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Değerli iş Ortaklarımız;
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tehlikeli maddelerin taşınması kapsamında yayımlanan
mevzuatta belirtilen hükümlere, tüm tarafların uyma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Söz konusu mevzuat kapsamında; 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” ve 12.04.2019 tarihli ve
29486 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanmış olan “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin
Bildirim Ve Özel İzin Yönergesi”nin Madde 5’in 5. fıkrasında, tehlikeli yük bildiriminde sunulması
gereken bilgi ve belgeler belirtilmiştir.
Karayolu ile kıyı tesisimize giriş / çıkış yapacak tehlikeli madde statüsündeki yüklerin, liman
kapı varışı öncesinde ya da liman kapı çıkışından önce yük ilgilisi tarafından kıyı tesisimize
bildirimi yapmakla yükümlüdür.
Bu bildirimler aşağıdaki bilgi ve belgeleri eksiksiz içermelidir:
a) Yük ilgilisinin unvanı, vergi numarası ve iletişim bilgileri,
b) Uygun sevkiyat adı
c) UN numarası,
ç) Tehlike sınıfı ve varsa ikincil riski,
d) Varsa paketleme grubu,
e) Paketlerin türü ve sayısı,
f) Net ve brüt ağırlık veya hacim (kg/lt),
g) Konteyner numarası,
h) Konteyner/araç paketleme sertifikası (Sadece kara yolu ile gelip deniz yolu ile yapılan
gönderimlerde gereklidir.)
ı) Araç plakası (Sadece karayolu taşıma için gereklidir. Ayrıca gelen-giden araçlarda ADR’deki
tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaların kontrolü yapılacaktır.),
i) Yüke ait güvenlik bilgi formu,
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j) ADR taşıma evrakı,
k) SRC 5 belgesi

Denizyolu ile gelen tehlikeli madde statüsündeki yükleri taşıyan gemi ve deniz araçları, liman idari
sahasına girmeden 24 saat önce, liman idari sahasına girişine kadarki seyir süresi 24 saatten az olanlar
için ise bir önceki kıyı tesisinde kalkışından hemen sonra gemi ilgilileri vasıtasıyla taşıdıkları tehlikeli
yüklere ilişkin bildirim yapmakla yükümlüdür. Ayrıca; Yük ilgilisi, karayolu gelen tehlikeli yükler ile ilgili
olarak kıyı tesisimize girmeden en az 3 saat önce bildirim yapmak zorundadır.
Taşıdıkları yüklere fumigasyon yapılmış dökme yük gemilerinin ilgilileri, gemi kıyı tesisine varmadan 24
saat önce, varış süresi 24 saatten az olanlar ise kalkış kıyı tesisinden kalktıktan hemen sonra fumigantın
adını, kullanılan miktarını ve uygulama yöntemini içeren bir bildirimin yapılması ve fumigasyondan
arındırıldığını gösteren ilgili kurum/kuruluştan alınmış sertifikaların bildirimini yapmakla yükümlüdür.
Kıyı tesisimizde dökme yük gemilerinde ve yük taşıma birimlerinde fumigasyon ya da gazdan arındırma
işlemi yapıcak yük ilgilileri, Tarım ve Orman Bakanlığından “Fumigasyon Ruhsat Belgesi” alanlar
tarafından yaptırılmasını sağlayacaktır. Yük ilgilileri, fumigasyon operasyonu yapılmadan dökme yük
gemilerinde en az 12 (oniki) saat ve yük taşıma birimlerinde en az 4 saat önce ilgili liman başkanlığına ve
kıyı tesisimize bildirim yapmakla yükümlüdür.

Gemport’ta 15 Şubat 2020 tarihinde başlayacak uygulamamıza istinaden, yukarıdaki bilgilerin
eksikliğinin tespit edilmesi durumunda, yükleri taşıyan araçların limana giriş işlemi yada
limandan çıkış işlemi yapılmayacaktır. Bu kapsamda, ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesini
önemle rica ederiz.
Bilgilerinize sunarız.
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