CMR TÜRKÇE MET NLER
E YALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKL YATI Ç N MUKAVELE SÖZLE MES
(CMR)

Akit taraflar e yalar n karayolundan ta nmas ko ullar n standartla t rman n, özellikle bu tür
ta malarda kullan lan belgeler ve ta y c n n sorumlulu u bak m ndan yararlar na inanarak:
A a daki konularda anla m lard r.
UYGULAMA ALANI
MADDE 1.

(1) Bu sözle me, sözle mede belirtildi i gibi yükleme yeri ve teslim için belirlenen yerin
en az biri akit ülke olan iki ayr ülkede olmas halinde, taraflar n ikametgâh ve
milliyetine bak lmaks z n ücret kar l nda yüklerin ta t ile karadan ta nmas na ait
her mukaveleye uygulanacakt r.
(2) Bu sözle menin uygulanmas bak m ndan “ta t” sözcü ü 19 Eylül 1949 tarihli
karayolu trafi i anla mas n n 4`ncü maddesinde tan mland gibi motorlu ta tlar dizi
halinde ta tlar, römorklar ve yar römorklar anlam na gelir.
(3) Bu sözle me ta man n devletler veya kamu kurum veya kurulu lar taraf ndan
yap ld hallerde de uygulanacakt r.
(4) Bu sözle me a a daki durumlarda uygulanmayacakt r.
a) Uluslar aras posta anla malar gere ince yap lan ta malarda
b) Cenaze ta malar nda
c) Ev e yas ta malar nda,
(5) Akit taraflar, iki ve ya birkaç aras nda yapacaklar özel anla malarla bu sözle me
hükümlerini de i tirmemeyi kabul ederler. Ancak sözle meyi s n r trafi ine uygulamamak
veya tamamen kendi ülkeleri içindeki ta ma etkinliklerinde yükler üzerinde hak iddia etmeye
yarayan sevk mektubunun kullan lmas na izin vermek gibi durumlar bunun d ndad r.
MADDE 2.

(1) Mal yüklü ta t, 14 nücü madde hükümlerinin uyguland haller d nda yolun bir
k sm nda deniz, demiryolu, nehir, kanal veya havayoluyla yük bo alt lmadan ta nd
hallerinde de bu sözle me tümü için uygulan r. Ancak di er ta tlarla yap lan
ta malarda ortaya ç kan kay p, hasar veya gecikmelerin, karayolu ta mac s n n bir fiil
veya ihmalinden do may p yüklerin di er ta tlarda ta nmas s ras nda ve nedeniyle
olu abilece i kan tlan r ise, karayolu ta y c s n n sorumlulu u bu sözle meye göre
e er söz konusu di er ta tlar ile yükün ta nmas için yasal ko ullara uygun olarak o
ta t ta y c s ile gönderen aras nda bir mukavele yap lm say l r ve o mukavele
konulmas gelenekle mi hükümlere göre tayin edilir. Ancak konulmu bu gibi
ko ullar n bulunmamas hallerinde karayolu ta y c s n n sorumlulu u bu sözle meye
göre tayin eldir.
(2) E er karayolu ta mac s di er ta tlar ile de ta ma yap yor ise sorumlulu u bu
maddenin 1 inci paragraf na göre tayin edilir. Ancak bu durumda karayolu ve di er
ta tlar ile ta ma yapan kimse, iki ayr ki i gibi i lem görür.
II. TA IMACININ SORUMLU OLDU U K
MADDE 3

LER

Bu sözle menin uygulanmas bak m ndan ta mac çal t rd ki ilerin ve ta man n yap lmas
için hizmetlerinden yararland di er kimselerin görevleri s ras nda hareket ve ihmallerinden
sanki bu hareket ve ihmalleri kendisi yapm gibi sorumlu olacakt r.

III. BÖLÜM
TA IMA MUKAVELES N N AKDED LMES VE UYGULANMASI
MADDE 4.

Ta ma mukavelesi bir sevk mektubunun düzenlenmesi ile gerçekle tirilir. Bu mektubun
Yoklu u usule ayk r olu u veya kaybolmas bu sözle me hükümlerine tabi olacak olan ta ma
mukavelesinin varl ve geçerlili ini etkilemez.
MADDE 5.

(1) Sevk mektubu üç nüsha halinde düzenlenerek gönderici ve ta mac taraf ndan
imzalan r. Sevk mektubunun düzenlendi i ülkedeki yasalar izin verdi i takdirde, bu
imzalar matbaada bas labilir veya onlar n yerine gönderici ve ta mac n n mühürleri
kullan labilir. Birinci suret göndericiye verilir. 6kinci yükle beraber gider. Üçüncüsü
ise ta mac taraf ndan saklan r.
(2) Ta nacak yüklerin ba ka ta tlara yüklenmesi gerekti i bunlar n ayr çe it yükler
oldu u veya ayr partilere bölünmesi durumunda gönderici veya ta mac her çe it ve
parti yük için ayr bir sevk mektubu isteme hakk na sahiptir.
MADDE 6.

(1) Sevk mektubu u bilgileri içerecektir.
a) Sevk mektubu tarihi ve düzenleme yeri
b) Göndericinin ad ve adresi
c) Ta mac n n isim ve adresi
d) Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer,
e) Yükün gönderildi i ki inin isim ve adresi
f) Yükün özelli inin tarifi, ambalaj ekli ve tehlikeli yükler söz konusu
oldu unda bunlar n herkesçe anla lacak ekilde tarifi
g) Kaç para oldu u ve bunlar n özel marka ve say lar .
h) Yükün brüt a rl veya ba ka bir ekilde ifade edilmi ise miktar
i) Ta ma ücretleri (Ta ma bedeli, ek giderler, gümrük resimleri ve
mukavelenin akdinden teslime kadar yap lan ödemeler.)
j) Gümrük ve di er formaliteler için gerekli talimatlar
k) Aksine olabilecek herhangi bir hükme bak lmaks z n ta man n bu ta ma
sözle me hükümlerine tabi oldu unu bildirir not.
(2) Gerekli durumlarda sevk mektubu u bilgileri de ayr ca içerecektir.
a) Aktarmaya izin verilmedi ini belirten not,
b) Göndericinin ödemeyi kabul etti i ödemeler.
c) Yükün tesliminde yap lacak ödentilerin miktar
d) Yük de erinin beyan ve tesliminde özel faizi temsil eden miktar
e) Yükün sigorta edilmesine dair göndericinin al c ya verece i direktif.
f) Ta man n tamamlanmas için anla maya var lm zaman süresi
g) Ta mac ya verilen belgelerin listesi
(3) Taraflar, yarar gördükleri di er hususlar da sevk mektubuna yazabilirler.
MADDE 7.

(1) Gönderici, a a daki hususlar n hatal veya yetersiz olu undan u rayaca zarar, hasar
ve yapt ödemelerden sorumludur.
a) Madde 6 paragraf 1; b),d),e),f),g),j) de belirtilen hususlar,
b) Madde 6 paragraf 2,de belirtilen hususlar,
c) Sevk mektubunun düzenlenmesini sa lamak veya daha ba ka hususlar n içine
yaz lmas amac yla göndericinin verece i her türlü di er hususlar ve talimatlar,
(2) Göndericinin talebi üzerine ta mac bu maddenin 1 nci paragraf ndaki hususlar sevk
mektubuna yazarsa, aksi kan tlanmad kça bunu gönderici ad na yapm say lacakt r.

(3) Sevk mektubu madde 6 paragraf 1 k da belirtilen beyan içermez ise ta mac bu
ihmal yüzünden mal n kullanma hakk na sahip ki inin bu ihmalden dolay u rad
zarar hasar ve yap ld ödemelerden sorumlu olacakt r.
MADDE 8.

(1) Yükü teslim ald s rada ta mac unlar kontrol edecektir.
a) Parça say s ve bunlar n üzerindeki marka ve numaralar bak m ndan sevk
mektubundaki beyanlar n do rulu u,
b) Yükün ve bunlar n ambalaj n n görünürdeki durumu,
(2) Ta mac bu maddenin 1 nci paragraf nda belirtilen beyanlar kontrol etmek için
gerekli makul araçlardan yoksun ise sevk mektubuna çekincesini gerekçesi ile birlikte
yazacakt r. Ayn ekilde yükün ve ambalajlar n görünürdeki durumu ile ilgili yazaca
çekincenin gerekçelerini de belirtecektir. Çekinceler, gönderici sevk mektubunda bu
çekincelere ba l kalaca n aç kça kabul etmi olmad kça göndericiyi ba lay c
olmayacakt r.
(3) Gönderici, yükün brüt a rl n veya bunlar n ba ka türlü ifade edilmi miktarlar n
kontrol etmesini ta mac dan isteme hakk na sahiptir. Ayr ca parçalar n kontrol
edilmesini de isteyebilir. Ta mac kontrol giderlerini isteme hakk na sahiptir.
Kontrollerin sonuçlar sevk mektubuna yaz l r.
MADDE 9.

(1) Sevk mektubu ta ma mukavelesinin akdine mukavelenin ko ullar na ve yüklerin
ta mac taraf ndan kabulüne karine te kil eder.
(2) Sevk mektubunda ta mac taraf ndan beyan edilmi çekince yok ise aksi
kan tlanmad kça tesellümde yükün ve ambalajlar n iyi durumda oldu u say lar n n
marka ve numaralar n n sevk mektubunda yaz l olanlara uydu u varsay l r.
MADDE 10.

Gönderici ki ilere malzemeye ve di er yüklere gelecek zarar ziyan ve hasardan yükün kusurlu
olarak ambalajlanmas ndan kaynaklanan masraflardan ta mac ya kar sorumludur. Ancak
yükün kabulünde kusur aç k seçik ise ve ta mac taraf ndan biliniyor ise bu hususta bir
çekince beyan nda bulunmam ise bu hüküm geçersizdir.
MADDE 11.

(1) Mallar n tesliminden önce tamamlanmas gereken gümrük ve di er formalitelerine
yerine getirilmesi için gönderici lüzumlu belgeleri sevk mektubunda ili tirecek
yahut ta ta mac ya verecek ve talep etti i di er bilgileri kendisine sa layacakt r.
(2) Ta mac bu belgelerle verilen bilgilerin do rulu unu ve yeterlili ini incelemek
zorunda de ildir. Gönderici bu gibi belgelerin bulunmamas yetersiz olmas veya
usule ayk r olu undan do acak zarar ziyan ve hasardan ta mac ya kar
sorumludur. Ancak ta mac n n hatas veya ihmali görülen durumlar bu hükmün
d ndad r.
(3) Sevk mektubunda belirtilen bu mektuba ekli veya kendilerine verilen belgelerin
kayb ndan veya hatal kullan lmas ndan do acak sonuçlardan ta mac ,
komisyoncu gibi ayn derecede sorumludur. Ancak ta mac n n ödeyece i
tazminat yükün kaybolmas halinde ödenecek tazminat geçemez.
MADDE 12.

(1) Gönderici özellikle ta may durdurmas n teslimin yap laca yeri de i tirmesini
ve ya sevk mektubunda gösterilen al c dan ba kas na teslim etmesini istemek
suretiyle yüke tasarruf etmek hakk na sahiptir.

(2) Sevk mektubunun ikinci nüshas al c ya verildi i veya al c , madde 13 paragraf 1
‘de belirlendi i gibi hakk n kulland zaman göndericinin tasarruf hakk ortadan
kalkar. O andan itibaren ta mac al c n n emirlerine uyacakt r.
(3) Bununla beraber, gönderici taraf ndan sevk mektubuna o yolda bir not yaz lm
ise, sevk mektubunun düzenlenmesinden sonra tasarruf hakk al c ya aittir
(4) Tasarruf hakk n kulland s rada al c yükün di er bir ki iye teslimini emretmi
ise bu di er ki i ba ka al c lar gösterme hakk na sahip de ildir.
(5) Tasarruf hakk n kullanma a a daki ko ullara ba l d r.
a) Gönderici veya bu maddenin 3 nücü paragraf nda öngörülen durumda bu
hakk kullanmak isteyen al c ta mac ya verilen yeni talimat n bulundu u
sevk mektubunu sunmal ve bu talimat yerine getirmenin gerektirdi i bütün
masraf zarar ve ziyan ödemelidir.
b) Bu talimat n yerine getirilmesi onlar yerine getirecek ki inin eline geçti i
anda mümkün olmal ve ne ta mac n n normal i lerine engel olmal ne de
gönderilen di er yüklerin gönderici veya al c lar na zarar vermelidir.
c) Bu talimat gönderilen yükün bölünmesine yol açmamal d r.
(6) Bu maddenin 5 (b) paragraf nda öngörülen hükümlerden dolay ta mac ald
talimat yerine getirmez ise bu talimat kendine veren ki iye derhal bilgi
verecektir.
(7) Bu maddede öngörülen ko ullara göre verilen talimat ta mac yerine getirmemi
veyahut ta bunlar sevk mektubunun birinci nüshas n istemeden yerine getirmi
ise bu olaydan olu acak zarar ve ziyan için istekte bulunma hakk na sahip ki iye
kar sorumlu olur.
MADDE 13.
(1) Yükün teslim için belirtilen yere var ndan sonra al c , makbuz kar l nda
kendisine sevk mektubunun ikinci nüshas n ve yükü teslim etmesini istemek
hakk na sahiptir. Yükün kayboldu u saptan r veya 19 uncu maddede öngörülen
zaman n bitiminden sonra ula maz ise ta ma sözle mesinden do an haklar , al c
kendi ad na ta mac ya kar kullanmak hakk na sahiptir.
(2) Bu maddenin 1 inci paragraf nda kendisine sa lanan haklardan yararlanan al c ,
sevk mektubundan do an ödemeleri ödemekle yükümlüdür. Fakat bu konuda bir
anla mazl k ç kt nda ta mac , al c taraf ndan teminat gösterilmedikçe yükü
teslim etmek zorunda de ildir.
MADDE 14.
(1) Yük teslim yerine varmadan önce mukaveleyi sevk mektubunda öngörülen
ko ullara göre uygulamak herhangi bir nedenle imkans z hale gelirse, ta mac 12
nci madde gere ince, yüke tasarruf etme hakk na sahip olan ki iden talimat
isteyecektir.
(2) Bununla beraber ko ullar yükün sevk mektubunda öngörülenlerden farkl bir
ekilde ta nmas na olanak sa l yor ise ve ta mac 12 nci madde hükümleri
gere ince yüke tasarruf etme hakk na sahip ki iden uygun bir zaman içinde
talimat alamam ise, yüke tasarruf etme hakk na sahip ki inin yararlar na en
uygun görülen önlemleri almakla yükümlüdür.
MADDE 15.
(1) Yükün teslim yerine var ndan sonra ko ullar bunlar n teslimine engellendi i
hallerde ta mac göndericiden talimat isteyecektir. E er al c yükü kabul
etmezse, gönderici sevk mektubunun birinci nüshas n vermeden yük üzerinde
tasarruf etme hakk na sahiptir.

(2) Al c yükü kabul etmemi bile olsa ta mac ya göndericiden aksine talimat
gelmedikçe bunlar n teslimini isteyebilir.
(3) Al c Madde 12 paragraf 3 gere ince haklar n kullanarak yükün ba ka bir ki iye
teslimine dair emir verdikten sonra bunlar n teslimini engelleyici ko ullar ortaya
ç kt nda, al c gönderici imi ve di er ki i al c imi gibi bu maddenin 1 ve 2 nci
paragraflar uygulan r.
MADDE 16.
(1) Ta mac talimat istemiyle yapt ödemelerle bu talimat yerine getirmenin
gerektirdi i masraflar geri alma hakk na sahiptir. Ancak, bu masraflar
ta mac n n kendi kusur ve ihmali yüzünden yap lmam olmas gerekir.
(2) Madde 14 paragraf 1’de ve madde 15’de öngörülen durumlarda ta mac yükü
onlar tasarruf etme hakk na sahip olan ki i hesab na derhal bo alt labilir.
Bunun üzerine ta ma i i sona ermi say l r. Ondan sonra ta mac mal bu hakka
sahip ki i ad na koruma alt na al r.
Bununla beraber bunlar üçüncü bir ki iye verebilir. Bu takdirde üçüncü ki inin
seçiminde tedbirli davranmak d nda hiçbir sorumlulu u kalmaz. Sevk
mektubuyla ilgili ödemelerin tahakkuku devam eder.
(3) Mal çabuk bozulan cinsten ise veya durumlar öyle gerektiriyor ise yahut ta
depolama ödemeleri mal n de eri ile uyumlu de ilse ta mac yüke tasarruf etme
hakk na sahip ki iden talimat beklemeden onlar satabilir. Ayr ca makul bir süre
bitiminde bu mallar tasarruf etme hakk na sahip ki iden üstesinden gelebilece i
aksine talimat almam ise ba ka durumlarda da mal n sat na kalk abilir.
(4) E er mallar bu madde gere ince sat lm ise, sat tan elde edilen para yüke ait
ödemeler ç kt ktan sonra geriye kalan k sm bunlar tasarruf etme hakk na sahip
ki iye verilir. Dayet bu ödemeler sat tan elde edilen paradan fazla ise ta mac
aradaki fark tahsil etme hakk na sahiptir.
(5) Sat halinde takip edilecek usul, mallar n sat ld yerin kanun ve geleneklerine
göre saptan r.
TA IMACININ SORUMLULU U
MADDE 17.

(1) Ta mac , yükü teslim ald andan, teslim edinceye kadar, bunlar n k smen
veya tamamen kayb ndan ve do acak hasardan sorumludur.
(2) E er kay p, hasar veya gecikme istek sahibinin hatas veya ihmalinden,
ta mac n n hatas ndan de il de, istek sahibinin verdi i talimattan, yüke has bir
kusurdan yahut ta ta mac n n önlemesine olanak bulunmayan durumlardan ileri
gelmi ise, ta mac sorumlu tutulamaz.
(3) Ta mac ta may yapmak için kulland kusurlu ta tlar , bu ta t kiralad
ki inin veya vekilinin yahut ta çal anlar n n hata ve veya ihmallerinden dolay
sorumludur.
(4) Madde 18 paragraf 2 ila 5’ e uygun olmak üzere kay p veya hasar durumlar
a a da belirtilen ko ullardan bir veya birkaç n n do al sonucu olan özel
risklerden do mu ise, ta mac sorumlu tutulamaz.
a) Kullan lmas nda anla maya var lm ve sevk mektubunda aç kça
belirtilmi oldu u üzere, madeni levha ile kullan lm aç k ta tlar
kullan lmas .
b) Ambalajlanmad klar veya kötü ambalajland klar zaman, özellikleri
gere i fire veren veya hasara u rayan mallar n ambalajlanmamas veya
hatal ambalajlanm olmas ,

c) Yükün gönderici, al c veya bunlar ad na hareket eden ki iler taraf ndan
al nmas , ta nmas , yüklenmesi, y lmas veya bo alt lmas ,
d) Özellikle k r lma, paslanma, çürüme, kuruma, normal fire yahut ta güve
ha arattan k smen veya tamamen zarar görebilecek mallar n özelli i,
e) Sand k veya paketlerin üzerindeki marka veya numaralar n yetersiz veya
hatal olu u,
f) Canl hayvan nakli,
(5) Kay p, hasar ve gecikmeye neden olan faktörlerden baz lar bak m ndan bu
maddeye göre sorumlu oldu u faktörlerin kay p, hasar ve gecikmeye yapt klar
katk oran nda sorumlu olacakt r.
MADDE 18.

(1) Kay p, hasar ve gecikmenin madde 17 paragraf 2’de öngörülen nedenlerden
birinden do du unu kan tlamak ta mac ya aittir.
(2) Ta mac , durumun ko ullar bak m ndan kay p veya madde 17 paragraf 4’de
öngörülen özel risklerin bir veya daha fazlas na atfedilebile bildi ini
belirledi in de, bunlar n bu nedenlerden ileri geldi i kabul edilir. Hak iddia
eden kimse, kay p veya zarar n bu risklere k smen veya tamamen ba l
olmad n kan tlamak hakk na sahiptir.
(3) Anormal bir noksanl k veya sand k yahut ta paketlerde bir kaybolma
oldu unda, kay p veya hasar n madde 17 paragraf 4 (a)’ da belirtilen
durumlar ndan ileri geldi i varsay m na dayanan hüküm uygulanmaz.
(4) E er ta ma mal n s ca a, so u a s derecesindeki de i melere ve rutubete
kar koruyacak ekilde donat lm ta tlarla, yap l yorsa, ta mac madde 17
paragraf 4 (d)’deki avantaj ndan faydalanmay talep edemez. Ancak, bu tür
donan m seçilmesi ve kullan lmas ile ilgili olarak kendisine dü en önlemleri
ald n ve verilen özel talimata uydu unu kan tlarsa böyle bir istemde
bulunabilir.
(5) Ta mac , kendisine dü en bütün önlemleri ald n ve verilen özel talimata
uydu unu kan tlad kça madde 17 paragraf 4 (f)’deki avantajdan yararlanmay
isteyemez.
MADDE 19.

Yük kararla t r lan zaman limiti içinde teslim edilmemi ise veya kararla t r lm zaman limiti
olmad hallerde, ta man n normal süresi ve özellikle parçal yüklerde tüm yükü bir araya
getirmek için gerekli zaman, gayretli bir ta mac ya gerekli zaman geçiyorsa teslimde
gecikme var demektir.
MADDE 20.

(1) Kararla t r lan zaman limitinin sona ermesi izleyen 30 gün içinde veya kararla t r lan
zaman limiti yoksa ta mac n n yükü almas ndan sonra 60 gün içinde yükün teslim
edilmemi olmas , bunlar n kayboldu una kesin kan t olu turup ve bunun üzerine hak
sahibi yükü kaybolmu varsayacakt r.
(2) Kaybolan e ya kar l nda tazminat n ald ktan sonra hak sahibi yaz ile ba vurarak,
tazminat n ödenmesini takip eden y l içinde mallar bulundu u takdirde kendisine bilgi
verilmesini isteyebilir. Bu ba vurunun al nd kendisine yaz ile bildirilir.
(3) Hak sahibi, kendisine bilgi verilmesini takiben 30 gün içinde, sevk mektubunda
gösterilen ücretleri ödemesi ve ayr ca tazminat geri ödemesi kar l nda mal n
kendisine teslim edilmesini isteyebilir. Fakat madde 23 ve uygulanabildi i taktirde
madde 26’da belirtilen teslimattaki gecikmeler için tazminat isteme hakk sakl d r.
(4) Paragraf 3’de öngörülen 30 gün içinde 2’inci paragrafta belirtilen iste in yap lmamas
veya talimat n verilmemesi halinde yahut ta tazminat n ödenmesinden sonra mal bir
y ldan fazla zaman geçmeden bulunmad takdirde ta mac bunlar n bulunduklar
ülke yasalar na göre kullan r.

MADDE 21.

Mal al c ya ta y c taraf ndan ta ma anla mas na göre “teslimdeki ödeme” tutar tahsil
edilmeksizin teslim edilmi ise, bu durumda ta y c , göndericiye kar “teslimdeki ödeme”
tutar n a mayacak miktarda ve al c ya kar dava açma hakk n kaybetmeksizin tazminat
ödemekle yükümlüdür.
MADDE 22.

(1) Gönderici ta mac ya yük verdi inde, kendisine tehlikenin gerçek
özelliklerini bildirir ve gerekiyorsa al nacak önlemleri belirtir. E er bu
bilgiler sevk mektubuna yaz lmam ise, bu yükü ta man n olu turdu u
tehlikenin gerçek içeri ini ta mac n n bildi i ba ka yollarla kan tlamak
gönderici veya al c ya dü er.
(2) Bu madenin 1’nci paragraf nda belirtilen durumlarda ta mac n n tehlikeli
oldu unu bilmedi i tehlikeli yük, ta mac taraf ndan herhangi bir yerde
veya zamanda bo altabilir veya imha edilebilir veya tazminat talep
etmeksizin zarars z hale getirilebilir. Bundan ba ka gönderici bu çe it
yükün ta nmak üzere tesliminden veya ta nmas ndan do acak bütün
zarar ve ziyandan sorumludur.
MADDE 23.

(1) Bu sözle menin hükümleri gere ince bir ta y c , yükün k smen veya
Tamamen kayb ndan dolay tazminat ödemekle sorumlu tutuldu undan,
bu tazminat yükün ta nmak üzere kabul edildi i yer ve zamandaki
k ymetine göre hesaplan r.
(2) Mal n k ymeti, ticaret borsas fiyat na göre saptan r. E er böyle bir fiyat
Yoksa geçerli piyasa fiyatlar na göre bir tespit yap l r. E er ne ticaret
borsas fiyat ne de geçerli piyasa fiyat mevcutsa tespit, ayn cins ve
kalitedeki mallar n normal k ymetine göre yap l r.
(3) Bununla beraber, tazminat, eksik brüt a rl n kilogram ba na 8.33
Hesap birimini a mayacakt r.
(4) Yükün ta nmas dolay s yla ödenen ta ma ücreti, gümrük resimleri ve
Di er ödemeler de, mal n tamamen kaybedilmesi halinde tamamen
ödenir. K smen kaybolma halinde ise kar la lan zarar oran nda ödeme
yap l r. Bunlar d nda ba ka tazminat ödenmez.
(5) Gecikme halinde, hak sahibi zarar ve ziyan n bundan ileri geldi ini
Kan tlarsa, ta mac bu zarar ve ziyan için ta ma ücretini geçmemek
üzere tazminat öder.
(6) Madde 24 ve 26 gere ince mal n de eri veya teslimde özel faiz beyan
Edilmi ise daha yüksek tazminat istenebilir.
(7) Bu sözle mede belirtilen hesap birimi, Uluslar aras Para Fonunca tarif
edildi i gibi “Özel Çekme Hakk ” (SOR) d r. Bu anla man n 3 say l
f krada belirtilen mebla olayla ilgilenen mahkemenin bulundu u
Devletin Ulusal paras na, karar tarihinde veya taraflar aras nda mutab k
kal nan tarihte cari kur de eri üzerinden tahvil edilecektir. Özel Çekme
Hakk için uygulanacak, Uluslar aras Para Fonuna üye olan bir Devletin
ulusal paras n n de eri, Uluslar aras Para Fonu taraf ndan kendi
muamele ve i lemleri için an lan tarihte geçerli, de erlendirme
yöntemine uygun olarak hesaplanacakt r.
(8) Bununla beraber, Uluslar aras Para Fonuna üye olmayan ve kanunlar ,
bu maddenin 7 say l f kras nda belirtilen hükümlerin uygulanmas na,
müsait olmayan bir Devlet, CMR’ nin Protokolünü onaylad veya ona

kat ld tarihte veya bunu müteakip herhangi bir zamanda, ülkesinde
uygulanacak, bu maddenin 3 say l f kras nda belirtilen yükümlülü e ait
s n r n, 25 parasal birim olaca n beyan edebilir. Bu f krada sözü edilen
parasal birim, 900 ayar alt n n 10/31 gram na tekabül eder. Bu f krada
belirtilen mebla n ulusal paraya tahvili, ilgili Devletin Kanunlar na
uygun ekilde yerine getirilecektir.
(9) Bu maddenin 7.paragraf n n son cümlesinde belirtilen hesaplama ile bu
maddenin 8 say l f kras nda sözü edilen tahvil, bu f kralarda hesap birimi
olarak ifade edildi i ekliyle bu maddenin 3 say l f kras n n mebla
için, Devletin ulusal paras üzerinden, mümkün oldu u kadar gerçek
de eri ifade edecek ekilde yerine getirilecektir. CMR’ ye eklenen
Protokolün 3 say l maddesinde sözü edilen bir belgenin tevdi
edilmesinde ve de bu maddenin 7 veya 8 paragraflar nda herhangi, bir
de i ikli in yap lmas , halinde, Devletler Birle mi Milletler Genel
Sekreterine duruma göre bu maddenin 7.f kras uyar nca yap lan
hesaplama eklini veya bu maddenin 8.paragraf na uygun olarak yap lan
tahvil sonucunu bildirecektir.
MADDE 24.

Gönderici anla maya var lacak belirli bir ücret kar l nda sevk mektubunda madde 23,
paragraf 3’de belirtilen s n r geçen bir de er beyan edebilir. Bu takdirde, beyan edilen de er
bu s n r n yerine geçer.
MADDE 25.

(1) Hasar durumunda ta mac , yükün madde 23 paragraf, 1,2 ve 4 gere ince
belirlenen de erine göre hesaplanm k ymetten dü me kar l olan
bedeli öder.
(2) Ancak tazminat u miktarlar a amaz:
a) E er gönderilen mal n tamam hasara u ram ise, tamam
kayboldu unda ödenmesi gereken miktar,
b) E er gönderilen yükün bir k sm hasara u ram ise, eksilen k sm için
ödenmesi gereken miktar.
MADDE 26.

(1) Kaybolma, hasar veya kararla t r lan zaman limitinin a lmas halinde
gönderici, belirlenecek bu ücret ödemesi kar l nda, teslim süresi için
ödenecek özel faizin miktar n tayin eder ve bunu sevk mektubuna
yazar.
(2) Teslim süresi için özel bir faiz ödenece i beyan edilmi ise, 23, 24 ve
25’inci maddelerde öngörülen tazminattan ayr olarak, kan tlanan fazla
zarar ve hasar için beyan edilen miktara kadar tazminat istenebilir.
MADDE 27.

(1) Hak sahibi ödenecek tazminat için faiz isteyebilir. Y lda %5 üzerinden
hesap edilecek bu faiz ödeme iste inin yaz l olarak, ta mac ya
gönderildi i tarihten ba lar. Böyle bir istekte bulunulmam ise, tahakkuk
dava aç ld tarihten itibaren yap l r.
(2) Tazminat n hesaplanmas nda as l olan unsurlar ödemenin istendi i ülke
paras ile ifade edilmedi i zaman, söz konusu tazminat n o ülke paras na
çevrilmesi, ödemenin yap laca gün ve yerde uygulanan kura göre
saptan r.
MADDE 28.

(1) 6lgili yasaya göre, bu sözle meye göre yap lan ta madan olu an zarar,
hasar veya gecikme, mukavele d bir isteme yol açt hallerde
ta mac , sorumlulu unu kald ran veya ödeyece i tazminat tespit eden
yahu ta s n rlayan bu Sözle me hükümlerinden yararlanabilir.
(2) Madde 23’de belirtilen ko ullara, göre ta mac n n sorumlu oldu u
ki ilerden birinin zarar, hasar veya gecikmeden dolay , mukavele d
sorumlulu u söz konusu oldu u hallerde, bu ki i ta mac n n
sorumlulu unu kald ran veya ödeyece i tazminat tespit yahut ta
s n rlayan Sözle me hükümlerinden yararlanabilir.
MADDE 29.

(1) Hasar, ta mac n n kendi kötü hareketinden veya davaya bakan
mahkemenin karar ile isteyerek kötü harekete e de er say lan
kusurundan ileri gelmi ise ta mac , sorumlulu unu kald ran veya
s n rlayan yahut ta kan t yükünü kar tarafa yükleyen bu maddenin
hükümlerinden yararlanamaz.
(2) Bilerek kötü hareket veya kusur ta mac n n vekil veya çal anlar
taraf ndan görevleri s ras nda i lenmi ise, ayn hüküm uygulan r.
Bundan ba ka, böyle bir durumda ad geçen vekiller, çal anlar ve di er
ki iler ki isel sorumluluklar yönünden 1 nci paragrafta belirtilen bu
bölüm hükümlerinden yararlanamazlar.
V.BÖLÜM
STEM VE DAVALAR
MADDE 30.

(1) Al c , ta mac ile beraber durumlar n kontrol etmeden, veya ziyan
ve hasar n aç kça görüldü ü hallerde teslim an nda veya aç kça
görülmedi i hallerde haller de teslimden yedi gün içinde (Pazar
günleri ve resmi tatiller hariç) durumu kendisine bildirmeden mal
tesellüm ederse, bu husus onun yükü sevk mektubunda belirtildi i
ekilde ald na kan t olu turur. Aç kça gözükmeyen ziyan veya
hasarlarda bildirme yaz l olarak yap lacakt r.
(2) Mal al c ve ta mac taraf ndan kontrol edildikten sonra, bu
kontrolün sonucuna uymayan kan tlar ancak aç kça görülmeyen ziyan
ve hasarlar için kabul olunabilir. Ancak bunun için al c n n
kontrolden sonra yedi gün içinde (Pazar ve resmi tatil d nda)
durumu yaz l olarak ta mac ya yaz l olarak bildirmesi gerekir.
(3) Yük al c n n kullan m na verildi i tarihten sonraki 21 gün içinde
durum yaz l olarak ta mac ya bildirilmemi ise, teslimdeki
gecikmeler için tazminat ödenmez.
(4) Bu maddedeki zaman limitlerini hesap ederken duruma göre teslim
tarihi, kontrol tarihi, veya yükün al c ya verildi i tarih
say lmayacakt r.
(5) Gerekli tetkik ve kontrolleri yapmak için ta mac ve al c birbirlerine
makul her kolayl göstereceklerdir.
MADDE 31.

(1) Bu sözle meye göre yap lan ta malardan ortaya ç kan davalarda
davac taraflar aras nda anla ma ile belirlenmi , Akit taraf
mahkemelerinde dava aç labilir. Ayr ca u ülke mahkemelerinde de
dava aç labilir.
a) Daval n n mutadan ikamet etti i veya ta ma mukavelesinin
akdedildi i esas i yerinin veya ubesinin veyahut ta
acentesinin bulundu u yerlerde,
b) Ta mac n n yükü ald veya teslim yeri olarak gösterilen
yerlerde,
(2) Bu maddenin 1 nci paragraf ile ilgili olarak bir dava yine ayn
paragrafa göre yetkili olan bir mahkemede görülmekte ise veya böyle
bir mahkeme taraf ndan bir taleple ilgili olarak karar verilmi ise,
ayn nedenlerle ayn taraflar aras nda yeni bir dava aç lamaz. Ancak
ilk davan n aç ld ülkede yerine getirilemiyor ise, bu hüküm
uygulanamaz.
(3) Bir akit ülkedeki bir mahkemenin 1 nci paragrafta sözü geçen bir
dava ile ilgili olarak verdi i karar, o ülkede yerine getirilebiliyor ise
ilgili ülkedeki formaliteler tamamlan r tamamlanmaz, di er akit
ülkelerin her birinde de yerine getirilebilir olacakt r. Bu formaliteler
davan n yeniden görülmesine olanak sa lamaz.
(4) Bu maddenin 3 üncü paragraf ndaki hükümler mütenak s kararlara
g yaben verilen kararlara ve mahkeme emriyle yap lan ödemelere
uygulan r. Fakat ara kararlar na veya istemi tamamen veya k smen
reddedilen davac ya ödemelere ilaveten yüklenen tazminatlara
uygulanmaz.
(5) Bu sözle me gere ince ta malardan do an davalarda, akit ülkelerde
oturan veya i yerleri bu ülkelerde olan akit ülke vatanda lar ndan
giderlere kar l k teminat istenemez.
MADDE 32.

(1) Bu sözle me gere ince yap lan ta malardan do acak davalar n bir
y l içinde aç lmas gerekir. Ancak, bilerek kötü hareket veya
mahkeme taraf ndan bilerek kötü hareket olarak kabul edilen
kusurlarda, bu süre üç y ld r ve u tarihlerde ba lar:
a) Teslimde k smi kay p, hasar veya gecikmelerde, teslim
tarihinden itibaren,
b) Tam kay plarda, kararla t r lan zaman limiti bitiminden 30
gün sonra kararla t r lm zaman limiti yoksa yükün ta y c
taraf ndan teslim al nmas ndan sonraki 60’ nc günde,
c) Bütün di er durumlarda, ta ma mukavelesinin akdedildi i
tarihten sonraki üç ayl k dönemin sonunda,
Limit döneminin i lemeye ba lad gün bu döneme dahil
edilmeyecektir.
(2) Yaz l bir istem, ta mac bunu yaz l bildiri ile geri çevirip, ona ili ik
belgeleri de iade edinceye kadar zaman limitini erteler. Talebin bir
k sm kabul edildi i takdirde zaman süresi anla mazl k konusu olan
istek için tekrar devam etmeye ba lar. 6stemin al nd n , cevap
verildi ini ve belgelerin gönderildi ini kan tlamak, bu durumlara
güvenen tarafa aittir. Ayn gayeyle yap lan ba ka istemler için zaman
süresi ertelenemez.

(3) Yukar daki 2’nci paragraf hükümlerine ba l olarak, zaman limitinin
uzat lmas , davaya bakan mahkemenin kararlar na göre düzenlenir.
Bu karar ayn zamanda yeniden dava açma haklar n da düzenler.
(4) Zaman a m ile dü en dava açma hakk , kar t istek veya verece ini
alaca na say ma yoluyla kullan lmaz.
MADDE 33.

Ta ma mukavelesi, bir mahkeme heyetine yetki veren bir madde içerebilir. Ancak bu karar
hâkimler heyetinin bu sözle meyi uygulamas n içermelidir.

VI. BÖLÜM
TA IMACILAR TARAFINDAN ORTAKLA A YAPILAN TA IMALARLA LG L HÜKÜMLER.
MADDE 34.

Tek bir mukaveleyle düzenlenen ta ma, karayolu ta mac lar taraf ndan ortakla a
yap ld nda, tüm ta man n yap lmas ndan her biri sorumludur. 6kinci ta mac ile onu takip
eden ta mac lar, mallar ve sevk mektubunu kabul etmi olmalar dolay s yla ve sevk
mektubundaki ko ullar alt nda anla maya kat l olurlar.
MADDE 35.

(1) Yükü bir önceki ta mac dan kabul eden ta mac , kendisine
imzal ve tarihli bir makbuz verir. 6smini ve adresini sevk
mektubunun ikinci nüshas na yazar. Gerekirse sevk mektubu ve
makbuzu madde 8 paragraf 2’de an lan çekinceyi de yazar.
(2) Ortakla a ta mac lar aras ndaki ili kilere madde 9 hükümleri
uygulan r.
MADDE 36.

Ayn ta ma mukavelesine dayal istekle ilgili olarak aç lan bir davada ileri sürülen kar t bir
istek veya verece ini alaca na say ma halleri d nda kay p, hasar veya gecikme
sorumlulu u ile ilgili davalar ancak birinci ta mac n n, sonuncu ta mac n n veya kay p,
hasar veya gecikmenin olu tu u s rada ta ma i ini yapmakta olan ta mac n n aleyhine
aç labilir. Bu ta mac lardan birkaç aleyhine ayn zamanda dava aç lmas mümkündür.
MADDE 37.

Bu sözle me hükümleri gere ince tazminat ödemi ta mac , bu tazminat üzerinden ödedi i
faiz ve yapt sarflarla birlikte tazminat , ta maya kat lm olanlardan u ko ullara göre geri
almak hakk na sahiptir.
a) Ziyan ve hasardan sorumlu olan ta mac ister kendisi ister ba ka bir
ta mac taraf ndan ödensin, tazminat tek ba na yüklenmek
zorundad r.
b) Ziyan veya hasar iki veya daha çok ta mac n n fiilinden ileri geldi i
zaman bunlardan her biri sorumluluktaki hissesi oran nda bir mebla
ödeyecek, mesuliyeti payla t rmak mümkün olmad takdirde,
ta ma ücreti oran nda sorumlu olacakt r.
c) Ziyan ve hasar için sorumlulu un hangi ta mac ya yüklenece i
belirlenemez ise, tazminat tutar b) f kras nda öngörüldü ü üzere
bütün ta mac lar aras nda payla t r lacakt r.
MADDE 38.

Ta mac lardan biri borçlar n ödemeyecek durumda ise, ödenmesi gereken tazminat pay
ta ma kar l nda alacaklar ücretler oran nda di er ta mac lar aras nda bölü türülecektir.
MADDE 39.

(1) Dava ile ilgili tebligat yap ld ktan ve kendisine savunma hakk
verildikten sonra, tazminat n miktar mahkeme karar ile saptanm
ise 37 ve 38’nci maddeler gere ince bir istem kar s nda kalan
ta mac , bu istemi yapan ta mac n n yapt ödemenin yerinde olup
olmad n tart ma konusu yapamaz.
(2) Paras n geri alma hakk n mahkeme yoluyla elde etmek isteyen
ta mac , ilgili ta mac lar n birinin ikamet etti i esas i yerinin veya
ubesinin veyahut ta acentesinin bulundu u ülkenin yetkili
mahkemesine ba vurabilir. 6lgili bütün ta mac lar ayn davada
daval olarak gösterilebilir.
(3) 37 ve 38. maddelerde öngörülen davalarla ilgili olarak verilecek
kararlarda madde 31 paragraf 3 ve 4 hükümleri uygulan r.
(4) Ta mac lar aras ndaki davalarda madde 32 hükümleri uygulan r.
Bununla beraber, zaman a m ya bu anla ma gere ince ödenmesi
gereken tazminat n miktar n tayin eden son mahkeme karar
tarihinden yahut ta böyle bir karar yoksa ödeme tarihinden itibaren
ba lar.
MADDE 40.

Ta mac lar 37 ve 38.maddelerde yaz lanlar d nda kendi aralar nda ba lay c hükümler
üzerinde anla mada serbesttirler.

