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1975 tarihli “Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”nin ekli
değişikliklerinin, 1/4/2006 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 21/8/2006 tarihli ve
HUMŞ/329816 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 28/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE
ULUSLARARASI EŞYA TAŞINMASINA DAİR GÜMRÜK
SÖZLEŞMESİ (TIR SÖZLEŞMESİ)
CENEVRE 14 KASIM 1975
1975 TARİHLİ TIR SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ
1975 TIR Sözleşmesi İdari Komitesi'nce
26 Ekim 2001, 25 Ekim 2002, 7 Şubat 2003, 26 Eylül 2003,
15 Ekim 2004 ve 4 Şubat 2005 tarihlerinde
kabul edilmiştir
Madde 26. 1 inci fıkra
26 ncı madde, 1. fıkranın sonuna aşağıdaki yeni cümle eklenmiştir:
"Gümrük mühürlerinin bozulmuş olması halinde, Gümrük makamları TIR karnesini 25. madde hükümleri uyarınca
taşıma işleminin başlaması için kabul edebilirler."
EK 1. TIR Karnesi Modeli: MODEL 1 ve MODEL 2
1. kapak sayfası, 3 numaralı kutu (isim, adres, ülke) ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"(kimlik numarası, isim, adres, ülke)"
1 ve 2 numaralı yapraklar, 4 numaralı kutu (isim, adres, ülke) ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"(kimlik numarası, isim, adres, ülke)"
Onaylı rapor, 5 numaralı kutu (Karne sahibi) ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Karne sahibi (kimlik numarası, isim, adres, ülke)"
EK 2. 3 üncü madde. 9 ve 10 uncu paragraflar
EK 2, 3 üncü madde, 9 uncu paragrafın ilk iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"9. Kapatma bağlantısı olarak kullanılacaklar şunlardır:
a) En az 3 mm çapında çelik tel halatlar; veya
b) En az 8 mm. çapında esnemeyen plastikten şeffaf kılıflı kenevir veya sisal halatlar; veya

c) Esnemeyen plastikten şeffaf kaplı olan büküp saçak haline getirilmiş çelikten kılıf içine sokulmuş birçok optik
liften müteşekkil halatlar; veya
d) Çapları en az 3 mm olması şartıyla (eğer varsa, şeffaf kaplama hesaba katılmadan), yalnızca çelik telden oluşan ve
dolguyu tamamen kaplayan en az dört kordonla sarılmış tekstil dolgulu halatlar.
Bu maddenin 9 uncu paragraf (a) veya (d) bendi hükümlerine uygun halatlar esnemeyen plastikten şeffaf bir kapla
çevrili olabilir."
EK 2, 3 üncü madde 10 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"10. Her tip halat yekpare ve her iki başında sert metal uçlu olacaktır. Her metal uç gümrük mührünün ip veya
şeridinin geçebileceği şekilde olmalıdır. Bu maddenin 9 uncu paragraf (a), (b) veya (d) bendi hükümlerine uygun her halatın
metal ucunun tokasında gümrük mührünün ip veya şeridinin takılabileceği içi boş perçin olacaktır. Yekpare olduğundan emin
olunması için halat perçinin her yanından görülebilir durumda olacaktır (Kurallara ilişkin 5 no.lu krokiye bakınız)."
EK 6. yeni Açıklayıcı Not 0.1 (b)
TIR Sözleşmesi'nin 1 inci maddesinin (b) bendine aşağıdaki yeni 0.1 (b) Açıklayıcı Notu eklenmiştir:
"0.1 (b) 1 inci maddenin (b) bendi, bir veya birden çok ülkede birden çok hareket veya varış gümrük idaresi
bulunması halinde, bir Akit Tarafta birden çok TIR işlemi olabileceği anlamını taşır. Bu şartlar altında, bir TIR taşımasının
iki ard arda gümrük idaresi arasında gerçekleştirilen ulusal kısmı, bu gümrük idarelerinin hareket, varış veya yol boyu
gümrük idareleri olmalarına bakılmaksızın, bir TIR işlemi olarak kabul edilir."
EK 6. 38 inci maddenin 1. paragrafına ilişkin 0.38.1 no.lu açıklama notu:
0.38.1 no.lu açıklama notu kaldırılmıştır
EK 6'da. EK 2'nin 2 nci madde, l (b) alt paragrafına ilişkin 2.2.1 (b) no.lu açıklama notu:
2.2.1 (b) no.lu açıklama notuna aşağıdaki metin (f) alt paragrafı olarak eklenmiştir:
"(f) Güvenli gümrük mühürlemesi için, birden fazla gümrük mührünün gerekli olması hallerinde, bu mühürlerin
sayısı kabul belgesinin 5 no.lu bölümünde (1975 tarihli TIR Sözleşmesi'nin EK 4'ü) belirtilir. Gümrük mühürlerinin tam
yerini göstermek için taşıtın fotoğrafları veya bir krokisi kabul belgesine eklenir."
EK 6, Açıklama Notu 2.3.9
EK 2, 3 üncü madde, 9 uncu paragrafın açıklayıcı notu kaldırılmıştır (tekstil dolgulu çelik bağlama halatları)
EK 7. Kısım 1. 4 üncü madde. 9 ve 10 uncu paragraflar
EK 7, Kısım 1, 4 üncü madde, 9 uncu paragrafın ilk iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"9. Kapatma bağlantısı olarak kullanılacaklar şunlardır:
a) En az 3 mm çapında çelik tel halatlar; veya
b) En az 8 mm. çapında esnemeyen plastikten şeffaf kılıflı kenevir veya sisal halatlar; veya
c) Esnemeyen plastikten şeffaf kaplı olan büküp saçak haline getirilmiş çelikten kılıf içine sokulmuş birçok optik
liften müteşekkil halatlar; veya
d) Çapları en az 3 mm olması şartıyla (eğer varsa, şeffaf kaplama hesaba katılmadan), yalnızca çelik telden oluşan ve
dolguyu tamamen kaplayan en az dört kordonla sarılmış tekstil dolgulu halatlar.
Bu maddenin 9 uncu paragraf (a) veya (d) bendi hükümlerine uygun halatlar esnemeyen plastikten şeffaf bir kapla
çevrili olabilir."
EK 7, Kısım 1, 4 üncü madde, 10 uncu paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"10. Her tip halat yekpare ve her iki başında sert metal uçlu olacaktır. Her metal uç gümrük mührünün ip veya
şeridinin geçebileceği şekilde olmalıdır. Bu maddenin 9 uncu paragraf (a), (b) veya (d) bendi hükümlerine uygun her halatın
metal ucunun tokasında gümrük mührünün ip veya şeridinin takılabileceği içi boş perçin olacaktır. Yekpare olduğundan emin
olunması için halat perçinin her yanından görülebilir durumda olacaktır (Kurallara ilişkin 5 no.lu krokiye bakınız)."
EK 9, Bölüm II,
Yetkilendirme Formu Modeli (Model Authorization Form-MAF), tablodan sonra ikinci paragraf aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“- Kuruluş tarafından (bağlı olduğu uluslararası kuruluşla işbirliği içinde), armonize bir format uyarınca, kişilere
verilen ferdi ve tek kimlik (ID) numarası. Kimlik numarasının formatı İdari Komite tarafından belirlenir

ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE

CUSTOMS CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS
UNDER COVER OF TIR CARNETS
(TIR CONVENTION)
DONE AT GENEVA ON 14 NOVEMBER 1975
AMENDMENT PROPOSALS TO THE TIR CONVENTION, 1975
adopted by the
Administrative Committee for the TIR Convention, 1975
----------------------------------------------------on 26 October 2001, 25 October 2002, 7 February 2003,
26 September 2003, 15 October 2003 and 4 February 2005
Article 26. paragraph I:
-----------------------Add a new sentence at the end of the paragraph to read as follows:
"Where the Customs seals have not remained intact, the Customs authorities
may accept the TIR Carnet for resumption of the TIR transport under the
provisions of Article 25."
Annex 1, Model of the TIR Carnet: VERSION 1 and VERSION 2
--------------------------------------------------------Amend
----- Page 1 of cover, box 3 (norn, adresse, pays/name, address, country) to
read as follows:
"(numero d'identification, norn, adresse, pays/identification number,
name, address, country)"
- Voucher No. 1 and voucher No. 2, box 4 (name, address and country) to
read as follows: "(identification number, name, address and country)"
- Certified report, box 5 (Holder of the carnet) to read as follows:
"Holder of the carnet (identification number, name, address and country)"
Annex 2, Article 3, paragraphs 9 and 10
--------------------------------------Replace the first two paragraphs of Annex 2, Article 3, paragraph 9 by the
following text:
"9 The following fastenings shall be used;
(a) steel wire ropes of at least 3 mm diameter; or
(b) ropes of hemp or sisal of at least 8 mm diameter encased in a
transparent sheath of unstretchable plastic; or
(c) ropes consisting of batches of fibre-optic lines inside a spirally
wound steel housing encased in a transparent sheath of unstretchable plastic;
or
(d) ropes comprising a textile cord surrounded by at least four strands
consisting solely of steel wire and completely covering the core, under the
condition that the ropes (without taking into account the transparent sheath,
if any) are not less than 3 mm in diameter.
Ropes in accordance with paragraph 9 (a) or (d) of this Article may have a
transparent sheath of unstretchable plastic."
Replace Annex 2, Article 3, paragraph 10 by the following text:
"10 Each type of rope shall be in one piece and shall have a hard metal
end-piece at each end. Each metal end-piece shall allow the introduction of
the thread or strap of the Customs seal. The fastener of each metal end-piece
of ropes in accordance with the provisions of paragraph 9 (a), (b) and (d) of
this Article shall include a hollow rivet passing through the rope so as to
allow the introduction of the thread or strap of the Customs seal. The rope
shall remain visible on either side of the hollow rivet so that it is possible
to ensure that the rope is in one piece (see sketch No. 5 appended to these

Regulations)."
Annex 6, new Explanatory Note 0.1 (b)
------------------------------------Add a new Explanatory Note to Article 1 (b) of the TIR Convention to read
as follows:
"0.1 (b) Article 1 (b) implies that, where several Customs offices of
departure or destination are located in one or several countries, there may be
more than one TIR operation in a Contracting Party. Under these circumstances
the national leg of a TIR transport carried out between two successive Customs
offices, regardless of whether they are offices of departure, destination or
en route, can be considered as a TIR operation."
Annex 6. Explanatory Note 0.38.1 to Article 38, paragraph 1:
----------------------------------------------------------Delete Explanatory Note 0.38.1.
Annex 6, Explanatory Note 2.2.1 (b) to Article 2. paragraph 1 (b) of Annex 2:
----------------------------------------------------------------------------Add a new subparagraph (f) to 2.2.1 (b):
"(f) In cases where more than one Customs seal are required for Customs
secure sealing, the number of such seals shall be indicated in the Certificate
of Approval under point 5 (Annex 4 to the TIR Convention, 1975). A sketch or
photographs of the road vehicle shall be attached to the Certificate of
Approval showing the exact location of the Customs seals."
Annex 6, Explanatory Note 2.3.9
------------------------------Delete Explanatory Note to Annex 2, Article 3, paragraph 9 (Textile cored
steel fastening ropes)
Annex 7. Part I. Article 4. paragraphs 9 and 10
-----------------------------------------------Replace the first two paragraphs of Annex 7, Part I, Article 4, paragraph
9 by the following text:
"9 The following fastenings shall be used;
(a) steel wire ropes of at least 3 mm diameter; or
(b) ropes of hemp or sisal of at least 8 mm diameter encased in a
transparent sheath of unstretchable plastic; or
(c) ropes consisting of batches of fibre-optic lines inside a spirally
wound steel housing encased in a transparent sheath of unstretchable plastic;
or
(d) ropes comprising a textile cord surrounded by at least four strands
consisting solely of steel wire and completely covering the core, under the
condition that the ropes (without taking into account the transparent sheath,
if any) are not less than 3 mm in diameter.
Ropes in accordance with paragraph 9 (a) or (d) of this Article may have a
transparent sheath of unstretchable plastic."
Replace Annex 7, Part I, Article 4, paragraph 10 by the following text:
"10 Each type of rope shall be in one piece and shall have a hard metal
end-piece at each end. Each metal end-piece shall allow the introduction of
the thread or strap of the Customs seal. The fastener of each metal end-piece
of ropes in accordance with the provisions of paragraph 9 (a), (b) and (d) of
this Article shall include a hollow rivet passing through the rope so as to
allow the introduction of the thread or strap of the Customs seal. The rope
shall remain visible on either side of the hollow rivet so that it is possible
to ensure that the rope is in one piece (see sketch No. 5 appended to these
Regulations)."

Annex 9. Part II
---------------Amend Model Authorization Form (MAF), second paragraph, first indent below
the table to read as follows:
" - Individual and unique identification (ID) number assigned to the
person by the guaranteeing association (in cooperation with the international
organization to which it is affiliated) in accordance with a harmonized
format. The format of an ID-number shall be determined by the Administrative
Committee."

