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TURKIYE CUMHURIYETIILE BULGARISTAN. ,.HALK CUMHURIYETI ARASINDA :

. .
KARAYOLU ILE MILLETLERARASý YOLCU. ..,VE MAL NAKLIYATINA MUTEDAIR .,

ANLASMA.

\'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Karayolutaþýtlan ile -römorklar ..

dahil- iki memleket arasýnda yapýlan yolcu ve mal nakliyatýný ve ülkeleri üzerinden yapýlacak transit nakliyatý
düzenlemek gayesiyle aþaðýdaki hususlarda mutabýk kalmýþlardýr:

A. YOLCU NAKLiv ATý k:r
!

MADDE 1 "'-t:

i
Muayyen bir güzergah üzerinde önceden tespit edilmiþ saat ve ücret tarifelerine göre yapýlan yolcu nak- ii

liyatl iþbu anlaþma hükümleri muvacehesinde muntazam hat addedilir. '

MADDE 2

1. iki ülke arasýnda muntazam hatlar, yüksek akit taraflarýn yetkili makamlarý tarafýndan, karþýlýklý muta-
bakat ile tesis edilir.

2. Yüksek akit taraflarýn yetkili makamlarý, bu hatlarýn ihdasý sýrasýnda, nakliyatýn takip edeceði güzer-
gahý, saat tarifesini, uygulanacak ücret tarifelerini, belli bir zaman içindeki sefer adedini ve lüzumlu görü-
ýen diðer hususlarý karþýlýklý mutabakat ile kararlaþtýrýrlar.

MADDE 3

1. 2'inci madde hükümleri çerçevesinde iki ülke arasýnda yolcu nakliyatý yapmak için özelbir müsaade '

gereklidir. Böyle bir müsaade edinmek için, akit taraflardan birinin ülkesinde bulunan þirket ve müeessese- .
lerin ülkelerinin yetkili makamlarýna müracaatta bulunmalarýlazýmdýr. Bu müracaata güzergah projesi, nak- ':'.-- ,,=...,:
liyata baþlayacaklarý takribi tarih ve nakliyatýn müddeti gibi lüzumlu bilgiler de eklenmelidir. }'1

2. Müsaade, her akit tarafýn yetkili makamý tarafýndan yolun kendi ülkesindeki kýsmý için verilir. Bu iti- .,.,:t
barla, her akit tarafýn yetkili makamlarý, diðer akit taraf yetkili makamlarýna, kabul ettikleri müsaade taleple-
rini, yolun kendi ülkesinde bulunan kýsmýna ait özel müsaadenin bir kopyasý ile birlikte intikal ettirir.

3. Diðer akit tarafýn yetkili makamý azami 2 ay zarfýnda lüzumlu formaliteleri icra eder ve diðer akit tara-
fa kararýný bildirir.

MÜTEV ALi SEFERLER

MADDE 4

iþ bu anlaþma hükümleri uyarýnca, saytiye ve turizm maksadýyla, yolcu gruplarýný, muayyen bir yere ~'

muayyen bir süre ikamet için nakletmek üzere yapýlan hizmet mütevali sefer addedilir. Her grup hareket 1

mahalline geri götürülmelidir. Bu suretle gruplandýrýlan yolcular gidiþ seyahati boþ olarak yapýlmalýdýr. l'

MADDE 5 .
Mütevali seferler için özel bir müsaade gereklidir. Bu müsaadenin istihsali üçüncü madede açýklanan

usuletabidir.

ARýzi SEFERLER

MADDE 6
Arýzi veya muntazam turistik turlar için,
a) Bu turlarýn taþýtýn kayýtlý olduðu ülkede baþlayýp bitmesi ve,
b) Yolcularýn ayný taþýt ile nakledilmesi þartiyle, önceden özel bir müsaade istihsali gerekli olmayýp,

hudut makamlarý tarafýndan geçiþe izin verilir.
MADDE 7

4 iki ülke arasýndaki diðer arýzi nakliyat için yüksek akit taraflarýn milli mevzuatý uygulanýr.



2. TRANSiT YOLCU NAKLiYATý:
MADDE 8

Yüksek akit taraflar iki ülkeden birisi üzerinden yapýlan transit yolcu nakliyatýn iki ülke arasýndaki
nakliyata nazaran daha basit bir düzenlemeye tabi tutulmasý gerektiðini gözönüne alarak, uluslararasý

kurallarý uygulamak mecburiyetindedirler,

. MADDE 9
;

~ Transit nakliyat esnasýnda, transit geçilen akitin ülkesine yolcu almak veya indirmek yasaktýr.

Mal nakliyatýnda kullanýlan taþýtlarýn aðýrlýk ve ölçüleri milletlerarasý standartlara, yüksek akit taraf.
larýn mümzi bulunduklarý milletlerarasý anlaþmalara uygun olmalýdýr.

~ 3. YOLCU NAKLiYATý iLE ilGiýi MÜÞTEREK HÜKÜMLER:

" MADDE 10

Akit taraflardan birinde kayýtlý taþýtlar ile diðer akit tarafýn ülkesinde bulunan ikinokta arasýnda" karayolu
ile yolcu nakliyatý yapýlmasý yasaktýr.

B. MAL NAKLiYATý

MADDE 11
/'

iki ülke arasýnda mal nakliyatý veya akit taraflardan birinin ülkesinden transit geçiþ, nakliyat yapan mü-
essese ve þirketlerin, milli mevzuata göre lüzumlu olduðu takdirde, taþýtýn kayýtlý olduðu ülkenin yetkili ma-
kamlarýndan müsaade almalarý gerekir.

-" M~DDE_1~ :;c:~-" - ,':c~:'!Ý!;~*:"~:c;, ,., " .

Akit taraflardan birine kayýtlý olup ülkeleri üzerinden transit eþya taþýnmasýnda kullanýlan araçlar kon-
t~,:!~ine tabidirler. --7 -r-JCÝ.. ~ ~"'ý-I"'-' ~ .d'-I?1'-;-;S-;')',

Yýllýk kontenjanla--rrþ bu anlaþmanýn 29'uncu maddesinde ön~rülen yetkili makamlar tarafýndan her
iki memleket taþýyýcýlarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak bir seviyede tesbit edilecektir. .

.MADDE 13 ... .
-

~iit taraflar birinde kayýtlý bir taþýt ile diðer akit taraf ve bir üçüncü ülke arasýnda mal nakliyatý ve dönüþ
I sýrasýnda taþýtýn kayýtlý olduðu memleket veya bir üçüncü memleket için mal yüklenilmesi her akit tarafýn

milli mevzuatýna tabidir.

KONTROL VE GÜMRÜK TEMiNA Tf

MADDE 14

Yüksek akit taraflar arasýndaki mal nakliyatý veya transit geçiþ sýrasýnda gümrük kontrolü ve gümrük
garantileri konusunda:

a) Nakliyatýn TIR karneleri tahtýnda yapýlmasý halinde TIR sözleþmesinin hükümleri:
b) Diðer hallerde her akit ülkenin milli mevzuatýndaki hüküm1er uygulanýr.

MADDE 15

Akit taraflardan birinin ülkesinde kayýtlý bir taþýt, diðer ak it tarafýn ülkesinde bulunan iki nokta arasýnda
mal nakliyatý yapmaya mezun deðildir.

C. GENEL HÜKÜMLER
ÞOFÖR EHLivETi

MADDE 16

" . Þoförler," bir milli veya milletlerarasý ehliyetnameye sahip olmalýdýrlar. .. ~,.,c~



ViZELER

MADDE 17

iki akit tarafýn yetkili makamlarý, miletlerarasý yolcu veya mal nakliyatýný ifa eden müesseselerin þoförle-
rine ve hizmet erbabýna. müteaddit seyahat ve yetkili makamlarca tayin edilecek uzun bir müddet icin mu-
teber olmak üzere süratle vize ila ederler. .

SiGORT A

Bu anlaþma hükümleri uyarýnca yapýlan nakliyatta:
a) Taþýtlarýn sigortasý konusunda, nakliyatýn icra edildiði ülkede yürürlekte bulunan hükümler,
b) Yolcularýn ve eþyanýn sigortasý konusunda taþýtýn kayýtlý bulunduðu ülkede yürürlükte bulunan hü-

kümleri,
c) Nakliyat sýrasýnda meydana gelen her türlü zarar ziyan konusunda bu zarar ziyanýn meydana geldiði

akit tara ülkesinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanacaktýr.
Nakliyatý yasaklanan veya müsaadeye tabi tutulan mallar. i

MADDE 19

1. Akit taraflarýn nakliyesi yasaklanan veya öze} bir müsaadeye tabi tutulan mallara mütealik mevzuatý
mahfuzdur.

2: iþ bu anlaþma, akit taraflarýn mümzi bulunduklarý bir milletlerarasý anlaþma hükümleri uyarýnca nakIi-
yatý yasaklanan veya takyidata tabi tutulan mallar hakkýnda alacaklarý tedbirleri bertaraf etmez.

GÜVENLiK TEDBiRLERi

MADDE 20

1. Akit taraflardan her biri trafik güvenliðini saðlamak bakýmýndan gerekli addettiði tedbirleri almak hak-
kýný haizdir.

2. Bu anlaþma h\jkümleri taraflardan birinin milli güvenlik mülahazasý ile alacaðý tedbirlere mani teþkil
etmez.

- NAKLiYATýN 'DEVAMLILIÐI , -- ---

MADDE 2.1 j
Akit taraflar karayolu ile milletlerarasý yolcu ve mal nakliyatýndaki geliþme dolayýsýyla taþýtlarýn hudut

kapýlarýndan inkitasýz geçiþini saðlayacaklardýr.

MADDE 22 MÜEYYiDELER

1. Miletlerarasý nakliyat yapan taþýtlarýn nakliyecileri ve hizmet erbabý diðer akit taraf ülkesinde yürür-
lükte olan seyrüsefer ve trafik nizamlarýna ve bütün diðer kanunlara riayet etmekle mükelleftirler.

2. iþ bu anlaþma hükümlerinin nakliyeciler ve taþýtlarýn hizmet erbabý tarafýndan ihlali halinde, ilgili ülke-
nin yetkili makamý, kendi milli mevzuatýnda öngörülen müeyyideleri tatbik edecek ve bilahare, diðer akit
tarafýn yetkili makamýný, o akit tarafýn milli mevzuatý diðer müeyyideler derpiþ eylemekte ise gerekli tedbirle- \
rin alýnmasýna imkan vermek üzere, haberdar edecektir.

NAKLiYE içiN GEREKLi BELGELR

MADDE 24 (1) i

1. Akit taraflardan birine kayýtlý yük taþýmaya mahsus vasýtalar transit geçiþlerde diðer akit taraf ülkesin-
de yürürlükte olan vergi, harç ve ücretlere tabidirler.

2. Akit taraflarýn anlaþmanýn 29'uncu maddesinde öngörülen yetkili makamlarý yukarýda belirtilen vergi,
harç, ve ücretlerin indirilmesi veya kaldýrýlmasý konusunda anlaþabilirler.

TAÞýTLAR içiN TEMiNAT

MADDE 25 :

Yüksek akit taraflara ait resmi ve özel taþýtlarýn kendi memleketlerinde geçerli bir milletlerarasý 'geçiþ
karnesini (Gümrük geçiþ karnesi, triplik) haiz bulunmalarý halinde, milli mevzuat bir garantiyi gerekli kýlýyor-
sa, bu karneler taþýtlar için garanti olarak kabul edilecektir. .



-

TAÞýTLARýN AÐýRLýK VE ÖLÇÜLERi

MADDE 26

Mal nakliyatýnda kullanýlan taþýtlarýn aðýrlýk ve ölçüleri milletlararasý standartlara, yüksek akit taraflarýn
mümzi bulunduklarý milletlerarasý anlaþmalaca uvaun olmalýdýr.

ÖDEMELER
MADDE 27

1. iþbu anlaþma hükümlerinden doðan mükellefiyetiere binaen yapýlmasý gereken tediyeler, iki memle-
ket arasýnda mer'i ödeme anlaþmasý hükümleri uyarýnca yerine getirilir.

(2) ? iki ülke arasýnda bir ödeme Anlaþmasýnýn olmasý veya mevcut anlaþmanýn bu konuda bir hüküm
ihtiva etmemesi halinde, mezkür ödemeler her akit tarafýn milli mevzuatý gereðince yapýlýr.

TEMSiLCiLER

MADDE 28

iþbu a~~aþma. ~ükümlerine göre yapýlan n,kliyatý kolaylaþtýrmak m~ksadýyla, akit..taraflardan b!~inin ü~.
kesinde kaýn ve ýký memleket arasýnda karayolu ýle mal ve yolcu naklýyatý yapan muesseseler, dýger akýt
tarafta kain nakliyat müesseselerini, o ak it tarafýn milli mevzuatýna uygun olarak acenta veya mümessil ta-
yin edebilirler.

YETKiLi MAKAMLAR
MADDE 29

1. iþbu anlaþmanýn tatbikatý ile ilgili bütün meseleler iki akit tarafýn yetkili makamlarý tarafýndan müþte-
rek mutabakat ile halledilecektir.

Her ak it taraf, diðer akit tarafa yetkilý makamýný bildirecektir.
::'.""~" ... 2. Yetkili makamý_ar arasýnda bir anlaþma saðl~n~adIQI takdirde mesele, diplomatik ypýla halledilecektir. .
cc':",;" -. .. o' . o o o ...,.0 BILGI TEA TISI

MADDE 30

Kaza, arýza veya diðer güçlükler zuhurunda, bu vakalarýn vukua g~ld\ði tarafýn yetkilým.a,~am!arý kendi
milli mevzuatý uyarýnca, taþýtýn sahibine veya diðer akit tar.afýn, y~tký!ý makamý~a, taleplerý uzerýne, zabýt

varakalarýnýn kopyalarýný veya tahkikat sonuçlarýný ve saýr býlgýlerý verecektýr.

KARMA KOMiSYON
MADDE 31

Yetkili makamlarýn aralarýnda halledemedikleri meselelerin çözümü için, akit taraflardan birinin talebi
üzerine iki yetkili n:ýakamýn temsilcilerinden mürekkep bir karma komisyon kurulacaktýr.

Karma komisyonun kararlarýnýn yuksek akit taraflarýn yetkili makamlarýnýn tasdikine sunulmasýlazýmdýr.

YÜRÜRLÜGE GiRME VE MUTEBERLiK
MADDE 32

iþbu anlaþma ak it taraflarýn milli mevzuatlarýna göre tasdik edilecek ve tasdik edildiðini bildiren ikinci
notanýn alýndýðý gün kat'i olarak yürürlüðe girecektir. Bununla beraber, anlaþmanýn 24'ncü maddesi hükümleri
12 Mayýs 1977 tarihinden itibaren geçici olarak uygulanacaktýr.

Anlaþma akittaraflardan birisi tarafýndan diplomatik yoldan altý ay önceden feshedilmedikçe, gayri mu-
ayyen bir süre için muteber olacaktýr.

16 Nisan 1977 tarihinde, her iki metin de ayný derecede geçerli olmak üzere Fransýzca iki nüsha olarak
/Ankara'da )\apýlmýþnr. ~

TÜRKiYE CUMHURiYETi HÜKÜMETi. BULGARiSTAN HALK CUMHURiYETi
ADýNA HÜKÜMETi ADýNA

Behiç Hazar Stanko Rangelov

.,
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Karar No.6/11449 - R. Gazete No. 13157Tarihi: 3.3.1969 R.G. Tarihi: 25.3.1969 .: -

B~kanlar Kurulunca 7/9/1968 tarih ve 6/10699 sayýlý kararý ile onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
meti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda Karayoluyla Milletleraras~ Yolcu ve Mai NakIiyatý-
na mütedair anlaþma"nýn 27 nci maddesinin ikinci fýkrasýnýn iliþikteki þekilde düzeltilmesi; Dýþiþleri Bakanlý-
ðýnýn 25/1/1969 tarih ve UEK: 734.117/BUU69/1/42 sayýlý yazýsý üzerine, Bakanlar Kurulunca 3/3/1969 tari-
hinçje kararlaþtýrýlmýþtýr.

3/j1969 tarih ve 6/11449 sayýlý Kararnamenin eki.
"Türkiye CumhuriyetiHükümetiile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasýnda Karayoluyla Milletlerarasý Yolcu

ve Mal Nakliyatýna mütedair anlaþma"nýn 27 nci maddesinin ikinci fýkrasýnýn düzeltilmiþ þekli:
Madde 27 -
2. "iki ülke arasýnda bir ödeme anlaþmasý olmamasý veya mevcut anlaþmanýn bu konuda bir hüküm

ihtiva etmeme si halinde, mezkür ödemeler her ak it tarafýndan milli mevzuatý gereðince yapýlýr."

Kar~r No. 7/17857 R. Gazete No. 16711
Tarihi:-16.7.1979 R.G. Tarihi: 29.7.1979

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda 11 Temmuz 1979
gününde imzalananiliþik "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara-
sýnda Karayolu ile Uluslararasý Yolcu ve Mal ,aþýmacýlýðýnýn kolaylaþtýrýlmasýna iliþkin anlaþma"nýn, onay
belgelerinin teatisinden 7 gün sonra yürürlüðe girmek üzere, onaylanmasý; Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn 13/7/1979

,günlü ve iEiD: 734.117 - 5f79-1220 sayýlý yazýsý üzerine.. 31/5/1963 günlü ve 244 sayýlý yasaQýn 3 ncü ve
5 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/7/1979 gününde kararlaþtýrýlmýþtýr. .

TÜRKiYE CUMHURiYETi HÜKÜMETi ilE BULGARiSTAN HALK
CUMHURiYETi HÜKÜMETi ARASINDA KARAYOLU iLE ULUSLARARASý

YOLCU VE MAL T AÞJ~ACJLIÐININ KQLAyý-AÞill~~~
ILIÞKIN ANLAÞMA -

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti,
-ülkeleri arasýnda ve ülkeleri üzerinden yapýlan yolcu ve mal taþ~macýlýð~ alanýndaki iþbirliðini daha da

güçlendirmek arzusu ile ve
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasýnda mevcut iyi komþuluk ve dostluk iliþkileri-

nin ruhuna uygunolarak aþaðýdaki-hususlardauyuþmuþlardýr:
--- ý~.,

MADDE 1

Akit taraflarýn birinde kayýtlý olup, diðer akit tarafýn ~kesine giren veya ülkesinden geçen karayolu ile
yolcu ve yük taþýma araçlarý ile tamir kamyonlarýnýn sayýsý hiç bir sýnýrlamaya konu olmayacaktýr. Bu araç-lardan giriþ veya transit izin belgesi aranmayacaktýr. --

~ MADDE 2

1. Akit taraflar, diðer akit taraf uyruklularýna ait olup, kendi ülkesine giren veya ülkesinden geçen ve
V kendi mevzuatlarýnda izin verilen teknik kýstaslara uyan karayollarý aðýr vasýtalarýndan, otobüslerden, tamir

araçlarýndan ve otomobillerden geçiþ ücreti ve benzer vergiler almamayý taahhüd ederler.
2. Her akit tarafýn kendi ulusal karayolu araçlarýna da uygulanan vergiler, birinci paragrafý n uygulama

alanýna girmeyecektir.
Bunlar baþlýca, yakýtlarýn ulusal ve uluslararasý fiyatlarýný eþitlemek üzere öngörülen ve ayrýcalýksýz bir

þekilde uygulanan resimlerle özel geçiþ ücretleridir.

MADDE 3

Akit taraflar yolcu ve yük taþýyan vasýtalarýn trafiðini kolaylaþtýrmak üzere gerekli önlemleri almayý ve
özellikle:

a) Diðer akit tarafýn araçlarýnýn gümrük kapýlarýndan geçiþ iþlemlerinin tamamlanmasýný, buralarda bek-
leme sürelerini kýsaýtacak þekilde, çabuklaþtýrmayý,

b) T.I.R. geçiþ karnelerinin ve karayolu sigortasý yeþil kartýnýn geçerliliðini tamc,bir þekilde tanýmayý,
c) Diðer akit tarafýn yolcu ve yük taþýyan araçlarýnýn, standart depolarýnin hacimleri çerçevesinde kal-

mak koþulu ile, akaryakýt ikmalierine hiçbir miktar sýnýrlamasý koymamayý taahhüt ederler.

MADDE 4

Akit taraflar, Türk-Bulgar karma taþýmacýlýk þirketlerinin, iki ülkenin yetkili makamlarýnca onaylanan sta-
tülerine uygun, mutad faaliyetleri için gerekli þartlarý temin edeceklerdir.

! i

i8
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MADDE 5

Doðal afetler ve mücbir sebep halleri. hariç. Birinci maddede tanýmlanan ve Türkiye'de kaYI\I.ýQi~n ar~ç.
I~g~r topraklarýný azami 30 saat içinde geçecekler; BUlg~!~~~da kayýtlý olan araçlar Tür~l°P!_~~~rýnl
aza~!_gün içind~_g~ç~Ç"~k~eJ.~-Ý_~; - --

MADDE 6

iþbu anlaþmanýn hükür:nleri, 16 Nisan 1977 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk
Cumhuriyeti Hükümeti arasýnda uluslararasý yolcu ve eþya taþýnmasýnailiþkin anlaþmanýn ~disine aykýrý
olan hü~ümlerini yürürlükten kaldýrýr.- -

MADDE 7

1. Bu anlaþma. onay belgelerinin teatisi tarihinden 7 gün sonra yürürlüðe girecektir.
2. Bu anlaþma süresiz olarakyapýlmýþtýr. Bununla beraberher akit taraf, 3 ay önceden iheaf etmek ko-

þulu ile, anlaþmayý feshedebilir.
11 Temmuz 1979 tarihinde, Antalya 'da, her iki metin de ayný derecede geçerli olarak, Fransýzca iki asýl

nüsnaolaraK yapllmýþfýr.

Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Sosyalist Halk
Hükümeti adýna Cumhuriyeti adýna

Not - Karayolutaþýtlarýndar\ alýnacak geçiþ ücreti için, anlaþmanýn 24. maddesine ve bu kýsmýn 2. bölümüne

bakýnýz.
- Kararname metninde 15.4.1977 olarak gösterilen imza tarihi, anlaþma metnine göre 16.4.1977 dir.
- Bu kararname eski anlaþmanýn, 7/17857 s. kararname eki anlaþmaya aykýrý hükümleri yürürlükten kaldýrýl-

mýþtýr.
(1) Bu madde hükümlerinin uygulamaya baþlama tarihi için 32. maddeye bakýnýz.
(2) Bu fýkradaki altý çizili Anlaþmasýnýn olmasý ibaresinin, 6/10699 s. karar eki eski anlaþmanýn 27. madde
metnine mütenazýr olarak "Anlaþmasýnýn olmamasý" þeklinde düzeltilmesi gerekir. (L. Y. Y.)
Not- 7/13771 s. karar eki anlaþmaya göre, 6/10699 s. karar eki anlaþma hükümsüzdür.
(3) Bu maddede bahsi geçen 16,4.1977 tarihli anlaþma 7113771 s.karara eklidir., -
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