
  TOBB 
TÜRKİYE 

               ODALAR VE BORSALAR  
                      BİRLİĞİ 

 
                    RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ 

 
                                                                                                                                                                              

 

../… 

 

 

Mevzuat:   

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 2, 6 
ve 7 Numaralı Eklerine İlişkin 10-11 Şubat 2016 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli 
Değişikliklerin 1 Ocak 2017 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

6 Haziran 2017 Tarihli ve 30088 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606M1.htm 

 Özet:  

Bu karar ile Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük sözleşmesinin 2,6 ve 7 numaralı 
eklerindeki değişiklikler düzenlenmektedir. Ek 6daki ikinci mükerrer madde 42de değişiklik 
yapılmış olup bu maddede yer alan “derhal” ifadesi TIR sözleşmesinin uygulanmasını ve/veya 
TIR sisteminin işleyişini etkileyebilecek ulusal tedbirlerin söz konusu değişiklikten önce 
mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda yürürlüğe girmeden önce yazıyla bildirilmesi 
gerekirken değişiklikten sonra mümkünse yürürlüğe girmeden önce yazıyla TIR yürütme 
kuruluna bildirilmesi gerektiği düzenlenmektedir. Ek 2 madde 4 fıkra 2 (iii)de yer alan 
kriterler değişiklikten sonra sürgülü gergi kayış tertibatını da kapsar hale getirip sürgülü 
branda düzeneği, sürgülü gergi kayış tertibatı ve diğer hareketli parçaların kapatma tertibatı 
sabitlendiğinde geride açık iz bırakmadan yük bölmesine ulaşılmasını imkansız kılacak 
şekilde imal edileceği düzenlenmektedir. TIR sözleşmesinde yer alan araçların özellikleri ile 
ilgili bazı sair değişiklikler düzenlenmektedir.  

                     http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170606M1-26.pdf 
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Mevzuat:   

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin 
Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar 

 

 Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

7 Haziran 2017 Tarihli ve 30089 Sayılı Resmî Gazete 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
06/20170607.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170607.htm 

 

 Özet:  

Bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında iki 
tarafın ilgili tüm ülkeler ve uluslar için barışçıl gelişme ve ortak refahı gerçekleştirmek 
amacıyla İpek Yoluyla ilgili girişimleri arasında birleşen noktaları ortaklaşa keşfetmeleri; 
politikaların uyumlaştırılmasını ve pragmatik işbirliğini kolaylaştırmak üzere birlikte çaba 
sarf etmelerini, işbirliğini ve karşılıklı öğrenmeyi desteklemelerine karar verilerek işbirliği 
hedefleri ve yol gösterici ilkeler, işbirliğinin içeriği (politika eşgüdümü, kolaylaştırıcı 
bağlantılar, engelsiz ticaret, mali bütünleşme, insandan insana bağlar), işbirliği usulleri, 
anlaşmazlıkların çözümü ve yürürlüğe girme, değişiklik ve sona erme hususlarında 
mutabakata varılması düzenlenmektedir.  

                       http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170607-1.pdf 
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