Akit Taraflarca aksine karar verilmedikçe 
k u r u l u ş l a r ı n kendileri t a r a f ı n d a n TIR rejiminden yararlanma ile ilgili olarak ilave ve daha 
kıs ı t lay ıc ı koşul ve gerekler getirilebilir. 

Y a p ı l a c a k İ ş l em le r 

3. Akit Taraflar, ulusal m e v z u a t l a r ı n a uygun olarak, 1 inci ve 2 nci p a r a g r a f l a r ı n d a 
belirtilen asgari koşul ve gerekleri esas alarak, TIR rejiminden yararlanmak için 
y a p ı l a c a k işlemleri belirler. 

4 Yetkili makamlar, ş a h ı s l a r a ilişkin bilgileri, ilişikteki Yetkilendirme Formu ö r n e ğ i n e 
(MAF) uygun olarak, yetkilendirme ya da TIR Karnesi kullanma yetkisinin geri a l ı nma 
tarihinden itibaren bir hafta içinde TIR Yürütme Kurulu'na iletir. 

5. Kuruluş, yetkilendirilen veya yetkisi geri a l ı nan şah ı s l a r ı n güncelleştirilmiş listesini 
her yı l 31 Ara l ı k tarihi itibariyle haz ı r la r . Bu liste 31 Ara l ık ' ı izleyen bir hafta içinde yetkili 
makamlara iletilir. Yetkili makamlar, listenin bir ö rneğ in i TIR Yürütme Kurulu'na 
gönderir. 

6. TIR rejiminden yararlanma yetkisi, tek b a ş ı n a , kuruluşlardan TIR karnesi alma 
hakk ın ı vermez. 

7. Y u k a r ı d a yer alan asgari koşul ve gereklere göre ş a h s ı n TIR Karnesi kullanmak 
üzere yetkilendirilmesi, o ş a h s ı n Sözleşme'den kaynaklanan sorumluluk ve 
yükümlülüklerini ortadan k a l d ı r m a z . 
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Y E T K İ L E N D İ R M E FORMU M O D E L İ (MODEL AUTHORIZATION F O R M - M A R 

Ülke: 

Kuruluşun a d ı : 
Yetkili Makam: 

Kuruluş ve/veya yetkili makam t a r a f ı n d a n doldurulacak 

Kimlik 
no. 

Kişi(ler)/ 
Firma adı 

iş adresi Temas noktası 
ve umarası 
(Tel, faks ve 
E-mail no.) 

İş kaydı 
ve Lisans 
no. 

Yetkinin 
önceki geri 
alınması 

Yetkilen
dirme 
Tarihi 

Yetkinin 
geri 
alınma 
tarihi 

Mühür 
imza 

*/ varsa 
" / uygunsa 

O n a y l a n m ı ş kuruluş Yetkilendirme talebinde b u l u n d u ğ u her ş a h ı s için, en 
a z ı n d a n , a ş a ğ ı d a k i bilgileri, yetkili makamlara sağ la r : 

Kuruluş t a r a f ı n d a n (bağ l ı o l d u ğ u u lus la ra ras ı kuruluşla işb i r l iğ i içinde) kişilere 
verilen ferdi ve tek kimlik ( İD) n u m a r a s ı . 

Kişi(ler)in ya da f i r m a n ı n isim(ler)i ve • adres(ler)i ( iş- kuruluşu o l m a s ı 
durumunda, sorumlu yöneticilerin de isimleri).' 

Temas nok tas ı (Gümrük m a k a m l a r ı n a ve kuruluşlara TIR işlemi konusunda 
bilgi temin etmeye yetkili gerçek kişiler ve bun la r ın telefon, faks ve E-mail 
n u m a r a l a r ı n ı içeren haberleşme bilgileri.) 

Ticaret sicil n u m a r a s ı ya da u lus la ra ras ı taş ımac ı l ı k lisans n u m a r a s ı ya da 
(varsa) d iğer le r i . 

(Varsa) yetkinin geri a l ı n m a tarihleri, süresi ve nitel iği de dahil olmak üzere, 
yetkinin daha önceki geri a l ı n m a durumu." 
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Annex 1 

MODEL OF TIR CARNET 

1. The TIR Car net is printed in French except for page 1 of the cover where the 
items are also printed in English. The "Rules regarding the Use of the TIR Carnet" 
given in French on page 2 of the cover are also printed in English on page 3 of the 
cover. The "Certified Report" may also appear, on its reverse side, in a language other 
than French, as may be appropriate. 

2. Carnets used for TIR operations within a regional guarantee chain may be 
printed in any other official language of the United Nations except for page 1 of the 
cover where the items are also printed in English or French. The "Rules regarding the 
Use of the TIR Carnet" are printed on page 2 of the cover in the official language of the 
United Nations used and are also printed in English or French on page 3 of the cover. 
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Model of the TIR Carnet: VERSION 1 

Page 1 of the cover 

(Name of International Organization) 

C A R N E T TIR* 

vouchers 
1. VaktbUpour pris* an cruuga par la bureau da douane da tl*p*u1 fueiju'ai 

Kalfa* for ihr acceptance of goods by the Customs eğice of departure up la ond including 

2. DéaVf* p u . 
Issued by 

(rtornda faasoctetion Lm+*\\c* I mimv i ı tum t twrlaim) 

3 . Tttutaha _ 
Haider 

(nom, adra l» , pays /amr. mddiess. rmmnuy) 

4, Signatur« du délègue da rasaodalion 

•t cachai da calta association: 
Signature af authorized official of the 
issuing association mad stamp of thai 
association: 

S. Signad*a du aacrataira 
da rorganiaation inlamalionata: 
Signature of the secretary of the international 
otgatiuituut: 

(A ımrçtı »MM ruaİMBOn a« ka «tu CMn«4/ T» * • emr^emU^^lorw %mt *T tnKakUfa/t— o m f 

8. Paya da depart 
Country nf departure 

7. Payı da destination (') 
Country/Count ritt af destination ( l) 

a. No{a) tfimmabiculatloo du (dai) vehfculetfs) routiertta) (') 
Hegistration Hofs), af rond vehicletsl Cl 

S. CarttßcaU» d'agrément du (de«) value ul«(s) iouüar(a) (No al data) (*) 

Cmytcaie(t) of approval af road vehkle(s) (Na. and date) fj 

10. No<s) cfkientilteatron du (dea) conleneuf(s) (') 
Identification Nofil. of emmine ri,) Cl 

11. Observetions drvereas _ 
Rentar it 

Signatura du titulaire du carnal: 
Signature of the carnet holder: 

('J Biflor la mention inutile 
Slrike oui whichever dots not apply 

' Vow «nnaxe 1 da la convention TIR, 1975, efaborte soue lea auapkat da le Cornrnlteion aconorriqua dea Hellene Unies pour R Eur op a 
annex I ofihr TIM Convention, I9TJ: frepnird unÁti ihr nutpkes of ike UntltéNation* Economic Caruniıtİonfor Entape. 

(Ann«x 1 
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Model of the TIR Carnet: VERSION 1 
Page 2 of the cover 

RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARNET TIR 
A. Gèrteraitis 

1. Emission: Le camal TIR i w i émit dam le pays de départ ou dans le paya où la titula» «si état* ou ffenùcMi. 

2. Langue: La c a n » . Tin aal Imprimé an français. A l'exception da b paga 1 da la couvartura dota la* rubriques aoiil knprlroées 
également an angtais; les-Règles '«baves A rulafeauon du camal TIR- aonl reproduites an version anglaisa à ta paga 3 da làdka 
couvartura. Par eMaurs, das feuilleta supplémentaires donnant una traduction an cfautree langues du taxta irnprimé peuvent i b a 
abouti». 
Las cama ta utilisés pour las opérations TIR dans la cadra d'une chaîna da garantía régionale pauvant Ikra imprimas dan» Tuna daa 
tanguea oie^iras de fOtgarusafonde^ 
Impriméee an anglais ou an bat*;ai». Les -regles relativas à f utilisationdu cainat TIR- sont reproduites A te paga 2 da la couvartura 
dans la tangua officielle da rOrganlaadon das Nations Unies utilisée, ainsi qu'an anglais ou an français A la paga plecée après la 
procès-verbal da constat. 

3. Validité: La camal TIR damaura valable jusqu'A l'achèvement da l'opération TIR au buraau da douana da destination, pour autant 
quK ait été pria an cltarga au buraau da douana da départ dans la datai lue par l'association amarillea (lubrique I da la paga t da 

(Annex 1 
page 4) 

4. Nombra da eamala: H pourra Ida établi un seul carnat TIR pour un ensemble da véhiculas (vélticules couplés) ou pour plusiaurs 
oonlaneura cliargés soit sur un seul véhicule soit aur un ansembla da véliiculas (voir également la régla tOd) ci-dassoua). 

6. H ombra de buraaux da douana da départ et tfeettnatlon: Les banspurle aHaclués sous la couvart d'un carnat TIR pauvant 
aynporter plusiaurs buraaux da douana da dripart al da daslinalion, mais le nombre total des bureau» de douane da départ al da 
destination ne pourra dépasser quatre. La carnet TIR ne peut être piéaarilà aiu bureaui da doua ne-de destination que si tous las 
buraaux de douane da départ font pns an charge. \Voù également ta règle 10 e) a-dessous) 

8. Nombre de leulltets: SI le transport comporta un setal bureau de douana de départ et un aaU bureau rie douane de destination, 
la carnet TIR devra comporter au moins 2 leuiaats pour le paya da départ, 2 fouileta pour ta paya da destination, puis 2 (sAxaeA* pour 
chaque autre paya dont la territoire est emprunté. Pour chaque bureau île douane de dépari (ou de destination) supplémentaire, 
2 autres leuieots seront nécessaires. 

7. PrAeentatlon aux bureau* de douane: La carnat TIR sera présenté avec le véhicule routier, l'ensemble de vélticules, le ou les 
conleneuf a A chacun des bureaux de douane de départ, de passage at de destination. Au dentier bureau de douane de départ, la 
signature de l'agent al le timbre A date du bureau de douana doivent Aire apposés su bas du manifeste da tous las volets A utiliser 
pour ta sune du transport (rubrique 17). 

B. Meittere drieinpkr le carnet TIR 

I. (battage, surcharge: La carnet TIR ne comportera ni grattage, ni surcharge. Toula rectification devra Aire effectuée an biffant 
lea "«cat ions erronées at an ajoutant, le cas échéant, les indicaboris voulues. Toute modification devra Al/e approuvée par son 
auteur at visée par lea autorités douanières. 

8. Indication relative A l'Immatriculation: Loraque las dwpoaitiojts nationales ne prévoient pas llrnrrutriculalnn des remorquas 
et semi-reinorquea, on Indiquera, en heu et place du No d'jfnnwtriarlation, le No d'identification ou de fabrication. 

a) La manifeste sera rempli dans la langue du pays da départ, A moins que les autorités douanières n'autorisant l'usage 
d'une autre langue. Les autorités douanières des auto es pays empruntés sa réservent le droit d'en exiger une traduction 
dans leur tangua. En vue d'éviter des relards qui pourraient résulter de cette exigence, il est coriseMé au transporteur de 
se munir des traductions nécessaires. 

b) Lea lnd)eaHone portéee eur le manifeste devraient Aire dactytogrsphleas ou polycopiées de manière qu'allée 
aolenl nettement Marbrée eur tous lee feuilleté. Lee feuilleta HNeTblee seront refusée par lea autorités douanlAraa. 

c) Des leulftes annexes du mime modela que le manifeste ou des documents commerciaux comportant toutes les 
atcfcaiions du manifeste peuvent être attachés aux volais. Dans ce cas, tous les volets devront porter las èidicaifons 
suivantes: I) nombre de feuWea annexes (case 8); B) nombre et nature dea colis ou dea objets esisl que le poids brut total 
des marchandâtes énumérées sur ces leuWes annexes (cases 9 A 11). 

d) Lorsque le carnat TIR couvre un ensemble de vélilcutes ou plusieurs conteneurs, le contenu de chaque véhicule ou de 
chaque conteneur sera Indiqué sépatémeiH aur la manifesta. Celte Indication devra Aire précédée du No d*iminatiiculation 
du véhicula ou du No d'kianttlicaUon du conteneur (rubrique 9 du manifeste). 

a) De mima, s i y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination, les inscriptions relatives aux maictiandises 
prises en charge ou destinées A chaque bureau de douana seront nettement séparées tes unes des autres sur la 
manifeste. 

11. Llalea de coDaage, photos, plane, etc: Lorsque, pour l'identification des marchandises pondéreuses ou volumineuses, les 
autorités douanières exigeront que de tels documents soient annexés au cainat TIR, ces dariwus seront visés par tes autorités 
douanières al attachée a la page 2 de ta couverture. Au suiplus, une mention de ces documents sera faite dans la casa 8 de 
tous les volais. 

1?. Signature: Tous les volais (rubriques M o l 15} seront datés et signés par le talulasa du carnet 1IR ou par son représentant. 

C. incidents ou accidenta 

13. S'il arriva en cours da toute, pour une causa fortuite, qu'un se élément douanier soM rompu ou wm des rnarchandisas périssent 
ou soient aïKfornrnagéaa le transporteur s'adressera Immédiatement aux autorités douanières as" s'en trouve A proximité ou, A 
défaut. A d'autres eutorltés compétentes du pays où I sa trouve. Ces dernières établit ont dans la plus bref délai tt oinpéla 
verbal da constat figuran! dana le carnet TIR. 

¿ t e procès-

14. En cas d*accident nécessitant le transbordement aur un autre véhicule ou dans un aube conleneur, ce transbordement ne peut 
s'effectuer qu'en presence de funs des autorités désignées A la règle 13 ci-dea sus. Ladite autorité établira le procès-verbal da 
constat. A moins que le carnet ne porte la mention -nuuvhandtses pondéreuses ou vofranineuses-, le véhicule ou conteneur da 
substitution devra être agréé pour le transport de marchandues sous scesemenla douaniers. En plue, il sera scelé et le 
scellement apposé sera sidtqué dans la procès-verbal de constat. Toutefois, si aucun véltlculs ou conteneur agréé n'est 
disponible, le transbordement pourra Aire effectué sur un véhicule ou dans un conteneur non agré>, pour autant qu'il offre dea 
garanties suffisantes. Dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants apprécieront si ê tes peuvent, elea 
aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou conteneur le transport sous le couvert du carnet TIR. 

16. En cas de péri imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou tola t. le transporteur peut prendre des mesures da 
son propre chel sans demander ou sans attendre l'intervention des autorités visées A la règle ta ci-dessus. Il aura alors A 
prouver qu'H a dû agir ainsi dans rinterAt du véhicule ou conteneur ou de son diargemenl et, aussitôt après avoir pria les 
mesuras preventives de premiere urgence, avertira une des autorités visées A la règle 13 ci-dessus pour faire constater las 
laits, vérifier le chargement, scatter la véhicule ou conteneur et établir le procès-verbal de constat 

16. Le procès-verbal da constat restera Joint su carnet TIR Jusqu'au buraau de douane de destination. 

17. Hast recommandé aux associations da fournir aux transporteurs, outre au modèle Inaéré dans le camel TIR ka-méme. un 
certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans ta ou les langues des pays A traverser. 
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Model of the TIR Carnet: VERSION 1 
(white) 

— i 

VOUCHER N° 1 PAGE i 

2. Custom* offices) of departure 
1. 

X 

7. Regialıation No(a) of road veh*cle(«) 

GOODS MANIFEST 
(a) Load compastrn*>nU>)er 

cortiakMr(s) 
(b) UaAs end Noe. ol 

packages or articles 

. TIR CARNET 
3. Nama ol aha international oroentzaeofl 

4. Hotoei ol Uva carnal (name, addrees and country) 

S. fownbyol departure f. Courttry/Counirias of 

I . Documants Machad to eSe marts'est 

to. Number andtypa of pack aya* or arkclss; d**cr|r*on at goods 

12. Tola! numbar at packages entered 
on the ntarulasl 
Destination: 

Nun «W 13. tdactaraiıaManta^taİMmi 
M2atovek>baOMied 
and tnroble 

14 FtKaenddate 
15 StgruA«» ol hokW or ao»tf 

1. Customs office 

13. tdactaraiıaManta^taİMmi 
M2atovek>baOMied 
and tnroble 

14 FtKaenddate 
15 StgruA«» ol hokW or ao»tf 

2. Customs oWca 

13. tdactaraiıaManta^taİMmi 
M2atovek>baOMied 
and tnroble 

14 FtKaenddate 
15 StgruA«» ol hokW or ao»tf 

3. Customs aMIce 

II. CarlllcaU lor goods laken under control (Customs office ol 
departure or ol entry en route) 

• > * • Saat« or ktentftcation mark« 
lound lo be İni act 

20. Time «ms lor kenti 

21. Registered by the Cuaterna o*Ve al under No. 

Mtecesanaous (liner try aiipuleJed. Customs ottlce at which ıha 
load must be produced, etc.) 

23. Customs officer's signature and Customs 

It. Or oes 

might In 
tl. father Uta* 

officer's signal ura end Customs office 

[Annex 1 
pagas 
(whit . ) ] 

COUNTERFOIL N° 1 P A G E , of TIR CARNET UM 

1. Accepted by Iha Cusloıııs oNıca M — , , 

2. Under No. 

3. SeataerldenavkMNMmuksappted 

4. Q Seals or Identalcetion marks lound u> be intact 

5. MUceSanaou* (route prescifced, Cusíame olnce at ımteh eSe toed niual be 
produced, etc.) 

1. CostameMcertelansBmaMd 
Custom arfeo dala statte) 

O 
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Model of the TİR Carnet: VERSION 1 (green) 

VOUCHER N°2 
2. Cufkxn* c0k:«<ı) ot departur • 

7. B^lrt»*k»Ho(»).dı«UyWıfcH») 

GOODS MANIFEST 
t. (a) Load unvartrmnlta) or 

(b) Marks and Horn, of 
package* or arta*** 

. TIR CARNET P 
3. Nam* of Sx intamaUixwl «p*nlia*on 

4. Holser ot in* csrnel (nam, address and country) 

S. Country ot dafMMlui* I. tou«*fyJCourart*« oí d**iina*ton 

I. Oocwnsnls aKached la m manflas* 

10. Numbai **d hrp* o*pacft«g«a o< attelai; d« acı Ipso* ol 9001ta I I . O/asa 19. SMM« ¡*ae» 

(Annex 1 
pages 
(green)l 

12. Tolsieuntmofpeckagasanlarad 

t. Cisrtonwolk* 

II. Cénit*** tot good*lakan und*r control (CUSUMTM ott"c* of 
departure or of easy an iotas) 

llSastrnktascc 
end «oeetaM 
naotanddsst 

34 CartBicaJ* et duchara* (Cusióme oMce ol esi en route or of 

ñ l B . Seel* or İo^ntiffcallon markı 20. Tima-
*- 1 found to batnlad 

Q 2 5 . &*•!•wtUrticmUo*mMkstoundlab.Intact 

21. Itogletered by the Customs office el 26. Number of eeckages dfacltarged 

22. Iveecateneou* (Ikwery stpuialad. Custom* oifcc* al vrhkh *>« 
toed must be produced, ale ) 

H Raiarvatiorx 

m 

21 C u M o m OMWM'S atgnaim* w 
Custom* ottic* dal* *l*mp 

COUNTERFOIL N° 2 p « * * of TIR CARNET Ü 

Arrivai Mrtstod try «i* Cu< 
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Model of the TİR Carnet: VERSION t 
(yellow) 

Certified report 
Drew* um m accordance wan eructe 2S or She I M C M W M I Í Í M 
(SaeaiM Rutas 13 lo 17 legatttfkg the u u ot the IUt camel) 

1. Cuttame oMice{<) ol departure 

4. Ragisxrahon No(a). ol toad vehicMs) 
tdenta'íceijon Noís) ol conuuneMs) 

6. The Custom sese» «/are n i sel not intacı 

• • 
7. Th* load conıpıulınenı(s) o* 

contam *>((•) ie/are • a 

TIR CARNET m^MMÉ 
3 Nurne ol Ota MUai nam »nal orgenUetion 

5. Holder ol carnal 

8. Q No goods appeared lo ba mutvig Q Ths goods nduaiedin Sema 10 lo 13 ais rnusing(M) ot have been 
dasboyad (0) as auUcslad M column 12 

(a) LMdcomp*ı1moni{s) ot 
conuwMi(s) 

O) Marks and Nos. ol 

and lypa ol packages or articlai; 
ol goods 

13- Remarks (gtvepsrtlcuUitot 
OJUSAUHJS musing ot destıoyed) 

14. Dale, place and cjtıurneuııcefc ol Ihe accideni 

IS. Measures Ukan lo enable ins TIR upetaiion lo continue 
Q eJludng of new seats: nuneiei 
Q trensfw el lead (sea Bern 1« below) 
Q «her 

>•. K Ihe goods have been iraruletiad: description ol toad vehjcle(s)fcuntamei(»| subsktuied 
Re^Uidionrto. Approved Naalcendıcate Number andp 

Yes No 
(a) vehicle Q f j 

— D • 
ol approval «I t»«U JIUIMI 

• o 
• • 17. Authority which drew up this cerMied report 

Ptee/Osie/Slamn 

II, End or t ama ra ol next Customs othce reached by Ihe Ttfl transport 

(~) Mark the appropriate boxea wSh a cross 
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Model of the TTR Carnct: VERSION 1 
Page 3 of the cover 

o * c « oldultftsuon. provided I 
IniiltalbytltaluuinouMciMtQn (it 

RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET 
A. General 

1. Issue; Tim TIR carrwlriteybaaiauad either to ̂  resident. 

2. Language: The Tlfl carnei is printed In French, except tor page t ol the cover where M M items srs also printed in English; Ms* page 
is s bartsLbon of l i e - Rute*ı»g*ıu%>g Ihe use of M M TIRcantwl - gjvonui Frendi on page 2 uttitecovo*. AtfVtiUonal »heeu giving 
a HamkilKwi ol Ate printed text may siso us inserted 
CMIIWU used lor TIR operabon* within a regional guarantee duun may b« printed si any other otbcMİ language of Hie United Nation* 
except kx page I of the cover WİHM« Menu are w*ti utaOwd in Enytidt M Fıanch.Tiı* *RuWa reyarıting tlıe use ol the TIR Carnei* 
are printed on page 2 ol the cover in Hie otlci*! language of the Unaed Nations used and are alto printed in English or French on 
page 3 of the cover. 

3. Validity: The TIR carnet remain* valid until the cornpielion of Hie TIR operation al the 
it I tas been taken under Customs control at tit* Customs oface of dapaiture wul an * * feme-
\ o l page t ol the cover). 

4. Number of canasta: Only one TIR carnet need be required tor a cotntwAation ol vstMcte* {coupted vahicUs) or tor several cotiutoers 
toaded either on a angle valuda or on a combat* auw of vetactos (sea also rise 10 d) below). 

6. Number of Customa off Ices of departure and Customs ottcea ol desunatton: T ransport under cover ol a TIR camel may involve 
several Customs offices ol depar erre and destmaawl^lha total n u r i ^ 
exceed tout. The TIR carnet may only be presented to Customs oaVuu ol ties tinauon il a l Customs offices of departure I tsve accepted 
the TIR carnet {see also iu)e to ») below). 

I . Number of forma: Where there is onfy one Customs oface of departure and one Customs of ace ol destauition, the TIR carnei must 
contain at least 2 sheets for the country of departure, 2 sheet* (or tfte country ol destiruttioıı and 2 slwets fur each country traversed. 
For each additional Customs office of departure (or destitution) 2 extra sheets sluts' be requaed. 

7. PreaenUllon al Customa oMcaa: The TIR carnal she! be presented with the road vehicle. cxinibauitionof velticles. or coruaJnerfa) 
al each Customs office of duparlura. Customs office «rr route and Customs ufftca ol de*tiiMbua A l IMJ last Customa ottice of 
departure, th« Customa Officar ahal sign and data stamp item 17 below the nuuutesl on all vouctwus to be used on MM remainder 
of Hur journey. 

B lluw to W at Itta TIR carnei 

JAnnox 1 
pagae] 

I . Erasuree, over-writing: No araauras or over-witting, shal be made on ttie TIR carnet. Any correction shal be mada by crossing 
out tt*e> incorrect particilere and addhg. sJ necessary. Hut requwud particular*. Any cfiange shal be initialled by llw person making 
it and endorsed by M M Customs autiioritias. 

9. Information concerning registration: When national leystbtion does put provide lor registration of trailers and semi-lraaers, Mw 
justification or ıııaıajfacturer*s no. shal be shown auitead of D M legwtration no 

10. The menu**!; 

a) The manifest sltal be completed in Hie language of l i e country ol depaittae, tassisa tiw Customs authorities alow snother 
language to be used. Tlte Customs aiithunse* ut t>>» otiwr cuuntiies li averted resmve the rigid to requite İte translation into 
it tea own hıtguage. In order to avoid duUys wita^t ıvaglıi M » U « bom llw* rerpwoineril, C * I I N M S are auVised to supply *te driver 
of Hie volucl* wi l l Hie rarejlsito kaiislatouut. 

b) The tnlormatlon an the manliest should be typed et multlcopled In such a way as to be clearly legible an all sheets. 
Illegible sheet* wW not be accepted by the Custom* authorities. 

c) Separate sheets of Iha sama modal as the manifest or commercial documents providing a l the hdormation required by llw 
n tans'est, may be attaclwd to l i e vouchers. In such a case, a l the voudier* must bear Uiu tottowuiy particulars: I) the number 
ol siieeis sllactted (box I) M) the rwanbei and ty|>e ut the jMdnge* or arlictes and Htm totel gross weiylil ol tita goods as ted 
on Ilia attached sheets (boxes 9 to 11). 

d) When the TIR carnet covers a cornbmetion ot vehicles or several containers, the contents of each veliide or each container 
ahal be mdwated separately on l i e maiafesl. Ilea stlurmauoti sluil lui precudud by W«i lugutjatiou no. ol Hie vehicle or l i e 
tdaitttiicalkm no. of HM> conteinei {Mam 9 ol Hur iniualwslt 

a) Ltitewisa. I tiiere ere several Cttstom* orhces ol doparlure or ol uMskiation, the entries concarrung the goods Ufken under 
Customs control al, or intended tor, each Customs office sttsluectoaily sepaiatedtroin each oOier on the maruieal. 

I I . Packing (lata, photograph*, plane, etc: When such documanis are required by tin* Customs aitiltoraies tor the ktentitlcaeon of 
heavy or bulky goods, ttwy ahal be endorsed by Itw* Customs authuuties and anachwd to page 2 of Hie cover of tfie TIR camel. In 
addition, a reference sltel be made to these documents ai box ti uf a l voucher*. 

12- Signature: At vouchers (Hams 14 and 16) must bertalud and signed by the hokiur ol Ihe TIR camel or lin> agent. 

C. uicidenta or accideiils 

13. In she event of Customs seals being broken or goods being destroyed or damaged by accident en loula ilia carrier shal anmetfolaly 
contacl Ihe Customs authoreıes. d Ittera ara any naar al luuid,or, il nut. any otlun cunpatunt authorities of Ilia country he b in . T tie 
authorities concerned anal draw up with the matin turn delay l i e ceriibad report which a conUinad in l i e TIR camel. 

14. In the want of an accidenl necessitating transfer ol the toad to enotlier veliicia or snoUter container, ids transfer may be carried 
out onfy in liie presence of on* of the autiiofities mentioned m rule 13 above. Tlıe sakl authority slial draw up tlıe certitied reporL 
Unless the carnet carries l i e words * iieavy or bulky goods Uw velactu ut conUiuer stAuttikuUd imul be one approved tor Ate 
transport ot goods under Customs seals. Furthermore. M kJiaHbe su-tlud MIMI iluUesut UM* se ̂ 1 nrltxtMi sJutl l>* aidicMlud in Hwcertuwd 
repurL However, il no appruvad vehicle or conUinw is avaaaUe. l i e guod* may be trans!wrrtMf to *n unapproved veittcM or container, 
provided I aUords adequate saJeguards. In lha Utter event, tlıe CıûtoiM auBionkoa of succuadiny cuuntrsss shal fudge wfielfier 
they, too, can alow the transport under cover ol the TIR carnal to corttinue in tfial velMcle or con la ii tor. 

15. In lha event of irnouiMnl danger necessitaang nanaduıte unkUdkig ol the whole or of part of the toad, lt»* carrier may laka sction 
on his own initiative, waiiout rMfuesting or waiting lor ecbon uy Uta autiioritias mentioned in rule 13 above, it shal titan be tor him 
to furnish proof tturl ha was oompalad to laka such action ai tita interests of ttie vet tide or owUairuir or of the load and, as soon 
as tut baa takan such ureverurva measures asjlw emergency may require Jw slial notify one of the attuVwitias nxmaoned in rule 
13 above in order tital l«e lacts may be veiitiad. the load cliwcked, the vehicle or couuuner sealed and Mia certified report drawn up. 

IS. The certified report shal remain attached to she TIR carnei until tit* Customs office of destination is reached. 

17. In addition to Ihe model tonn inserted in the TIRcariMttitaell, associations are recommended to lumish carriers with a supply 
of certified report tormsjn Mie language or languages ot the countries of transit. 
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Sketch No. 6 

EXAMPLE OF SHEET LOCKING SYSTEM 

Description 

This sheet locking system is acceptable provided thai it is fitted with at least ope 
metal ring at each gate end. The openings through which the ring passes are oval 
and of a size just sufficient to allow the ring to pass through it. The visible part 
of the metal ring docs not protrude more than twice the maximum thickness of the 
fastening rope when the system is locked. 
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AMENDMENT TO THE TIR CONVENTION 1975, ANNEX 2 

Annex 2. article 3. paragraph 6 

For the existing text, substitute: 

"6. The sheet shall be fixed to the vehicle in strict compliance with the 
conditions set forth in article 1(a) and (b) of these Regulations. The following systems 
can be used: 

(a) The sheet can be secured by 
(i) metal rings fixed to the vehicles, 
(ii) eyelets let into the edge of the sheet and 
(iii) a fastening passing through the rings above the sheet and visible 

from the outside for its entire length. 

The sheet shall overlap solid parts of the vehicle by at least 250 mm, 
measured from the center of the securing rings, unless the system of construction of 
the vehicle in itself prevents all access to the load compartment. 

(b) When any edge of a sheet is to be permanently secured to a vehicle, the 
two surfaces shall be joined together without a break and shall be held in place by 
strong devices. 

(c) When a sheet locking system is used it shall in locked position join the 
sheet tightly to the outside of the load compartment (as an example see sketch 
No.6). 

Insert sketch No. 6 reproduced below after sketch No. 5 appended to this annex. 
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AMENDMENT TO THE TIR CONVENTION 1975, ANNEX 2 AND ANNEX 6 

Annex 2. article, paragraph 3 

Replace the existing text by the following: 

"3. Windows shall be allowed provided that they are made of materials of 
sufficient strength and that they cannot be removed and replaced from the 
outside without leaving obvious traces. Glass may nevertheless be permitted, 
but if glass other than safety glass is used, the windows shall be fitted with a 
fixed metal grille which cannot be removed from the outside; the mesh of the 
grille shall not exceed 10 rnm." 

Annex 6 

Insert after note 2.2.1 (c) -2, a new explanatory note to read: 

"2.2.3 Paragraph 3- safety glass 
Glass shall be considered to be safety glass if there is no risk of it being 
destroyed as a result of any factor ordinarily occurring in the normal conditions 
of use of a vehicle The glass shall bear a mark which characterizes it as safety 
glass." 

AMENDMENT TO THE TIR CONVENTION, 1975 

ANNEX 2 
ANNEX 7 

Annex 2. article 3. paragraph 9 

Annex 7. part I. article 4. paragraph 9 

Insert after the existing text, the following wording: 

" . . . In cases where the sheet has to be fixed to the frame in a system of construction 
which otherwise complies with the provisions of paragraph 6 (a) of this article, a thong can 
be used as fastening (an example of such a system of construction is given in sketch No. 7 
appended to this annex). The thong has to comply with the requirements stipulated in 
paragraph 11 (a) (iii) with regard to material, dimensions and shape." 
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Sketch No. 7 

EXAMPLE OF SHEETS FIXED TO SPECIAL-SHAPED FRAME 

Description 

This fastening device of the sheet to the vehicle is acceptable provided that the 
rings are recessed in the profile and do not protrude more than the maximum 
depth of the profile. The width of the profile shall be as narrow as possible. 
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AMENDMENT TO THE TIR CONVENTION, 1975 

ANNEX 6 

Annex 6. explanatory note 0.1 (ei 

For the existing text substitute: 

"The term 'demountable body' means a load compartment which has no means of 
locomotion and which is designed in particular to be transported upon a road vehicle, 
the chassis of which, together with the underframing of the body which is especially 
adapted for this purpose. It covers also a swap body which is a load compartment 
designed especially for combined road and rail transport." 

Annex 6. explanatory note 2.2.1 (cl-1. subparagraph (b) 

Replace the existing text by the following wording: 

"(b) Apertures permitting direct access to the load compartment, must be obstructed 

(i) by means of wire gauze or perforated metal screens (maximum 
dimension of holes 3 mm in both cases) and protected by welded metal 
lattice-work (maximum dimension of holes: 10 mm); or 

(i) by means of a single perforated metal screen of sufficient strength 
(maximum dimension of holes: 3 mm; thickness of the screen: at least 1 
mm)" 

Annex 6. explanatory note 2.2.1 (c)-1. subparagraph (c) 

Replace the existing text by the following wording: 

"(c) Apertures not permitting direct access to the load compartment (e.g. because of 
elbow or baffle-plate system) must be provided with devices referred to in 
subparagraph (b); in which, however, the dimensions of the holes may be as much 
as 10 mm ( for the wire gauze or metal screen ) and 20 mm ( for the metal lattice
work)." 
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AMENDMENTS TO THE TIR CONVENTION, 1975 

ANNEX 6 

Annex 6. explanatory note 2.2.1 tbl 

For the existing text substitute: 

" ( c ) Exceptionally, in the case of vehicles having insulated load compartments, the 
Customs sealing device, the hinges and any fittings, the removal of which would give 
access to the interior of the load compartment or to spaces in which goods could be 
concealed, may be fixed to the doors of such load compartments by means of the 
following systems: 

( i ) Set bolts or set screws which are inserted from the outside but which do 
not otherwise meet the requirements of Explanatory Note 2. 2. 1 (a), 
subparagraph (a) above, on condition that: 

the tails of the set bolts or set screws are fixed in to a tapping plate or 
similar device fitted behind the outer layer or layers of the door 
structure: and 

the heads of the appropriate number of set bolts or set screws are so 
welded to the Customs sealing device, hinges etc., that they are 
completely deformed and that the set bolts or set screws cannot be 
removed without leaving visible signs of tampering (see sketch No. 1 
appended to this annex). 

( i i) A fastening device which is inserted from the inside of the insulated door 
construction on condition that: 

the fastening pin and securing collar of the device are assembled by 
pneumatic or hydraulic tooling and fixed behind a plate or similar device 
fitted between the outer layer of the door structure and the insulation; 
and 

the head of the fastening pin is not accessible from the inside of the load 
compartment; and 

a sufficient number of securing collars and fastening pins are welded 
together and devices can not be removed without leaving visible signs 
of tampering ( see sketch No. 5 appended to this annex). 

The term ' insulated load compartment' is to be taken to include refrigerated and isothermic 
load compartments." 
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Sketch No. 5 

EXAMPLE OF A FASTENING DEVICE INSERTED FROM THE 
INSIDE OF INSULATED DOOR CONSTRUCTION 

See sketch No. 5.2 

Door-end view 
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Sketch No. 5.1 

See sketch No. 5.3 
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Sketch No. 5.2 
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AMENDMENTS TO THE TIR CONVENTION, 1975 

ANNEX 2 
ANNEX 7 

Annex 2. article 3. paragraph 11 
Annex 7 , part I. article 4. paragraph 11 

Replace the existing text b y the following wording: 

"11. At the openings in the sheet, used for loading and unloading, the two surfaces shall be 
joined together. The following systems can be used: 

(a) The edges of the sheet shall have an adequate overlap. They shall also be 
fastened by: 

(i) a flap sewn or welded in accordance with paragraphs 3 and 4 of this 
article; 

(ii) rings and eyelets meeting the conditions of paragraphs 8 of this article; 
the rings shall be manufactured of metal; and 

(iii) a thong made of appropriate material, in one piece and unstretchable, at 
least 20 mm wide and 3 mm thick, passing through the rings and 
holding together the two edges of the sheet and the flap; the thong 
shall be secured inside the sheet and fitted either with 

- • an eyelet to take the rope mentioned in paragraph 9 of this article 
or 

- an eyelet which can be attached to a metal ring mentioned in 
paragraph 6 of this article and be secured by the rope mentioned in 
paragraph 9 of this article. 

A flap shall not be required if a special device, such as a baffle plate, is fitted, which 
prevents access to the load compartment without leaving obvious traces. 

(b) A special locking system holding the edges of the sheets tightly locked when 
the load compartment is closed and sealed. The systems shall be provided 
with an opening through which a metal ring mentioned in paragraph 6 of this 
article can pass and be secured by the rope mentioned in paragraph 9 of this 
article. Such a system is described in sketch No.8 appended to this annex. 
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Sketch No. 8 

SHEET LOCKING SYSTEM AT OPENINGS FOR LOADING AND UNLOADING 

OuKlda view InsWa visw 
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Description 

In this locking system the two edges at the openings in the sheet used for loading 
and unloading are united by means of an aluminium locking rod. The sheet 
openings are provided with a hem over its entire length enclosing a rope (see sketch 
No. 8.1). This makes it impossible to pull the sheet out of the locking rod's profile. 
The hem shall be on the outside and be welded in accordance with Annex 2, 
Article 3, paragraph 4 of the Convention. 

The edges are to be passed into the open profiles on the aluminium locking rod and 
slid into two parallel longitudinal channels which should be closed at their lower 
end. When the locking rod is in its upper position the edges of the sheet are 
united. 

At the upper end of the opening the locking rod is stopped by a transparent plastic 
cap fixed by riveting to the sheet (see sketch No. 8.2). The locking rod consists of 
two sections, joined by a riveted hinge, to allow folding for easy fitting and 
removal. This hinge must be designed in such a way so as not to allow the removal 
of the swivel pin once the system is locked (see sketch No. 8.3). 

At the lower part of the locking rod is an opening through which the ring passes. 
The opening is oval and of a size just sufficient to allow the ring to pass through it 
(see sketch No. 8.4). The TIR fastening rope will be pulled through this ring to 
secure the locking rod. 

AMENDMENT TO THE TIR CONVENTION, 1975 

ANNEX 6 

Renumber explanatory notes 2.3.11(a) to read as follows: 

"2.3.11 (a)-l". 

Renumber explanatory notes 2.3.11(c) -1 to read as follows: 

"2.3.11 (a)-2". 

Renumber explanatory notes 2.3.11(c) - 2 to read as follows: 

"2.3.11 (a)-.3". 
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AMENDMENT TO THE TIR CONVENTION, 1975 

ARTÎCLE 16 

Article 16 

Replace the last'sentence of article 16 by the following wording: 

"These plates shall be so placed as to be clearly visible. They shall be removable or 
be fitted or designed in such a way that these plates can be reversed, covered, 
folded or indicate in any other manner that a TIR transport is not carried out." 

ANNEX 8 

Article -6 

Replace " not less than half. . . " by the following wording: " . . . not less than one 
third ..." 

AMENDMENT TO THE TIR CONVENTION.1975 

ANNEX 1 

Between the heading "MODEL OF TIR CARNET" and paragraph 1 insert the 
Wording : "VERSION 1". 

After the paragraph 2 insert the following new paragraph: 

VERSION 2 

3. For the transport of tobacco and alcohol for which an increased guarantee may 
be claimed from the guaranteeing association, in line with Annex 6, Explanatory 
Note 0.8.3, Customs authorities shall request TIR Carnets to be clearly marked 
"TOBACCO/ ALCOHOL" and "TABAC/ALCOOL" on the cover and on all vouchers. 
In addition, these Carnets must provide details, at least in English and French, on the 
categories of tobacco and alcohol guaranteed, on a separate sheet inserted into the 
Carnet following page 2 of the cover of the Carnet. 
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Model of the Tir Camel; VERSION 2 

Page 1 of the cover 

(Name of International Organization) 

C A R N E T T I R 

.vouchers 
1. ValaMa pour priaa an charga par la bureau da donana da rUpail |uaqıı'aıı _ 

Vulldjitr the MieyUUHe ujgoudt by the Cuunmt vffitt of Jrptututr u/t hi and HU İmlime 

2. Défcvf é par _ 
Issued bf 

(nomda f ai toe tal kon İrrMrlıka/tMw>/ltıuH| 

3. Tllulalra _ 
Holder 

(nom. adie ı ıe , paya Immm. mJJm*. nmtirv) 

4. Signatura du delegue da raatActaaon 

4inanrrca 
al cacrwt da calla association: 
Signature iif tmihaeiud official of the 
İSSUİHg M M N İlifMMl OftJ ittUUf of thttf 
uiufiiintm: 

S. Signatura du aacraiaira 
lia I 'lMganlaulMMi rnlaritalioriato: 
Signature id r 'ır it% trturv fj the mtrrtuılûuuıt 
ttrgtunoukm: 

{A remota avaiil M aleación par |« Uulaaa du carnal / Ta I M currtplalad betöre u>a by Iha holder ol Iha carite!) 

£ ^ Pay» tí*deperi * , | . | . .. . . . t 

Ç4*mırttf JeptmlU'c 

7. .\*mfoteM<¡ñV).. 
Cpuntr^€pmtríi4mféertunaitmCl • 

S. No(§) dlmflMbb^tion du. (4a$) vtitkuiaa(a) rdtllMrs(a) {*) 
.tolltonuvn tfotti. aj ioaJVihií\e(i\ Ol . , 

9. Cartiftcal(ı, ¿agraman! du (daa) v*l»cuta(e) rMitiarf») (No »t dala) O 
Cerujtcate(sl o/apurmui tj nml vehiclrttf (NIK und duıel í ' l 

to; r\ú{%) d̂ &Kfteatrort éú (da«)çord*Arl«»f(aJ (') ' 
ItwHflcnikMi Mrffl. if rvnuiUmbt f ) . r 

t i . Observations divinas _ 
Heauirks 

12, iGtyııaiur* du flnibiva du tiunWi 
$$t*mnifin*uMnpiä*tt- > : 

(') BHIar la mention InuMa 
Strike aut whichever Joes not aıuılv 

* Voll enrveaa | de la convendon T I R , 1B7S. «laboree tout lee auspices de la Commlasron economique dee Nailon» Unles pour rEuropo. 
* SttammA I rflks IM Cvmremlkm. 1973. frtf*ir4 wtdrr (*« euiptret nf iht VnkteNuHaM tlremieur Ctmwuuum ftn ¿«rea*. 

(Ann» 1 
pig* fi| 
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Model of the TIR Carnet: VERSION 2 

Page 2 of the cover 

RÈGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU CARMET TIR 
A. Généraités 

1. Emission: Le carnet TIR son «mit dans I* payada départ ou dan» la pays où la titulaire est établi ou domicile. 

2. Langue: Le carnet TIR «el Imprimí en français, i l'exception de ta page 1 de la couverture dont les rubriques sont irnpriméee 
également en anglais: -Regles relatives A rutliseson du carnet TIR- sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite 
couverture. Par alfeurs, des feusYets supplémentaires donnant une traduction en d'autres langues du lente imprime' peuvent être 
•joutes. 
Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d'un* chaîne de garantie régionale peuvent Aire imprimes dans l'une des 
langues officielles de r Organisation des Nations Unies, A l'exception d» ta pan* 1 de la couverture, dont lea ndxiquee sont également 
Imprimées en anglais ou en trancáis. Les -règles relatives A ruttfsalion du carnet TlR- sont reproduites A le page 2 de la couverture 
dans la langue officielle de l'Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu'en anglais ou en français A ta page placee aprAs te 
procès-verbal de constat. 

3. Validité: Le ca/net TIR demeure valable kisqu'A l'achèvement de l'opération TIR au bureau de douane de destination, pour 
qu'il ait A l i pris an charge au bureau de douane de départ dans le délai lue par l'association émetlrica {rubrique 1 de ta parj qu'il ait A l i pris a 
fat couvertma). 

» autant 
á paga I de 

4. Nombre de cemete: H 
conteneurs 

cemete: H pourra Atra AlabK un seul carnet TIR pour un ensemble de véhicules {véhicules couplés) ou pour plusieurs 
chargés sort sur un seul véhicule soit sur un ensemble de véhicules (voir également la régie tOtl) ci-dessous). 

5. Nombre de bureaux de douane de départ et deeUnallon: Les transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR peuvent 
comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mars le nombre lolat des bureaux de douane de départ et dé 
destination na pourra dépasser quatre. Le carnet TIR ne peut être présenté eux bureaux de douane de destination que si tous las 
bureaux de douane de départ l'ont pris en charge. (Voir également U régie 10 e) a dessous). 

A. Nombre de feuillets; Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et lin seul bureau de douane de destination, 
le carnet TIR devra comporter au moins 2 leutfcjls pour le pays de dépurt, 2 leuiRets pour le pays de destination, puis 2 lauréats pour 
chaque autre pays dont te territoire est emprunté. Pour chaque bureau de douane de dépari (ou de desbnation) supplémentaire, 
2 autres feuillets seront nécessaires. 

7. Présentation aux bureaux de douane: La carnet TIR sera présenté avec le véhicule routier, l'ensemble de véhicules, le ou las 
conteneurs a ctwcun dos bureaux de douane de départ, de passage *t de destination. Au durmer bureau de douane de départ, la 
signature de l'agent et le timbre A data du bureau du douane riurvtml être a b u s é s au bas du manifeste de tous les volets A utiliser 
pour la suite du transport (rubrique 17). 

B. Manière de remplir le carnet TIR 

t. Grattage, eurcharge: Le carnet TIR ne comportera ni grattage, "* surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant 
les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les irwhoarnnu voulues Toute mrxftficatiort devra Aire approuvée par son 
auteur et visée par les autorités douanières. 

9. Indication relative A l'Immatrlcufatlon: Lorsque les dispositions nationales na prévoient pas l'immatriculation des remorques 
et semi-remorques, on vtdkniera, an leu et place du \lu ifknftuttttttiUhon, te Ho dVlunliticalton ou de fabrication. 

10. Manifeste: 

a) La manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ, A moins que les autorités douanières n'autorisent l'usage 
d'une autre tangue. Lea autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le ttiott UT en exiger une traduction 
dans leur langue. En vue d'éviter des relards qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseWé au transporteur de 
se munir des traductions nécessaires. 

b) Lee Indications portées eur le manifeste devraient Aire dactylogrsphUee ou polycopiées de manière qu'elles 
soient nettement lisible* eur loue les feuilleté. Lee feuilleta fltlelble* aoronl refusé* par fea aulorltée douanières. 

c) Des feuMes annexes du même modèle que le manifesta ou des documents commerciaux comportant toutes les 
indications du manjleale peuvent Aire attachés aux volets. Dans ce cas, tous les volets devront porter les indications 
suivantes: t) nombre de (suites annexes (case 8); *} nombre et nature des coïts ou des otijeta ainsi que le poids brut total 
des marchandises énumérées sur ces feuHles-ennexes (cases 9 A 11). 

d) Lorsque le camal TIR couvre un ensemble de véhicules ou plusieurs conteneurs, le contenu rte chaque véhicule ou de 
chaque conteneur sera indiqué séparément sur fe maroloste. Cette indication ouvra Alie piécàdée du No d'«nmatiict»atk>n 
du véhicule ou du No d'identification du conteneur (rubrique 9 du manifeste). 

e) De même, s'I y a plusieurs bureaux de douaire de départ ou de destination, les insertions relatives aux marchandises 
. prises en charge ou destinées A chaque bureau de douane seront nettement séparées les unes des autres sur le 

manifeste. 

11. Listes de collsage, pholoe, plana, ele: Lorsque, pour CnJenti'ication des marchandises pondéieuses ou volumineuses, les 
aiilofilés douanières exigeront que de tels documenta soawtt annexés au carnet TIR, ces derniers seront visés par les autorités 
douanières et attachés A la page 2 de la couverture. Au st«pki«, une mention de ces uocuinentt sera laite dans la casa 8 de 
tous les volets. 

12. Signature: Tous les volets (rubriques 14 et 15) seront datés et signés par le titulaire du carnet TIR ou par son représentant. 

C. Incidents ou accidents 

13. S'il arrive en cours de roule, pour une cause fortuite, qu'on *ce»#*ner»l douanier «oil rompu ou oue des marchandises périssent 
ou soient endommagées le transporteur s'adressera Hiimédialement aux autorités douanières s ri s'en trouve A proximité ou, A 
défaut, A d'autres autorités compétentes du pays où il se Uouve. Ces (tanières étabtitont dans te plus t»e1 délai le piocès-
veibal de constat figurant dans le carnet TIR. 

14. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre vétùcule ou dans un autre conteneur, ce transbordement ne peut 
s'elfectuer qu'en présence de l'un* des autorités désignées A la règle 13 et dessus. Ladite aulurrté établira la procès-verbal de 
constat. A moins que le carnet ne porte la mention -marchartduuis (tondéreiises uu voh immenses •», le véhicule ou conteneur de 
substitution devra être egréé pour le transport de marchandises sous scellements douaniers. En plus, i sera sce lé et le 
scellement apposé sera Ridiqué dans le procès-verbal de constat. ToutetoM, si aucun véhicule ou conteneur agréé n'est 
disponible, te transbordement pourra être effectué sur un véhicule ou dans un conleiteur non agréé, pour autant qu'il offre des 
garanties suflissnles. Dana ce dernier cas, tes autorités douanières des pays suivants apprécieront si ette» peuvent, elles 
aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou conteneur te transport sous le couvert du carnet TIR. 

15. En cas de péri annunent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de 
son propre chef sans demander ou sans attendra rrnierveiition des autorités visées A ta règle 13 ci-dessus, tt aura alors A 
prouver q u i e dû agir ainsi dans TmléiAt du véhicule ou conteneur ou de son chargement et. aussitôt enrè:. .tvolr pris les 
mesures préventives de première Urgence, avertira une dea autorités visées A la règle 13 d-dussus pour taire constater tes 
faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou conteneur et établir le procès-vwbal de constat. 

16. La procès-verbal de constat restera (oàil au carnet TIR [Usqti'su bureau d* douane da destination. . , . . , 

17. Il est recommandé aux associationa de fournir eux iransporteuis, outre au modèle Inséré dans la eamel TIR lui-même, un 
certain nombre de formules de P.V. de constat rédigées dans la ou lea langues dea pays A traverser. 
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Model of the TIR Carnet: VERSION 2 

, Liste des marchandises devant être , 
impérativement transportées sous le couvert § 

dé ce carnet TIR tabac/alcool 
1) Alcool ethyllque non dénetur* d'un titre atcoomélrlqua volumlque do |o% vol ou 
' plut (code SU: 22 07.10) * " 

, 2)V Alcool othyllqiie non dérislur* d'un tlfr» «leo<miftrloua voiiMnlqua d« raolria d» , 
M%;eàuk-da-via,liqueursilautres boltsontspirHueutes;préparationsalcooliques ° 
composées do« types utilisés peur M fabrication des balteone (coda Slli 22.0a) . : ; 

Cigares (y comprit taux i bout coupé) et cigarillos, contenant du tabac (coda 311: 
24.02.10) • . 
Clgarenes conlensrt du lebac (code 811: 24.02.20) ' , ¿¿5;=! 

,3) 

4) 

S) T»b«o a turner, nteme conlenanl dee succ4dan4e de (abac an loule proportion 
(coda 811:24.03.to) 

List of goods which must be transported 
under cover of this 

tobacco/alcohol TIR carnet 
(1) Undenatured eutyt alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher 

(HS code: 22.07.to) 
(2) Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of lees than 00% vol; 

- spirits, liqueurs and other spirituous bevereges; compound alcoholic pteparallona 
of a kind used for the manufacture of beveregee (MS code: 22.06) . C: 

(3) Cigers, cheroots end clgerllioe, containing tobacco (HS code: 24.02.10) 
(4) Cigarettes containing tobacco (HS code: 24.02.20) < 
(5) Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes hi any proportion > 
• (HS code; 24.03.10) . . . " 

riepeneHb rpy30B, KOTopbie A O J D K H W 

n e p e B 0 3 M T b c n c n p i i M e H e H M e M . 

: H a c T O s n u e i i K H M J K K M M f l n 

'Ta6aMHbie n3Aeiiun/AnKoronbiibie iianMTKM'' 
HsAeHaTypHpoaaııııUH srunoeuR cnnpT, conepxautnlt no oâveuy ne Hana* 
80% MHCTora crotora (KOA CC; 22.07.10) (1) 

(2) HeflBHai-ypMposiHHuB O T H I İ O U H onHpr, coAopmeuiHit no o6vaMy uaMae 80% > 

(3) 

(4) 
(B) 

MMctoro crtwpra; cnupru, nHaapu u flpyrus cnHpTtıue »»mm»; eooAWHBMMH Heu 
• cnupToaoit oCHoee, McnonbayeMUe Ana uaroroanaMMa nanwTKoa (KOA c ° ! • t 
..22.08) ....„: 
CHrapbl, MBHMIjkCKMB enrepu M curapu T w n a " ç n r a p H / i L o " , coAapW*u|H« 1 ; 
To6aK ( K O A CC: 24.02.10) / , ï 

CwrapaTM, coAopwaume ra6ax (KOA CC: 24.02.20) 
KypMrenuiwH Tasan, eóAepwauiHP. oaMoıiHTenM Taaaxa • /uo6oM npónopttMM 
unu lio coAopiKouiXH wx (KOA CC: 24.03.10) 

(Annexe 1 
pegs 111 
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Model of the TIR Carnet: VERSION 2 

( w h i t e ) 

VOUCHER N° 1 PAGE* 
2. Customs oftic*(«) oí daps/lure 

7. Registration No(s). of road vehfcle(s) 

GOODS MANIFEST 
(a) Load compartmanKi) or 

container's) 
(b) MstkssndNoe.ol 

pecsagea or arlida*. 

, TIR CARNET A ï 
Nama ol Ihe international organiza»»» 

I toklar of (ha carnal (nama, address *nd cotsntry) 

S. Country of departure S Country/Counlrlee ol rioahnation 

I Documenta attached to the meniUst 

10. Cumber end. type 61 paetugM o* ameles: desertion ot good* 

12. Total number at packages 4M S'a d 
on the menle si 
Destination: 

t. Customs off Ice 

1 dbK ê dt* trd^^>yi |n JSeffe> 
MS ebova tota tanta 
and c»)rpi*l* -

•• One enddifa •• 
' stable slMfe er agar* 

II. CertNicBte I* goods taken umSu tonus* (Customs -flea of 
oepajwre or or entry en roule} 

["I**- Seals or WentWceHon markı 
found toba Intact 

20. Time-lirnS loi liana* * 

2t. Registered by aha Cusióme ©file» a> under Ho. 

22. Mrsceffeneoue (Mnetery stipulated, Customs otiles el which the 
bad must bs produced, etc.) 

23. Cuttoms - t tW* signature end Customs 
offiee date (lamp 

tt. Groas 
weight* 

1rV Ctisttms ottfce at departure. Cusloms 
' ' rJfreer"! signature and Customs office 

date Stsmp 

COUNTERFOIL W 1 of TIR CARNET 

1. Accepted by the Gustoma office at — . - , 

9 llrwU. N« 

3. Seels or Jdentffiearjan maiks epofied , 

A. QSeals or kfentiflceUon msrkftt-undlobe Intact 
5. MrsceXeneoue (route prescribed. Custom* ottos at wbkh tha toad must be 

produced, etc.) 

S. Cm toots oreters signalers and 
C«**>—» «tica esto «Ierre) 

O 

(Annex 1 
page 12 
(whlte)l 
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Model of the TIR Carnet: VERSION 2 
(green) 

VOUCHER N" 2, 
Z. Customs oflKa(t) of departure 

7. RagUliaiion Nofs|. of load vehtcle(*, 

GOODS MANIFEST 
9. (a) Load camp«rtmet*l(sj o* 

eortelneif*) 
lb) Maths and No*, of 

.. packages or Muela» 

, Tin CARNET fflfflfäm 
3. Nama ol Uta bMemetronal orgartkalion 

4 Hotdai al the carnet (neme, addrees and country} 

5. Country ol departure f. Ckıurtoy/Counlries of deeuneiion 

• Dccumenta alachad to K>e marta eat 

. 1ft ' Number and type of psefcatjee or ameles. deacr̂ Hon ol goods 
ereejMIn 
»8 

(Annex 1 
pao» 13 
(gr««n)l 

12. Total number of packages entered 

1. Cutióme oHtce 

3. Cuetoma ceJiee 

14. Race <wl data 
IklSa/utbnıiİMteeı 

Cuitóme ottce al 
•nicer* signature 
date ilenip 

depar tura Customs 

It. Certifícele lor goods laken undeı contıol (Customs of lie a of 
departure or of enity en tome) 

24 CeiuTkala ol diechaige (Customs ollke at e i l en route or d 
dat-netion) 

~119. Seels or tdentitkefon m-tki 20. Tirm-lims: tor ItansN 
lound lobe Wad 

Q 2 5 . Saals o< kJenliicetron maika lound to be kilact 

21. Regalared by the Customs oltice el 26. Number of packages oWcftatged 

22 MieceRaneout (aaieiaiy stipulated. Customs office er which the 
toed must be produced, etc) 

27 fleaervalions 

23. Customs oWcef's signature end Cusióme 
office dale stamp 

COUNTERFOIL N° 2 P A G E 2 of TIR CARNET EMI^a^aMi 

t. Arrival certaied by the Customs otoce al 

2. ' D Seels or rdentiscalion marks found lo be Intact 

3. Discharged packages nr eiltciei (es specfıed In Uie mense*!) 

A M«. . . . 1 . — 

S. Reservation* , ' 

I Cwskans esfcar's tk)ne*tnt mé 
Caluma ate» data atam» 

O 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 64 



6 Haziran 1999 - Sayı: 23717 RESMÎ GAZETE Sayfa: 65 

Model of the TIR Carnet: VERSION 2 

(yellow) 

Certified report 
OtwunupioKstxcUMawMh aılicla ol Iha I M Convention 
(Saa alaoflulaa 13 lo 17 lagaiduig lha ma ot Ilia lift carnal) 

). CwafwnaoR'fcatfaJiWdapan'ura 

4. Haaiati*HonNo(i) ol load v»hlcla(*| 
UanMcatkinNo<s).otconlaif»fl;a) -

1. Iha Cusioina ••*!(•) aVaıa 

J Th>Mcoin;ait|tH|M|«t« 
WMifcaHtJia'a.a , 

D 
out Krtect 

D 
tnuet not intact 

• a 

TIR CARNET M 
3. ' Nenve ot the it \t»tnet tonel eap*nbebon 

5. ilotder of camel 

* QNo^deapp«W«d(ob«rrtietng Q Ut* good* JflifeetedJtiMlh*; 101? 13 W rt1úip.o; f^ of have bee* 
deel.rJyeeNP) es ev i t ad * -

10. (a) Loedeon»peıtrıtent(f)dt. 
contatnai (•) 

(b) Menu arultto.ol 
package* pretl-sU» 

11. Nunıh ı̂ #<|tl type vl patK*(#)* o> e"icU*. 
dftcr^liOR ot ooode 

13 (Unntka (give particuiais of 
quenista* rnjtctng ot de*lroyed| 

t4. Osle, piece andcacutnatances al the accident 

IS- MaMiKW tffcsnto ensW* Ihe Till tysrainn k> cqnltwe 
Q i i f i U i i * « l n e « s e a l ^ • 
Q ttánslw of load (aea lent 10 below) 

D • 
16. M lhegr>odehevebeenuamteifed:rie*cr^ substituted 

RegjiVMrtoNa. iHfXpveii No cJceiiibcafe Number and paiitcutais 
.. .Ye*. ' Ño of approval of seefe af fitted 

(a) vehicle i i ^ l ~" 

- fd^nirhcatiofl No. 

• • 
• • 

17. AuihoiMy which ifieW up ttila cedtfied report 

O Mark (he appropriate boxea wan a 

• S Endorsement Of neni Custom* office reached by Ihe TIR uanapott 

[Annex 1 
page 14 
<y«ilow>, 
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Model of the TIR Cnrner: VERSION 2 
Page 3 of the cover 

RULES REGARDING THE USE OF THE TIR .CARNET 
A. General 

^1 , laeue: The TIR camet may ba issued either in the country oldepailnre or in die country in winch Uu> holder is established or resident 

2. Language: The TIR carnal is printed in French, except lor page I ol the cover where the Hems ere stso printed in Engash; Otis psge 
b a translation of ıha - Rules regarding the use of the T(R camet - given «i French on page 2 of the cover. AddnUonal shsets giving 
a translation ol the printed text may also be inserted. 
Camats used lor TIR operations witlun a regional guarantee chain may be printed in any other official language of die United Nations 
except for page t of the caver where ife/ns are also printed in English or French.The 'Rules iega«ang lite use o| the TIR Camar 
are printed on page 2 ol the cover İn the official language of tha United Nations used and ara aUo printed in Engbsh or French on 
page 3 of the cover. 

3. Validity: The TIR carnet remains valid tints' the completion of ttie TIR operation at the Customs office of destination, provided that 
U bas been taken under Customs control at the Customs office ol departure within the lirna-anat sat by the issuing association (item 
1 ol page t ol ttie cover). 

4. Number of camels: Only one TIR carnet need be required lor a cxxnbtnalion o( vehicles (coupled veluclas) or lor several containers 
loaded either on a single veliicte or on a rombtrwlion ol veltictes (see alwi rule 10 d> below). 

5. Number of Customs olftcea o| departure and Cuslome offices of destination: Transport under cover ol a TIR camel may involve 
several Customs olkcea ol departure and destination but ttie total number ol Customs oltices ol departure and destination stial not 
exceed four. The TtRcarnet may oivfybepresmM have accepted 
the TIR carnet (see also rule 10 a) below). 

S, Number of forms: Where there is only one Customs office ol departure and one Customs oltice ol uesbndUon, the TIR camet must 
contain at keaM 2 shaau (or (he country ot departure, 2 sheet* ku ih« cotmuy oid*nUo*uoa and 2 sheets tor each country traversed. 
For each additional Customs office of departure (or destination) 2 extra sheet*. UiaB be required 

7. Presentation at Cuttomm offices: The TIR carnal shall benrestmled with the road vetuctu. coutbtnalion ol vehicles, or conlainer(s) 
at each Customs olftctj ol departure. Customs olbce en louts and Cua-toms office ol deMmauou At MM Ustl Cualums oluce ol 
departure, the Customs Oflicer shal sign and data stamp uuin 17 below ıhu manıluM on aH vouctwrs to be used on Die ramaKidef 
of the journey. 

B How to fin in Uie TIR carnet * 

8. Erasures, overwriting; Mo erasures or over-writing S I M I be madu on the TIR tumal Any correction shall lie made by crossuig 
out die incorrectparticulars and adtaiuj, if necessary, thefu<ıuııt>.liiaıl^ıılars Any etufiyo ilıallLu ırıitidUud by d.a purson making 
it and endorsed by the Customs audıunues. 

9. Information concerning registration: When national togrslaurm Ooes no I pinvntu (or ı egtslralion of trailers ami serni-traılers, the 
klenbhcalton or inanutdClurur's no. shall be shown Mislead ol the ı egialiaiıoıı no. 

a) The manliest shall ba completed in the language of the country ol departure, unless the Customs authorities a sow anottu» 
language tobe tiuuú Tha Customs aulltonties ol tha oilier connlue* Ii aver sed reseive dienylti to iwaitre Us Uaııslaeon mto 
their own language. In order to avoid delays winch might ansım lıoın diu> roqueement. carriers are advi&ud to supply the driver 
ol tlie vehicle WIJI the requisite banslatñris. 

b) The Information on the manifest should be typed or mulliconfsd In such a way as to b* clearly legible on all sheets. 
Illegible sheets will not be accepted by the Customs authorilUa. 

c) Separate sheets of the same model as the manilssl or commercial documents providing all the tnlormaüon required by tha 
marulesl, may ba attached to the vouchers. In such a case, alt ttie vouchers must bear the tollowutg particubrs: i) ilia number 
ol wheals attached (box 8) H) the number and type ol tha packages ur aittcles and the total yiuss wtuglil ot the goods ssted 
on Uie attached (.hauls (boxes 9 to 11). 

d) When tha TIR camet covers a combinaban of vehicles or several conUaieis, the contents ot each vehicle or each container 
sttaH ba indicated separately on the manitası Tins mlurmaiion binil ba preceded by tha registration no. ol the vetâcle or tha 
identification no. of the conUiner (ttem 9 of the manifeU) 

a) Likewise, it there are several Customs offices ol departure or ol destination, lite entries coiiceirung the goods taken under 
Customs control at, or intended lor, each Customs office slıafl ba tlwady separated Irom each olhai on Uta mamfast. 

11. Pscklng lists, photogrsphs, plans, etc: When such documents are required by lite Customs audıontıes lor the identification ol 
heavy or bulky goods, they shall be endorsad by the Custom* auihonties ami attached to jiago 2 ol the cover ol Hut TIR camet. In 
addition, a relerence shall be made to dte*e documents in box U ol all vouchors 

12. Signature: A l vouchers (items 14 and tS) must be dated and signed by (he holder ol die TIR carnal or his agent. 

C. Incidents or accident 

13. In Die evenl ol Customs seals boiitghrokunor o^odsl^iiigctoslroywior cJainjgodUy accident ttn touts Uie earner shutt inunedialaly 
contact die Customs audKMilies. il there are any near at hand. or. if not. any other competent authorities o( the country he is in. The 
audtorilies concerned shaU draw up with tha ininttnum delay Utu cerulieil re|*ort which is contained in lha TIR carnet. 

14. In tha event of an accident necessitating transfer of Hie toad to another vfch»-<t» o/ anoMiw contawier, this bansler may ba earned 
out only ut tha presence ol one ol die authorities mentioned in nila 13 at>ova. The said anthomy ihctlluraw nji dia certieed rapoil. 
Unless tha carnal carries die words - t-taavy ur bulky goods -, lha vehicle or container SnUslilulad intts.1 be one approved lor Ilia 
frfirispwtofuvodsuudctf CiuiOfTOseals.f ^ diaceildied 
report. Howevar, it no approved vehicle or container is avutUMtt, die goods may bu uan&lairud to an unapproved vuhicla or container, 
pruvKlad H atlords adbquate saluguards. In ttie laliar evtint, Uit> Cuitoiiis auihoriitus ot succeeding coun\iiws alias |udge wtiethar 
thay, loo, can aflow Uie Iranaport undur COVM ut me TIR camttt to cuntimie m thdl velncltt oi cunuinoi. 

15. In the evenl ol unminenl danyar necessitating immediate unloading ol die whola or ol pail ol the load, the camar may take action 
on Msownuuballva, widtoul luqnaitiny or wailing tor action by dio aulltunlius menttontnl m rule* 13 •>l>ove II sltaH dien be lor liirn 
to luirtisli proof that ha was compdUed W lake sucfi uctiuu «i tiie mlartfSJs ot Hit vutucle or cunlutnar or ol the load and, as soon 
as he has lakan such prevenlivtj measures as the emergency may (auntie,ha ihall notify one ol Ilia authorities iiienlioned in rule 
13 above ai order that lite facts may be venriad, die load checked, die vehicle or container sealed and the cuililiad report drawn up. 

16. The certtlied report shaH remain attached to die TIR carnal until Iho Cusioms otltce ol doslmalion is reached 

17. In addition lo the model form inserted in die TIR carnet ilsuH. associations are recommended lo Immsli carnurs with a siippty 
ol certiliad report lorms in Ilia languanu or languages of the countries of transit 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 66 



6 Haziran 1999 - Sayı : 23717 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

ANNEX 6 

Annex 6. Explanatory Note 0.8.3 

Add the following wording to the existing text: 

In the case of transport of alcohol and tobacco, details of which are given below and 
which exceed the threshold levels provided further below, Customs authorities are 
recommended to increase the maximum amount which may be claimed from the 
guaranteeing associations to a sum equal to $US 200,000:..." 

(1) Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or 
higher (HS code. 22.07.10) 

(2) Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% 
vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic 
preparations of a kind used for the manufacture of beverages (HS code 22.08) 

(3) Cigars, cheroots'and cigarillos, containing tobacco 
(HS code: 24.02.10) 

(4) Cigarettes containing tobacco (HS code. 24.02.20) 

(5) Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion 
(HS code: 24.03.10) 

The maximum amount which may be claimed from guaranteeing associations is 
recommended to be limited to a sum equal to $US 50,000, if the following quantities 
are not exceeded for the above tobacco and alcohol categories: 

(1) 300 litres 
(2) 500 litres 
(3) 40,000 pieces 
(4) 70,000 pieces 
(5) 100 kilogrammes. 

The exact quantities (litres. Pieces, kilogrammes) of the above categories of tobacco 
and alcohol must be inscribed into the goods manifest of the TIR Carnet." 
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AMENDMENT TO THE TIR CONVENTION.1975 

ANNEX 6 

Annex 6. Explanatory Note 2.3.11(a)- 3 

Replace the term "paragraph 11" by: "paragraph 11(a)". 

Annex 6. sketch No.3 

Replace the term "paragraph 11" by: "paragraph 11(a)". 

ANNEX 7 

Annex 7. Part I. Article 2. new Paragraph 3 

Insert the following new paragraph after the existing paragraph 2: 

" Windows shall be allowed in demountable bodies as defined in Annex 6, 
Explanatory note 0.1 (e) of the Convention, provided that they are made of materials 
of sufficient strength and that they cannot be removed and replaced from the outside 
without leaving obvious traces. Glass may nevertheless be permitted, but if glass 
other than safety glass is used, the windows shall be the mesh of the grille shall not 
exceed 10 mm. Windows shall not be allowed in containers as" defined in article 1 (e) 
of the Convention other than in demountable bodies as defined in Annex 6, 
Explanatory Note 0.1 (e) of the Convention." 

ANNEX 4 

Annex 4 

3. RepTace the existing "Model Certificate of Approval of Road Vehicle" by the 
following: 
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A P P R O V A L CERTIFICATE 

of a road vehicle for the transport of goods 
under Customs seal 

TIR CONVENTION OF 14 NOVEMBER 1975 

Issued by: 
(Compeieril Authority) 

fraga t) 
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IDENTIFICATION 
1. Registration No 
2. Type of vehicle 
3. Chassis No 
4. Trade mark (or name of manufacturer).. 
5. Other particulars 
6. Number of annexes . 

7. APPROVAL 

[~1 Individual approval" 
1~1 approval by design lype,J 

Authorization No (if applicable) 

Place 
Data 
Signature 

8. HOLDER, (manufacturer, owner or operator) (to* unregistered vehicles only) 
Name and address 

9. RENEWALS 

Valid uni» 

Place 

Dale 

Signature 

Stamp 

" inerle epplcabtoalMrriMrve with an V . 

Please see the 'Important Nonce' on page 4. 
((MOO 2) 
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REMARKS (reserved (or the use ol Competent Authorities) 
10. Delects noted 11. Rectification of delects 

Authority Stamp Authority Stamp 

Signature 

Stamp 

Signature 

Stamp 

to. Delects noteri 11. Rectification ol defects 

Authority Stamp Authority Stamp 

Signature 

Stamp 

Signature 

Stamp 

to. Delects noted 11. Rectirtcation ol delects 

Authority Stamp Authority Stamp 

Signature 

Stamp 

Signature 

Stamp 

12. Other remarks 

'Important Notice' on page 4. 
(page 31 
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IMPORTANT NOTICE 

1. When the authority which has granted Ihe approval deems H necessary, photographs or 
diagrams authenticated by the authority shall be attached to the approval certlltcate. The number 
of those documents shall then be Inserted by the competent authority, under Hem No. 8 of the 
certificate. 

2. The certificate shall be kept on Ihe road vehicle. This must be Ihe original ol the certificate, 
not. however, a photocopy. 

3. Road vehicles shall be produced every two years, lor Ihe purposes of Inspection and of 
renewal ol approval where appropriate, to Ihe competent authorities ol the country In which the 
vehicle Is registered or, In Ihe case ol unregistered vehicles, of Ihe country In which the owner or 
user Is resident. 

4. il a road vehicle no longer compiles with the technical conditions preserved lor Its 
approval, It shall, before It can be used lor the transport ol goods under cower of TIR Camets, 
be restored lo Ihe condition which had justified Its approval so as to comply again wflh Ihe said 
technical conditions. 

5. If the essential characteristics ol a road vehicle are changed, Ihe vehicle shall cease to 
be covered by Ihe approval and shall be re-approved by the competent authority before It can 
be used lor Ihe transport ol goods under cover ol TIR Carnets. 

ln»B« <l 
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Article 6. paragraph 1 

Modify paragraph 1 as follows: 

1. Each Contracting Party may authorize associations to issue T1R Carnets, either directly 
or through corresponding associations, and to act as guarantors, as long as the minimum 
conditions and requirements, as laid down in Annex 9, Part I, are complied with. The 
authorization shall be revoked if the minimum conditions and requirements contained id Annex 
9, Part I are no longer fulfilled. 

Article 6. new paragraphs 3 to 5 

Add the following new paragraphs: 

3. An association shall issue TIR Carnetsonly to persons, whose access to the TIR procedure 
has not been refused by the competent authorities of Contracting Parties in which the person is 
resident or established. 

4. Authorization for access to the TIR procedure shall be granted only to persons who fulfil 
the minimum conditions and requirements laid down in Annex 9, Part II to this Convention. 
Without prej udice to article 38, the authorization shall be revoked if the fulfilment of these criteria 
is no longer ensured. 

5. Authorization for access to the TIR procedure shall be granted according to the procedure 
laid down in Annex 9, Part II to this Convention. ' 

Article 38. paragraph 2 

Modify paragraph 2 as follows: 

2. This exclusion shall be notified within one week to the competent authorities of the 
Contracting Party on whose territory the person concerned is established or resident, to the 
association^) in the country or Customs territory where the ofTence has been committed and to 
the TIR Executive Board. 

Article 42 bis 

Add the following new article: 

The competent authorities, in close cooperation with the associations, shall take ail 
necessary measures to ensure the proper use of TIR Carnets. To this effect they may take 
appropriate national and international control measures. National control measures taken in this 
context by the competent authorities shall be communicated immediately to the TIR Executive 
Board which will examine their conformity with the provisions of the Convention. International 
control measures shall be adopted by the Administrative Committee. 
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New article 58 bis 

Add the following new article 58 bis: 

"Article 58 bis 

Administrative Committee 

An Administrative Committee composed of all the ContractingParties shall be established. 
Its composition, functions and rules of procedure are set out in Annex 8.. 

New article 58 ter 

Add the following new article 58 ter: 

"Article 58 ter 

TIR Executive Board 

The Administrative Committee shall establish a TIR Executive Board as a subsidiary body 
which will, on its behalf, fulfil the tasks entrusted to it by the Convention and by the Committee. 
Its composition, functions and rules of procedure are set out in Annex 8. 

Article 59 

Modify the first sentence of article 59, paragraph 2 as follows: 

2. Any proposed amendment to this Convention shall be considered by the Administrative 
Committee composed of all the ContractingParties in accordance with the rules of procedure set 
out in Annex 8. Any such amendment considered or prepared during the meeting of the 
Administrative Committee and adopted by it by a two-thirds majority of the members present and 
voting shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting 
Parties for their acceptance. 

Article 60 

Modify the end of the heading " . . . 6 and 7" to read as follows: 
" . . . 6. 7. 8 and 9". 

Modify the beginning of the article "1. Any proposed amendment to Annexes 1, 
2, 3, 4, 5, 6 and 7 . . ." to read as follows: "1. Any proposed amendment to 
Annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 . . . " . 
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Annex 6, explanatory note 0.38.2 

To be deleted. 

Annex 6. new explanatory note 8.13,1-1 

Add a new explanatory note to annex 8, article 13, paragraph 1 to read as 
follows: 

8.!3.l-l Financial arrangements 

Following an initial period of two years, the Contracting Parties to the Convention 
envisage the operation of the T1R Executive Board and the T1R secretariat to be 
financed through the Regular Budget of the United Nations. This does not preclude a 
prolongation of the initial financing arrangement should.financing from the United 
Nations or alternative sources not be forthcoming. 

Annex 6. new explanatory note 8.13.1-2 

Add a second explanatory note to annex 8, article 13, paragraph 1 to read as 
follows: 

8.13.1 -2 Operation of the TIR Executive Board 

The work of the members of the TIR Executive Board will be financed by their 
respective Governments. 

Annex 6. new explanatory note 9.1.1. (a) 

Add a new explanatory note to new Annex 9, Part I, paragraph 1 (a) to read as 
follows: 

9.1.1(a) Established association 

The provisions in annex 9, Part [, paragraph 1 (a) cover organizations involved in the 
international trade of goods, including chambers of commerce. 

Annex 6. new explanatory note 9.11.3 

Adda new explanatory note to new Annex 9, Part II, paragraph 3 to read as 
follows: 

9.11.3 Authorization committee 

It is recommended to establish national authorization committees comprising 
representatives of the competent authorities, national associations and other 
organizations concerned. 
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Annex 8 

Modify the heading of Annex 8 to read as follows: 

Add a new sub-heading before Annex 8, article 1 to read as follows: 

"COMPOSITION, FUNCTIONS AND RULES OF PROCEDURE OF THE 
ADMINISTRATIVE COMMITTEE" 

Annex 8. new article 1 bis 

Add the following new article 1 bis 

"Annex 8, article 1 bis 

1. The Committee shall consider any proposed amendment to the Convention in accordance 
with article 95, paragraphs 1 and 2. 

2. The Committee shall monitor the application of the Convention and shall examine any 
measure taken by Contracting Parties, associations and international organizations under the 
Convention and their conformity therewith. 

3. The Committee, through the TIR Executive Board, shall supervise and provide support in 
the application of the Convention at the national and international levels. 

Add a new sub-heading before Annex 8. new article 9 to read as follows: 

"COMPOSITION, FUNCTIONS AND RULES OF PROCEDURE OF THE TIR 
EXECUTIVE BOARD" 

Annex 8. new articles 9 to 13 

Add the following new articles to annex 8: 

Article 9 

1. The TIRExecutivc Board established by theAdministrativeCommittee in accordance with 
article 58 tcr, shall be composed of nine members, each from different Contracting Parties to the 
Convention. The TIR Secretary will attend the sessions of the Board. 

2. The members of the TIR Executive Board shall be elected by the Administrative 
Committee by a majority of those present and voting. The term of office of each member of the 
TIR Executive Board shall be nvo years. The members of the TIR Executive Board may be re
elected. The Terms of Reference for the TIR Executive Board shall be established by the 
Administrative Committee. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 76 



6 Haziran 1999 - Sayı: 23717 RESMÎ GAZETE Sayfa: 77 

ARTICLE 10 

The TIB. Executive Board shall: 

(a) supervise the application of the Convention, including the operation of the 
guarantee system, and fulfil the functions entrusted to it by the Administrative Committee; 

(b) supervise the centralized printing and distribution to the associations of TIR 
Carnets which may be performed by an agreed international organization as referred to in article 
6; 

(c) coordinate and foster the exchange of intelligence and other information among 
competent authorities of Contracting Parties; 

(d) coordinate and foster the exchange of information benveen competent authorities 
of Contracting Parties, associations and international organizations; 

(e) facilitate the settlement of disputes benveen Contracting Parties, associations, 
insurance companies and international organizations without prejudice to article 57 on the 
settlement of disputes; 

(0 support the training of personnel of Customs authorities and other interested 
parties concerned with the TIR procedure; 

(g) maintain a central record for the dissemination to Contracting Parties of 
information to be provided by the international organizations as referred to in article 6. on all rules 
and procedures prescribed for the issue of TIR Carnets by associations, as far as they relate to the 
minimum conditions and requirements laid down in annex 9; 

(h) monitor the price of TIR Carnets. 

Article 11 

1. A session of the Board shall be convened by the TIR Secretary at the request of the 
Administrative Committee or by at leastjhree members of the Board. 

2. The Board shall strive to take decisions by consensus. If no consensus can be reached, 
decisions shall be put to vote and shall be taken by a majority of those present and voting. A 
quorum of five members is required for the purposes of taking decisions. The TIR Secretary shall 
have no vote. 

3. The Board shall elect a Chairman and shall adopt any additional rules of procedure. 

4. The Board shall report on its activities, including the submission of audited accounts, to 
the Administrative Committee at least once a year or at the request of the Administrative 
Committee. The Board will be represented in the Administrative Committee by its Chairman. 

5. The Board shall consider any information and queries transmitted to it by the 
Administrative Committee. Contracting Parties, the TIR Secretary, national associations and 
international organizations referred to in article 6 of the Convention. These international 
organizations shall have the right to attend the sessions of the TIR Executive Board as observers 
unless its Chairman decides otherwise. If necessary, any other organization may attend the 
sessions of the Board as observer at the invitation of the Chairman. 
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Article 12 

The TIR Secretary shall be a member of the secretariat of the United Nations Economic 
Commission for Europe and shall execute the decisions of the TIR Executive Board within the 
Terms of Referenceof the Board. The TIR Secretary will be assisted by a TIR secretariat, the size 
of which shall be determined by the Administrative Committee. 

Article 13 

1. The operation of the TIR Executive Board and the TIR Secretariat shall be financed, until 
such time as alternative sources of funding are obtained, through a levy on each TIR Carnet 
distributed by the international organization as referred to in article 6. 

2. The amount of the levy and the procedure for its collection shall be determined by the 
Administrative Committee following consultations withthe international organization as referred 
to in article 6. Any proposed changes to the levy shall be authorized by the Administrative 
Committee. 

New Annex 9 

Add the following new annex 9 to the Convention: 

Annex 9 

ACCESS TO THE TIR PROCEDURE 

Par t i 

AUTHORIZATION FOR ASSOCIATIONS TO ISSUE TIR CARNETS 

Minimum conditions and requirements , 

1. The minimum conditions and requirements to be complied with-by associations in.order 
to be authorized by Contracting Parties to issue TIR Carnets and act as guarantor in accordance 
with article 6 of the Convention are: 

(a) Proven existence for at least one year Its an established association representing the 
interests of the transport sector. 

(b) Proof of sound financial standing and organizational capabilitiesenablingit to fulfil 
its obligations under the Convention. 

(c) Proven knowledge of its staff in the proper application of the Convention. 

(d) Absence of serious or repeated offences against Customs or tax legislation. 
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(e) Establishment of a written agreement or any other legal instrument between the 
association and the competent authorities of the Contracting Party in which it is established. A 
certified copy of the written agreement or any other legal instrument together, if necessary, with 
a certified translation into English. French or Russian, shall be deposited with the TIR Executive 
Board. Any changes to the written agreement or any other legal instrument shall be immediately 
brought to the attention of the TIR Executive Board. 

(0 An undertaking in the written agreement oranyother legal instrument under (e), 
that the association: 

(i) shall comply with the obligations laid down in article 8 of the Convention; 

(ii) shall accept the maximum sum per TIR Carnet determined by the 
Contracting Party which may be claimed from the association in 
accordance with article 3, paragraph 3 of the Convention; 

(iii) shaflverifycontinuouslyand.in particular, before requesting authorization 
for access of persons to the TIR procedure, the fulfilment of the minimum 
conditions and requirements by such persons as laid down in Part II of this 
annex; 

(iv) shall provide its guarantee for all liabilities incurred in the country in 
which it is established irr connection with operations under cover of TIR 
Carnets issued by itself and by foreign associations affiliated to the same 
international organization as that to which it is itself affiliated; 

(v) shall cover its liabilities to the satisfaction of the competent authorities of 
the Contracting Parties in which it is established with an insurance 
company, pool of insurers or financial institution. The insurance or 
financial guarantee contract(s) shall cover the totality of its liabilities in 
connection with operations under cover of TIR Carnets issued by itself and 
by foreign associations affiliated to the same international organization as 
that to which it is itself affiliated. 

The time to give notice for the termination of the insurance or financial 
guarantee contractfs) shall be not less than the time to give notice for the 
termination of the written agreement or any other legal instrument under 
(e). A certified copy of the insurance or financial guarantee contractfs) as 
well as all subsequent modifications thereto shall be deposited with the TIR 
Executive Board, including a certified translation, if necessary, into 
English, French or Russian; 

(vi) shall allow the competent authorities to verify all records and accounts 
kept relating to the administration of the TIR procedure; 

(vit) shall accept a procedure for settling efficiently disputes arising from the 
improper or fraudulent use of TIR Carnets; 

(viii) shall agree that any serious or repeated non-compliance with the present 
minimum conditions and requirements shall lead to the authorization to 
issue TIR Carnets being revoked; 
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(ix) shall comply strictly with the decisions of the competent authorities of the 
Contracting Party in which it is established concerning the exclusion of 
persons in line with article 33 of the Convention and Part 11 of this annex; 

(x) shall agree to implement faithfully all decisions adopted by the 
Administrative Committee and the TIR Executive Board in as much as the 
competent authorities of Contracting Parties in which the association is 
established have accepted them. 

2. Contracting Parties in which the association is established shall revoke the authorization 
to issue TIR Carnets in case of serious or repeated non-compliance with these minimum conditions 
and requirements. 

3. Authorization of an association under the terms set out above shall be without prejudice 
to that association's responsibilities and liabilities under the Convention. 

4. The minimum conditions and requirements laid down above are without prejudice to 
additional conditions and requirements Contracting Parties may wish to prescribe. 

AUTHORIZATION FOR NATURAL AND L E G A L PERSONS 
T O UTILIZE TIR CARNETS 

Minimum conditions and requirements 

1. The minimum conditions and requirements to be complied with by persons wishing to have 
access to the TIR procedure are: 

(a) Proven experience or, at least, capability to engage in regular international 
transport (holder of a licence for carrying out international transport, etc.). 

(b) Sound financial standing. 

(c) Proven knowledge in the application of the TIR Convention. 

(d) Absence of serious or repeated offences against Customs or tax legislation. 
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(e) An undertaking in a written declaration of commitment to the association this the 
person: 

(i) will comply with all Customs formalities required under the Convention 
at the Customs offices of departure, en route and of destination; 

(ii) will pay the sums due, mentioned in article 8, paragraphs 1 and 2 of the 
Convention, if requested to do so by the competent authorities in line with 
article 8, paragraph 7 of the Convention; 

(iii) will, as far as national legislation permits, allow associations to verify 
information on the above minimum conditions and requirements. 

2. Additional and more restrictive conditions and requirements for access to the TIR 
procedure may be introduced by the competent authorities of Contracting Parties and by the 
associations themselves unless the competent authorities decide otherwise. 

Procedure 

3. Contracting Parties will decide, in line with national legislation, the procedures to be 
followed for access to the TIR procedure on the basis of the minimum conditions and requirements 
set forth in paragraphs 1 and 2. 

4. The competent authorities shall transmit within one week from the date of authorization 
or withdrawal of authorization to use 11K Carnets, the particulars of each person to the TIR 
Executive Board in conformity with the specimen authorization attached (MAT). 

5. The association shall transmit annually an updated list as per 
13 December of ail authorized persons as well as of persons whose authorization has been 
withdrawn. This list shall be transmitted one week following the 13 December to the competent 
authorities. The competent authorities shall forward a copy thereof to the TIR Executive Board. 

6. The authorization for access to the TIR procedure does not constitute in itself a right to 
obtain TIR Carnets from the associations. 

7. Authorization of a person to utilize TIR Carnets under the minimum conditions and 
requirements set out above, shall be without prejudice to that person's responsibilities and 
liabilities under the Convention. 
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MODEL AUTHORIZATION FORM flvTAFı 

Country: 

Name of association: 

Competen! authority: 

To be completed by naiHMil associations ami/, if competent authorities 

ID-
number 

Name of 
personfsy 
enierprise 

Business 
address 

Contact point 
ami access 
number 
(Tel. fax and 
E-mail number) 

Business 
registration or 
licence number, 
ele V 

Earlier 
wiihurawal of 
atithorrrjiKon 

Oaie of 
a«thon~-iio 

Date of 
wiirukawa 
lof 
itithrxi* 
zsiion * *' 

Stamp/ 
signature 

*/ if available. 
**/ if appropriate. 

For each person for which a request for authorization is transmitted by the approved association, 
the following information shall, at least, be provided to the competent authorities: 

Individual and unique identification (ID) number assigned lo the person by the guaranteeing 
association (in cooperation with the international organization to which it is affiliated). 

Name(s) and address(es) of the person(s) or enterprise (in case of a business association, also 
the names of responsible managers). 

Contact point (natural person authorized to provide information on theTIRoperationtoCustoms 
authorities and associations) with complete telephone, fax and E-mail numbers). 

Commercial registration No. or international transport licence No. or other (if available). 

(if applicable.' Earlier withdrawal of authorization, including dates, length and nature of 
withdrawal t. authorization. 
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Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 

Personel ve Prensipler 4 Haziran 1999 

Genel Müdürlüğü 

B.02.0.PPG.0.12-305-07275 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 87 nci Genel Konferansı'na katılmak üzere, 

6 Haziran 1999 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 

OKUYAN'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı M . Cumhur ERSÜMER'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla 

arz ederim. 

Bülent ECEVİT 

Başbakan 

TÜRKİYE 

CUMHURBAŞKANLIĞI 4 Haziran 1999 

39-06-55-99-248 

BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ : 4 Haziran 1999 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-07275 sayılı yazınız. 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 87 nci Genel Konferansı'na katılmak üzere, 

6 Haziran 1999 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 

OKUYAN'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı M . Cumhur ERSÜMER'in vekâlet etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 

Süleyman DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 
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Cezanın Kaldırılması Kararı 
Cumhurbaşkanlığından: 

Karar No : 99/21 
Irza geçmek ve alıkoymak suçlarından, Kartal 1 inci Ağır ceza 

Mahkemesinde yargılanan ve 17.7.1996 gün, Esas No:1995/300, Karar 
No:1996/195 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Kanununun 414/1, 418/2, 80, 59, 
430/2, 80, 59 uncu maddeleri gereğince, neticeten 6 yıl, 11 ay, 10 gün Ağır 
hapis, 5 ay, 25 gün hapis cezası ile mahkumiyetine, Türk Ceza Kanununun 
31 inci maddesi uyarınca 3 yıl süreyle kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, 
aynı kanunun 33 üncü maddesine istinaden ceza müddeti süresince kanuni 
mahcuriyet altında bulundurulmasına karar verilen ve Yargıtay 5 inci Ceza 
Dairesinin 24.10.1996 gün ve 1996/3181-3580 sayılı ilamı ile onaylanmak 
suretiyle cezası kesinleşen, Kırşehir İli'i, Akpınar İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 
Hane: 121, Cilt:001/04'de, Sahife: 65'de nüfusa kayıtlı Fuat ve Kıyafet'den 
olma 25.3.1957 doğumlu, Hazım KORKMAZ'ın, Adli Tıp Kurumunun 
12.5.1999 gün ve 2463 sayılı raporuna göre; hükümlüde Buerger hastalığı 
mevcut olup, gangren sonunda iki bacağının kesilmesi ve bu halinin de 
sürekli hastalık niteliğinde olması sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 104 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi hükmü 
uyarınca bakiye cezası kaldırılmıştır. 

5 Haziran 1999 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Tebliğ 

Kırıkkale Valiliğinden: 

Tebliğ No : 1999/1 

Tebliğ Tarihi : 17/5/1999 
Kanunlardaki Özel Hükümler saklı kalmak kaydıyla; 
Mevsim gereği vukuu muhtemel Orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenli

ğinin sağlanması amacı ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66'ncı maddelerinin Valiliği
me verdiği yetkiye istinaden 1 Haziran-31 Ekim 1999 tarihleri arasında; 

1 — Tüm Orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa 
olsun yaya veya vasıta ile giriş-çıkış yapılmaması, 

2 — Piknik ihtiyaçlarına açık alanlarda, yanan veya yakılan ateş söndürülmeden piknik 
yerlerinin terk edilmemesi, 

3 — Piknik yerleri, Orman alanları ve Orman alanlarına 4. Km.'ye kadar mesafede bu
lunan tarlalarda ne amaçla olursa olsun yabancı ot ve anız yakılmaması, kararlaştırılmıştır. 

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri 
gereğince işlem yapılacaktır. 

Tebliğ olunur. 
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Yargı İlânları 

İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No : 1996/356 ; 

K. No : 1998/309 
TCK.nun 403/5-7. maddesine muhalefet suçundan sanık olup, hakkında İstanbul 6. Nolu 

Devlet Güvenlik Mahkemesinin 23/12/1998 gün 1996/356 Esas 1998/309 karar sayüı karan ile 1 
Yıl 8 Ay Ağır Hapis 52.458.333,- TL. Ağır Para Cezası ve 2918 Sayılı Yasanın 119/1. Maddesi 
Gereğince Ehliyetinin Daimi Olarak Geri Anmasına karar verilen sanığın adresinde bulunamama
sı sebebiyle, 

Gereği Düşünüldü: 
Dursun - Esmer'den olma, 3/5/1958 D.lu, Ankara Mamak, Yatıkmusluk Mahallesi C. 043 

S. 058 K. 0032'de Nüf. kayıtlı Halen Fatih, Kocamustafapaşa Hoca Hamza Mah. Derviş Mehmet 
Sokak Al i Fakih Cad. No: 15'de ikamet eden Turan Ekinci'ye gıyabi karar posta marifetiyle bu
lunup tebliğ edilemediğinden, kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince İlanen Tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı İlanen Tebliğ olunur. 

İstanbul 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No : 1997/38 
K. No : 1998/452 
Teşekkül halinde uyuşturucu madde eroin ticareti yapmak suçundan sanık Yakup ve Mey-

muna oğlu, 1970 D.lu, Gana uyruklu, İstanbul Beyoğlu, Başkur Sok. No: 66/1 adresinde oturan 
Mohammed Alhassan hakkında 30/12/1998 tarih, 1997/38 - 1998/452 Esas ve Karar sayılı hüküm 
ile TCK. 403/5,6,7,19,59/2 maddeleri gereğince verilen 10 yıl Ağır Hapis, 1.262.500,- TL. Ağır 
Para cezasına dair hüküm, 

Aramalara rağmen adresinde bulunamaması nedeniyle sanık Mohammed Alhassan'a teb
liğ edilememiş olup, 27/5/1999 tarihli Müteferrik Karar ile ilanen tebligat yapılmasına karar veril
miş olmakla, 

Yukarıda yazılı hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 28 ve 2845 Sayılı Yasanın 
21. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine. 

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde, hükmün kesinleşmiş 

14080 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
ZONGULDAK 

1 - Kurumumuz ihtiyacı olarak muhtelif malzemeler yaptırılacak/satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalenin en son gün 

ve saati aşağıda gösterilmiştir. 
Şart.Bed. 

Malzemenin Cinsi Miktarı Dosya No İhale Tarihi Saati (TL.) 

Muh.el telsizi 
bataryası 

4 kalem 9910071 16/6/1999 15.00 2.000.000 

Muh.elektrik Malz. 
(Anahtarlı otomatik 
sigortalar, sigorta 
buşonları, Pako 
şalterler V.S.) 

28 Kalem 9910072 16/6/1999 15.00 2.000.000 

Konveyör bandı (kayışı) 6 kalem 
(toplam * 

8000 mt.) 

9910075 21/6/1999 15.00 15.000.000 

Normal kalker taş tozu 323 ton 9910066 22/6/1999 15.00 _ 2.000.000 

İnşaat malzemesi 5 Kalem 9910073 23/6/1999 15.00 2.000.000 
(Cam, kereste, kontraplak, 
Vernik macun) 

Cam suyu 

Yağ keçesi 

1500 kg. 9910049 23/6/1999 15.00 2.000.000 

24 kalem 9910068 23/6/1999 15.00 2.000.000 

3 - Teklif zarflan ihale günü saat 14.00'e kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Muhaberat 
Mevzuat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. Mad.'de yer alan belgeleri tek
lif zarflarına koymalan gereklidir. 

5 - Teklif zarflan ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00'de Zonguldak'ta Kurumumuz Sa
tın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz. 
7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Anka

ra'da TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cad: 19.Sok. No: 22 Bahçelievler/Ankara adresinden ücreti 
mukabili temin edilebilir. 

8 - Kurumumuz 2886 nolu Kanuna tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yap
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 13876/2-2 
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BİNA TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi İstanbul Yakası Başmüdürlüğünden : 
Başmüdürlüğümüz TELEKOM Müdürlükleri ile bağlı kısımlarının iki yıl süreyle bina ve 

çevrelerinin temizliği işi "Yeterlik Belgesi" verilmek suretiyle yaptırılacaktır. 
Bu işe ait Şartnameler; Gayrettepe, Vefa Bayırı Sokağı No: 40/A adresindeki Başmüdür

lüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabilinde temin edilebilir. 

İsteklilerin Yeterlik Belgesi alabilmek için İdari Şartnamede yazılı belgelerle 15/6/1999 
Salı günü saat 16.30'a kadar müracaat etmeleri ve Yeterlik Belgesi verilenlerin yine İdari Şartna
mede yazılı usullere göre hazırlayacakları kapalı yazılı tekliflerini en geç 24/6/1999 Perşembe gü
nü saat 14.00 (Ondört)'e kadar Satın Alma Komisyonu Başkanlığımızda bulundurmalan gerek
mektedir. 

Bu tarihten sonra gönderilen tekliflerle Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp; ihaleyi yapıp yapmamakta, 

tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediği firmaya kısmen veya ta
mamen ihale etmekte serbesttir. 

Teklif istemek Şirketimizi hiçbir yükümlülük altına sokmaz. Teklif verenler; ihale üzerle
rinde kalsın yada kalmasın veya ihalenin iptali vesair nedenlerle kâr mahrumiyeti, masraf, zarar 
yahut herhangi bir gerekçe ile tediye ve tazmin talebinde bulunamazlar. 13886/1-1 

800.000 TON CEVHERİN TAHLİYE, İSTİF VE NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Eti Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüze br-lı Bandırma Liman Tesislerine Eti Bor A.Ş.ye bağlı İşlet-

melerce gönderilen 800.000 ton cevherin vagonlardan ve kamyonlardan tahliyesi, istifi ve stok sa
hasından gemilere nakliyesi işi yaptırılacaktır. 

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenler şartnameyi mesai günü ve saatleri içinde; 
- Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü "Anıt Cad. No. 8 Şafak Apt. Kat: 2 

Oda No: 213 Tandoğan / ANKARA, 
- Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İzmir Alım Satın Müdürlüğü, 
- Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul Alım Satım Müdürlüğü, 
- Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Bandırma Paz. Satış ve Nakliye Stok Müd.'den 

40.000.000 - TL. bedel karşılığında temin edebilirler. 
3 - Bu işle ilgili geçici teminat: 12.000.000.000 - TL.dir. 
4 - İhale kapalı teklif alma usulü ile iştirakçilerin huzurunda 22/6/1999 Salı günü, saat 

14.00'de Genel Müdürlüğümüz idari binasında yapılacaktır. İştirakçilerin teklif mektuplarını en 
geç 22/6/1999 Salı günü saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine verme
leri gerekir. 

5 - Geç yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmama veya dilediğine kısmen yada tamamen yaptırmakta serbesttir. 13887/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden : 
1 - Kurumumuz ihtiyacı olarak muhtelif malzeme satın alınacaktır. 
2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son 

gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. 

Malzemenin Cinsi 
Elektro-Hidrolik delici yedekleri 
Kuyruk molet astar lastiği 
Muhtelif kondansatör 

Miktarı 
5 kalem 
6 adet 
3 kalem 

Dosya No 
9920059 
9920060 
9920058 

Tarih 
28/6/1999 
23/6/1999 
29/6/1999 

Şart. Bed. 
Saat (TL.) 
15.00 2.000.000 
15.00 
15.00 2.000.000 

3 - Teklif zarflan ihale günü saat 14.00'e kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Muhaberat 
Mevzuat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. maddesinde yer alan belgele
ri teklif zarflarına koymaları gereklidir. 

5 - Teklif zarflan ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00'de Zonguldak'ta Kurumumuz Sa
tın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 

6 - Postada vaki gecikmeler telgraf, telex ve fax ile yapılan teklifler dikkate alınmaz. 
7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Anka

ra'da TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 BAHÇELİEVLER/AN
KARA adresinden ücreti mukabili temin edilebilir. 

8 - Kurumumuz 2886 nolu Kanuna tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kıs
men yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 14097/2-1 

YEDEK MALZEME SATİN ALINACAKTIR 
TKİ Güney Ege Linyitleri İsletmesi Bölge Müdürlüğünden : 
İhalenin Konusu: P+H 1900 AL-2100 BL. Ekskavatör Yedeği; Miktan: 32 Kalem; Dosya 

No: 839.GELİ/99-730; İhale Gün ve Saati: 29/6/1999-15.30; Şartname Ücreti: 10.000.000,- TL. 
A - İhalelerimize ait şartname; 
a) Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğünden (Satın Alma Dairesi Başkanlığı Kat. 11) 
b) İstanbul'da TKİ Satın Alma Müdürlüğünden (G 62 Sokak Merkezefendi Atatürk Öğ

renci Sitesi Karşısı-Zeytinburnu 
c) İzmir'de TKİ İzmir İrtibat Şefliğinden (1487 Sokak Emren Apt. No: 17/1 Alsancak) 
d) Yatağan'da Bölge Müdürlüğümüz Satın Alma Şefliğinden (Yatağan Milas Karayolu 

8.Km.) dilekçe ve yukarıda belirtilen ücretten temin edilebilir. 
B - İhalelerinize ait zarflar belirtilen günde 15.30'da Bölge Müdürlüğümüz Satın Alma 

Komisyonu ve ihaleye iştirak edenlerin huzurunda açılacaktır. 
C - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
D - Bölge Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 14098/2-1 
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ELEKTRİK ABONELERİNİN ENDEKSÖRLE ENDEKSLERİNİN ALINMASI, 
ABONELERİN İKİNCİ İHBARLARININ DAĞITILIP KESME-AÇMA 

İŞLEMLERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ İHALE.EDİLECEKTİR. 
TEDAŞ Nevşehir Elektrik Dağıtım Müessesesinden: 
1 - Müessesemizce Nevşehir Merkez ve Bağlı İlçe, Kasaba ve Köylerine ait A G Eletrik 

abonelerinin endeksörle endekslerinin alınması, kesmeye kalan elektrik abonelerin ikinci ihbarla
rının dağıtılıp kesme-açma işleminin yaptırılması işlemi şartname gereği, kapalı zarf usulü teklif 
almak suretiyle yaptırılacaktır. 
Yapılacak İşin Cinsi Yıllık Tahmini Mikt. İşjnj5üresj_ Dosya No 
a) AG Elk.Aboneleri 420.000 1 Yıl. 1999 ENDEKS 50/5 
endeksörle Endeks alma işi Geçici Teminat 

1.400.000.000,-TL. 
Dosya Bedeli 

10.000.000-TL. 
b) AG Elk. Abone ikinci ihbarla 20.000 1 Yıl 
kesme-açma işi 

2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ EDMM, 2000 
Evler Man. Avanos Yolu Üzeri 40. Yol NEVŞEHİR adresi ilgili servisinden temin edilebilir. 

Tel: 0 384 2133021-2133022 Fax : 2131763 
Hesap No: TEDAŞ EDMM Emlak Bankası NEVŞEHİR 41057 No'lu hesap 
3 - Bu ihaleye katılacak isteklilerden benzer iş yaptıklarına dair iş bitirme belgesi arana

caktır. 
4 - Endeks alma ihbar bırakma ile kesme-açma işlerinin tamamı tek firmaya verilecektir. 
5 - Tekliflerin en geç 23/6/1999 günü saat 12.00'ye kadar aynı adresteki Muhaberat Ser

visine verilmiş olacaktır. 
6 - Teklifler aynı gün saat 14.00'de Müessese toplantı salonunda alenen açılacaktır. 
7 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma

makta dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 13632/2-2 

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlüğünden: 
1 - Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 1 Tk. Diş Ünitesi, 1 Ad. Diş Röntgen Cihazı, 1 Ad. 

Amalgamator, 1 Ad. Kavitron, 1 Ad. Sterilizatör, 1 Ad. Davye Takımı, 1 Ad. Çekmeceli Dişçi Do
labı ile "Hekim Taburesi Kapalı Yazılı Teklif Mektubu almak suretiyle satın alınacaktır. 

. 2 - İhale 24/6/1999 günü saat 15.00'de Ünitemizde yapılacaktır. 
3 - Geciken teklifler kabul edilmez. 
4 - Ünitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbestir. 
5 - Ünitemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 
6 - Bu işe ait şartname Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlüğü A-Blok 1. Kat 06104 

Ulus/ANKARA adresindeki Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabili temin edilebilir. 
13630/2-2 

• 
63789 KG.KP.120 VİNÇ RAYI SATIN ALINACAKTIR 

İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adresten alınabilir. 
1 - İSDEMİR A.Ş. Genel Müdürlüğü İskenderun Tedarik İkmal Müdürlüğünden. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarım engeç 

14/7/1999 günü saat 14.00:'e kadar İSDEMİR A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Müdürlüğü Haber
leşme ve Arşiv Biriminde bulundurmaları ilan olunur. 13631/2-2 
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ARAÇ VE JENERATÖR YAKITI SATIN ALINACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünden : 
1 - Müdürlüğümüzde hizmet vermekte olan 3 adet araç için yaklaşık 10.000 LT. benzin ve 

1 adet jeneratör için yaklaşık 12.500 Kg. mazot, bir yıl süreyle İdari ve Teknik Şartname esaslan-
na uygun olarak satın alınacaktır. 

2 İhale kapalı teklif almak suretiyle gerçekleştirilecektir. 
3 - İstekliler ihale şartnamelerini (KDV hariç) 5.000.000 - TL. bedelle aşağıdaki adreste 

bulunan Müdürlüğümüz Malzeme Amirliğinden temin edebilirler. 
Adres: Türk TELEKOM A.Ş. 

AR-GE Müdürlüğü 
Ahlatlıbel Tesisleri 
06095-Ankara 
Tel: 555 67 70-72 

4 - İhale 21/6/1999 günü, saat 14.30'da Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Teklif mektupları
nın aynı gün, engeç saat 14.00'a kadar verilmesi gerekmektedir. 

5 - Posta kanalıyla yapılacak müracaatlardaki gecikmeler işleme alınmayacaktır. 

• 13283/2-2 • • 
Çeşitli İlânlar 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
İLANEN TEBLİGAT 

1918 sayılı Yasaya muhalefetten sanık Fadli oğlu Hanım'dan olma 1978 doğumlu Diyar-
bakır-Lice Yalaza nüfusuna kayıtlı Orhan Gökhan hakkında Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi
nin 10/12/1997 tarihli E: 1997/239, K: 1997/872 sayılı kesinleşmiş kararı ile hükmolunan 
175.879.000- TL. para cezası ile 18.352.740- TL. vekalet ücretinin.toplamı 194.231.740,-
TL.'nin tahsili için Başmüdürlüğümüzce tanzim edilen 14/7/1998 tarihli ve 4150 sayılı ödeme em
ri, mahkeme kararındaki Rus pazarında çaycılık yapar adreste ikamet etmediğinden adı geçene 
tebliğ edilememiştir. 

Başmüdürlüğümüzce sanığın başka adresi bilinmediğinden söz konusu ödeme emrinin bu 
ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçen sanığa Tebliğ Kanunu 
gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 14001/1-1 

TÜPRAS Genel Müdürlüğünden: 
3 Haziran 1999 tarihinde yürürlüğe giren ÜRÜN FİYATLARI - KDV hariç - aşağıda verilmiştir. 

İZMİT İZMİR KIRIKKALE BATMAN 
ÜRÜNLER BİRİM RAFİNERİSİ RAFİNERİSİ RAFİNERİSİ RAFİNERİSİ 

MOTORİN TL/M3 144.815.279 144.815.279 144.815.279 144.815.279 
SOĞUTMA YAĞI TL/TON - 129.079.527 

14002/1-1 

Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından: 
İLANEN TEBLİGAT 

H. İbrahim OKÇU 
Reşadiye İcra Eski Müdürü 
Reşadiye İcra Müdürlüğü görevini yürütmekte olduğunuz 13/8/1996 tarihinde zimmet ve 

görevi ihmal suçlarım işlemeniz nedeniyle Tokat Ağır Ceza Mahkemesine TCK.'nun 202/1-3,59, 
219/3-son, 230/1, 80, 59 maddeleri uyarınca kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonunda 2 
yıl 6 ay ağır hapis ve 42.393.332 - TL. ağır para cezası ile müebbeten memuriyetten men edilme
sine karar verildiği, bu kararın temyiz olunmakla henüz kesinleşmediği anlaşılmakla, işlenen su
çun yüz kızartıcı suçlardan sayılması nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-
g madde ve fıkrası gereğince Adelet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21/5/1998 tarih
li mucipnamesi ile Devlet Memurluğundan çıkarılmanızın talep edildiği, 

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu'nca 10/7/1998 tarih ve 98 sayı ile Devlet Memurluğun
dan çıkanlmanıza karar verildiği, tebliğ olunur. 13998/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 
Vakfın Adı: Bozkurt Hizmet ve Yardım Vakfı 
Vakfedenler: Zümre Timurtaş, Selim Ünal, Tevfik Çınar, Engin Canbaz, Hüseyin Ölçer. 
Vakfın İkametgahı: Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi. 
Vakfın Tecil Kararım Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi ve Nosu: Bozkurt Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 31/12/1998 gûri, R 1998/44, K: 1998/54 sayılı karan. 
Vakfın Amacı: Güçsüzleri korumak ve kollamak için huzur evleri, aşevleri açmak ve bun

ları işletmek. Yardıma muhtaç olanlardan maddi varlığı müsait olanlara ücret mukabilinde, olma
yanlara vakıf destekli olmak üzere kendi işlettiği huzur evlerinde veya kendi ikametgahlannda 
sosyal her türlü bakımda bulunmak. Okuma ve evlenmede sıkıntıda bulunanlara maddi ve ayni 
yardımlar yapmak. Mesleki ve teknik kurslar açarak topluma vasıflı eleman yetiştirmek. Gerek du
yulan hallerde hastaların da bakım ve tedavilerine katkıda bulunmak. Yangın, deprem, sel gibi do
ğal afetlerden zarar görenlere yardımda buhmmak. Yörenin örf ve adetlerini yaşatmak ve tanıtmak 
için toplantılar, eğelertceler, şölenler, geziler düzenlemek ve buna yönelik basın ve yayın faaliyet
lerinde bulunmak. Gerektiğinde sosyal ve kültürel.faaliyetlerde bulunan, vakıf ve kuruluşlarla iş
birliği yapmak, bu tür kuruluşlardan yardınTalmak veya vermektir. 

Vakfın Mal Varlığı: Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Merkez Mahallesi, 68 ada, 7lhölu par
selde kayıtlı 5 nohı bağımsız bölüm, Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Merkez Mahallesi, 46 ada, 11 
nolu parselde kayıtlı dükkan niteliğindeki 6 nolu bağımsız bölüm ile 1.513.499.988,- TL. nakit. 

Vakfın Organlan: Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 13 ncü 

Maddesi gereğince ilan olunur. 14092/1-1 

Ankara Askerlik Dairesi Başkanlığından : 
Türkiye'de ikamet adresinde bulunmayan yurtdışında olduğu tesbit edilen, bu güne kadar 

askerlik görevini yapmayan aşağıda kimlikleri yazılı yükümlüler 403 sayılı Kanunun 25 nci mad
desi (ç,d,e) fıkralan gereğince ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye gelerek askerlik gö
revini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmedikleri dakdirde haklannda aynı kanunun hü
kümlerine göre Türk Vatandaşlığına: kaybettirme işlemine tabi tutulacakları ilanen tebliğ olunur. 

S. No: 1.; Adı Soyadı: Pureng Şayeste; Baba Adı: Nurettin; İl/İİçe/Köy-Mah.: Ankara/Polat
lı Cumhuriyet Mh.; Doğum ve Kütük No: 1971-34; Hane No: 0394; Cilt No: 0001; Sahife No: -

— " 14091/1-1 

Erzurum Gümrük Müdürlüğünden: 
- • İLANEN TEBLİGAT 

Feyzullah Çeverun - Abdi oğlu 1963'de Sultan'dan olma Ağn İli Doğubeyazıt İlçesi Top-
çatan Köyü Nüf. kayıtlı olup, Doğubeyazıt İlçesi Topçatan Köyünde oturur. ' 

Kaçakçılıktan sanık Feyzullah Çeverün hakkında Erzurum 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 
1996/924 esas, 1997/185 karar sayın 25/1/1999 tarihli kesinleşmiş karan gereğince, ro^Mçum ol
duğu 288.922.140,- TL. para cezasına ait ödeme emri tüm aramalara «rağmen^d^ğeçeni'tebliğ 
ettirilememiştir. •>.=• r -ft •n-.c.z'jvyuaoUmmmmt:, 

İlanen tebliğ olunur. 14093/1-1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06-06-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNKAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 

ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

23-06-1999 5B 17 96.190 
18-08-1999 6B 73 86.217 
15-09-1999 6B 101 81.631 
03-11-1999 6B 150 74.110 
21-07-1999 9B 45 91.019 
06-10-1999 10B 122 78.327 
15-12-1999 12T 192 68.209 
17-02-2000 12T 256 60.211 
16-03-2000 12T 284 57.076 
22-03-2000 12T 290 56.432 
21-04-2000 12T 320 53.350 
03-05-2000 12T 332 52.180 
16-06-1999 12TS 10 94.315 
28-07-1999 12TS 52 86.944 
22-09-1999 12TS 108 79.631 
09-02-2000 OT 248 61.146 
15-03-2000 OT 283 57.184 
19-04-2000 OT 318 53.548 
17-05-2000 OT 346 50.859 
07-06-2000 OT 367 48.962 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

23-06-1999 4H 17 96.190 
18-08-1999 5H 73 86.217 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

' VADE KUPON- KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞEf 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

06-08-1999 12H1 TÜFE*20 178.061 
06-08-1999 12H1A TÜFE*20 88.246 
06-08-1999 12H1K TÜFE*20 89.815 

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖYLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.) 
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

01-07-1999 
16-06-1999 
16-06-1999 
16-06-1999 
18-06-1999 

60T12-0 
12T1 
12T1A 
12T1K 
24T4 

7.67 
TÜFE*25 
TÜFE*25 
TÜFE*25 
TÜFE«32 

101.278 
201.852 
97.630 
104.222 
116.396 
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TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASı 'MCA BELIRLENEN DEVLET ıÇ BORÇLANMA SENET
LERININ TIP VE VADELER ITIBARıYLA 06-06-1999 TARIHINDEKI GÖSTERGE NITELI
ĞINDEKI GÜNLÜK DEĞERLERI i 

VADE 
TARIHI 

KUPON KUPON DAHIL BUGÜNKÜ DEĞER VADE 
TARIHI TANıM FAIZ ORANı 1100.000.-TL ÜZERINDEN 1 

11-07-1999 60T-OZ TEFE+6 144.863 
28-07-1999 12T1 TÜFE»23 190.904 
28-07-1999 12T1A TÜFE*2S 69.795 
28-07-1999 12T1K TÜFE«23 101.109 
18-08-1999 12T1 TÜFEMO 188.936 
18-06-1999 12T1A TÜFEMO 86.217 
18-08-1999 12T1K TÜFEMO 102.719 
27-08-1999 12T4 TÜFE* 5.50 99.192 
23-09-1999 12T-OZ TEFE 120.676 
29-09-1999 12T1 TÜFEMO 180.230 
29-09-1999 12T1A TÜFEW0 79.415 
29-09-1999 12T1K TÜFE»30 100.815 
02-10-1999 12T1 TÜFEMO 141.724 
02-10-1999 12T1A TÜFEMO 78.947 
02-10-1999 12T1K TÜFEMO 62.777 
05-10-1999 12T1 TÜFEMO 141.015 
05-10-1999 12T1A TÜFEMO 78.481 
05-10-1999 12T1K TÜFEMO 62.534 
23-10-1999 12T1 TÜFEMO 136.907 
23-10-1999 I2T1A TÜFEMO 75.740 
23-10-1999 12T1K TÜFEMO 61.167 
30-10-1999 12T1 TÜFEMO 139.808 
30-10-1999 12T1A TÜFEMO 74.699 
30-10-1999 12T1K TÜFEMO 65.109 
02-11-1999 12T1 TÜFEMO 129.898 
02-11-1999 12T1A TÜFEMO 74.257 
02-11-1999 12T1K TÜFEMO 55.641 
05-11-1999 12T1 TÜFEMO 129.248 
05-11-1999 12T1A TÜFEMO 73.817 
05-11-1999 12T1K TÜFEMO 55.431 
06-11-1999 12T-OZ TEFE 110.635 
23-11-1999 12T1 TÜFEMO 125.482 
23-11-1999 12T1A TÜFEMO 71.236 
23-11-1999 12T1K TÜFEMO 54.246 
26-11-1999 12T1 TÜFE«10 124.866 
26-11-1999 12T1A TÜFEMO 70.814 
26-11-1999 12T1K TÜFE»10 54.052 
26-11-1999 24T4 TÜFE«26 97.947 
02-12-1999 12T1 TÜFEMO 121.886 
02-12-1999 12T1A TÜFEMO 69.980 
02-12-1999 12T1K TÜFEMO 51.906 
04-12-1999 12T1 TÜFEMO 121.479 
04-12-1999 12T1A TÜFEMO 69.704 
04-12-1999 12T1K TÜFEMO 51.775 
07-12-1999 12T1 TÜFEMO 120.875 
07-12-1999 12T1A TÜFE»10 69.293 
07-12-1999 12T1K TÜFEMO 51.582 
16-12-1999 12T-0Z TEFE 102.208 
24-12-1999 23T4 TÜFE«2 116.511 
24-12-1999 24T4 TÜFEM2 112.970 
29-12-1999 12T-0Z TEFE 99.618 
01-01-2000 12T-OZ TEFE 99.032 
01-01-2000 60T-OZ TEFE+6 102.993 
15-01-2000 12T1 TÜFEMO 112.943 
15-01-2000 12T1A TÜFEMO 64.187 
15-01-2000 12T1K TÜFEMO 48.756 
15-02-2000 12T-OZ TEFE 90.693 
17-02-2000 12T-OZ TEFE 90.339 
05-03-2000 12T1 TÜFEMO 101.678 
05-03-2000 12T1A TÜFEMO 58.282 
05-03-2000 12T1K TÜFEMO 43.396 
23-03-2000 12T-OZ TEFE 85.656 
24-03-2000 12T-OZ TEFE 85.530 
31-03-2000 24T-OZ TEFE 81.362 
07-04-2000 60T-OZ TEFEM. 15 86.205 
16-04-2000 12T1 TÜFEMO 93.809 
16-04-2000 12T1A TÜFEMO 53.848 
16-04-2000 12T1K TÜFEMO 39.961 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06-06-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE 
TARİHİ TANIM 

KUPON 
FAİZ ORANI 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

21-04-2000 12T-OZ TEFE 60.475 
23-04-2000 12T-OZ TEFE 80.243 
24-04-2000 12T-OZ TEFE 80.127 
04-05-2000 12T-OZ TEFE 78.988 
30-05-2000 12T-OZ TEFE 76.173 
01-01-2001 60T-OZ TEFE+6 87.924 
01-09-2001 36T-OZ TEFE+6 101.978 
01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 71.824 
01-01-2003 60T-OZ TEFE+6 72.028 
01-01-2004 60T-OZ TEFE+6 74.720 
06-01-2001 24T4 22.00 116.498 
21-02-2001 24T4 22.00 104.535 
21-03-2001 24T4 20.00 111.055 

4- T.C BAŞBAKANLIK, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

27-08-1999 
09-09-1999 
25- 09-1999 
26- 10-1999 
15- 11-1999 
05-01-2000 
01-02-2000 

VADE 
TARİHİ 

18-06-1999 
23-06-1999 
16- 08-1999 
18-11-1999 

TANIM 

12T401 
1ZH401 
36T201 
12H401 
36T201 
12T401 
12T401 

TANIM 

6B16 
6B16 
6B16 
36T216 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

408.696 
419.526 
414.941 
408.635 
410.499 
416.933 
413.431 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI) 

219.806 
219.667 
218.145 
216.027 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06-06-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

5- T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ TANIM 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

01-09-1999 
50- 09-1999 
51- 03-2000 

OG 
OG 
OG 

401.935 
399.767 
386.610 

6- T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE 
TARİHİ TANIM 

KUPON 
FAİZ ORANI 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

12-10-1999 
12-10-1999 
16- 12-1999 
17- 02-2000 
17-02-2000 

120T-D 
2WT-D 
120T-D 
120T-D 
240T-D 

114.32 
114.32 
112.04 
103.18 
103.18 

174.229 
174.229 
153.103 
130.812 
130.812 

7- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü : 
Sayfa 

Milletlerarası Sözleşme 
99/12863 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına 

Dair Gümrük Sözleşmesi'nin Ek ve Tadillerinin Onaylanması 
Hakkında Karar 1 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi 
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 83 

Cezanın Kaldırılması Karan 

— Hükümlü Hazım KORKMAZ'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar 84 

Tebliğ 
— Kırıkkale İlinde Orman Yangınlarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Tebliğ (No : 1999/1) 84 

İlânlar 
a - Yargı İlânları 85 
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 86 
c - Çeşitli İlânlar 90 
- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin 

Günlük Değerleri 92 

HUKUKÇULARIN DİKKATİNE 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığınca 4. baskısı İşletmemizde yaptırılan 
"Türk Hukuk Lügati" eski ve yeni Türk Hukukunun bütün terimleri yanında İngilizce, 
Almanca, Fransızca ve Lâtince Hukuk terimlerini de içine alacak şekilde beş ayrı lügat bir 
arada olmak üzere hukukçuların hizmetine sunulmuştur. 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğünde basılan bu eser bü
yük boy, 582 sahife, birinci hamur kağıt ve ciltli olarak hazırlanmış, satış fiyatı KDV da
hil 2.000.000,-TL. dır. 

istekliler kitabı aşağıdaki şartlarla temin edebilirler: 
— Talep sahipleri Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 

Erguvan Sok. No: 2 06030 Ulus/ANKARA adresindeki satış bürosuna bizzat müracaat 
ederek temin edebilirler. 

— Ayrıca posta ile talep edenlerin Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara Dışkapı Şubesi nezdindeki 30423-2065-
97207 numaralı hesabına taahhütlü posta ücreti dahil 3.000.000,- TL. yatırarak dekontun 
bir suretini Resmi yazıl dilekçe ekinde İşletme Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmekte
dir. Ödemeli olarak gönderilmez. 

İlgililere duyurulur. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 175.000,-TL. 




