




























   
    

       
   

    
      

       

 talik yazılar yönetmelikte yapılan de  
*Kırmızı i aretli alanlar madde/fıkra/bent içerisinde yapılan   



 le Yayımlanan 
   

 
      



 le Yayımlanan 
   

 
      





Tanımlar



4. maddenin 1. fıkrasına a  ıdaki tanım eklenmi 

Tanımlar

Onaylanmı   i statüsü: 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü   

 i kapsamında “onaylanmı  
  larını,



Tanımlar



a) Bakanlık: Ula tırma, Denizcilik ve Haberle 
Bakanlı ını, 

        

      



   ırlık: Konteynerin dara a ırlı ı da dahil olmak 
  

     
 ırlı ını, 

     ıma  Birimlerinin  Paketlenmesine 


 rulanmı   ırlık: Dolu konteynerin bu Yönergede 
      

 ırlı ını, 

4. maddenin 1. fıkrasından a  ıdaki tanım çıkarılmı tır;

Tanımlar

 Sertifikalandırılmı  metot: Yöntem-2 uyarınca yükleten
tarafından, sahip oldukları kalite yönetim sistemi kapsamında
     

  ırlıkları ile bo     ırlı ının
nasıl tespit edilece  ırlı ının nasıl
 ını a  ama tanımlayan metodu,



  rulanmı    ırlık belgesi: Dolu konteynerin 
 rulanmı    ırlık bilgisini içerecek  

tarafından veya yetkilendirdi   ilerce hazırlanarak
   ıyan ile kıyı tesisi i leticisine iletilen basılı 
      
      







) Gemi acentesi: Yaptıkları anla 

       leten veya gemi kiralayanın 
nam ve hesabına hareket eden ve üçüncü ki  

 ı bunların haklarını koruyan, bu çerçevede yaptıkları i
  lemlerde kendi kusurları dı ında sorumlu tutulamayan,
   

        

kapsamında ve önceden ilan edilen yükleme ve tahliy
limanları arasında gemilerle konteynerlerde yük ta ıma
       



ı)       ımacılık Düzenleme 
 

i) Kısa mesafeli uluslararası sefer: SOLAS 74 Bölüm 3 
2’de tanımlanan kısa mesafeli uluslararası seferi, 

j) Kıyı tesisi: Sınırları dare tarafından belirlenen, gemilerin 
       

bakım-onarım i    

barınabilecekleri, rıhtım, iskele, amandıra, platform ile
      ma alanları, kapalı ve
açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan
bina ve yapılarını, 

k) Kıyı tesisi i leticisi: Bakanlıktan izin almak suretiyle kıyı 
           

 

l) Konteyner: Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası
 me (CSC) kapsamında tanımlanan standartlara uygun
 ıma birimini, 

    ırlı ı:    

     
  ırlı ını, 

   ınmak üzere birlikte ba  
sarılan, kutulanan veya kolilenen bir veya birden f

  

 abilecek hasarları önlemek üzere, paketler
ve/veya yükler için kullanılan; sandık, fıçı, bidon 




ö) Sertifikalandırılmı  metot: Yöntem-2 uyarınca yükleten 
tarafından, sahip oldukları kalite  yönetim  sistem

kapsamında yük, paket, paketleme/ambalajlama 
     ırlıkları ile bo
   ırlı ının nasıl tespit edilece   

   ırlı ının nasıl hesaplanaca ını a 

 ama tanımlayan metodu,

p) Tartı aleti: Dolu konteynerin brüt a ırlı ını veya yükün, 
      
  ırlıklarını tespit etme kabiliyeti ve
      

Bakanlı ının ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilik
 layan, adı geçen bakanlık tarafından periyodik 
muayenesi yapılarak muayene kartı düzenlenen ve 6 ayı 
geçmeyen aralıklarla akredite laboratuvarlarca kali
 ırlık ölçüm do rulaması yapılan tartı aletini, 

r) Tartı aleti operatörü: Tartı aletlerini i  
 

 ıma i     
sahibi, donatanı veya i leteni olmamasına ra 

 ılı ı deniz yoluyla ta ınmasını üstlendi   
 ıyan gibi koni     
i vasıtası 
ile kendi adına düzenlenen bir koni mento uyarınca ta ıttıran
   ıtmaya esas te     ıtım,
  

 

  ıma sözle      

  ılı ında yükü bir yerden ba   
  ımayı taahhüt etti      
  ıma senedi (sea waybill) veya çok modlu 
 ımacılık dokümanı (multi-modal transportation docum

ile kanıtlanabilen bir sözle 

  ıyan:  Gemi  kaptanı  veya  kaptanın  temsilcisini/


       

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü  

   tırılması Yönetmeli 
kapsamında yetkilendirilmi     
  larını, 

 ıma sözle   ınan 
    ya, ürün, mamul ile katı, sıvı ve gaz 


      ıma senedi 
    ımacılık dokümanında “yükleten” olarak 
     i ile namına veya adına bir 
    ıma sözle mesi yapılan gerçek 
 

      





       

 ınabilmesini teminen, yükü emniyet altına almak üze
kullanılan daneç, takoz, payanda, ba   
 er ekipmanları, 





Tanımlar

p) Tartı aleti: Dolu konteynerin brüt a ırlı ını veya yükün, 
      

  ırlıklarını tespit etme kabiliyeti ve
      

Bakanlı ının ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilik
 layan, adı geçen bakanlık tarafından periyodik 
muayenesi yapılarak muayene kartı düzenlenen ve 6 ayı 
geçmeyen aralıklarla akredite laboratuvarlarca kali
 ırlık ölçüm do rulaması yapılan tartı aletini, 

4. maddenin 1. fıkrasının p) bendi a  ıdaki 

   

Tanımlar

p) Tartı aleti: Dolu konteynerin brüt a ırlı ını veya yükün, 
      

  ırlıklarını tespit etme  kabiliyeti  ve 
Bakanlı ının
ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri  layan, adı
geçen bakanlık tarafından 1 (bir) yılı geçemeyen aralıklarla
periyodik muayenesi yapılarak muayene kartı düzenle 
 ırlık ölçüm do rulaması yapılan tartı aletini, 





(1) Gemilerin, gemilerin mürettebatı ve yolcularının, kıyı
tesislerinde çalı anların emniyeti ile yük emniyeti de dahil 
olmak üzere kıyı tesislerinde ve denizde can, mal v 
     ınmak üzere ülkemiz
limanlarında gemilere yüklenecek olan dolu konteyne
 ırlıklarının yükleten tarafından bu Yönergede belir
 rulanması


5. maddenin 1. fıkrası a  ıdaki    



(1) Gemilerin, gemi mürettebatının ve yolcularının, kıyı 
tesislerinde çalı anların emniyeti ile yük emniyeti de dahil 
olmak üzere kıyı tesislerinde ve denizde can, mal,  
   ınmak üzere ülkemiz
limanlarında gemilere yüklenecek olan dolu konteyne
 ırlıklarının yükleten tarafından bu Yönergede belir
       rulanması






     rulanmı    ırlı ının 
      

   ahıslara ili     
kıyı tesisi i 

5. maddenin 4. fıkrası Yönergeden çıkarılmı tır;









  rulanmı    ırlık belgesinde yükleten veya 
  ahsın/ki inin adı, soyadı, unvanı 
ve imzası bulunur. Söz konusu imzanın, ıslak imza veya 
        ıyan bir formatta 
olması zorunludur.

5. maddenin 5. fıkrası 4. fıkrası olarak a  ıdaki 

   



  rulanmı    ırlık belgesinde yükleten veya 
    ahsın/ki inin adı, soyadı, unvanı
ve imzası bulunur.  rulanmı  ırlık belgesinde bulunan 
imzanın yetkili ki i veya kurum tarafından imzalandı ına ili 








 ırlı ının tespit yöntemi (Yöntem-1 / 


1) Yöntem-1 için, tartı aleti operatörünün adı/unvanı: 

2) Yöntem-2  için  yetkilendirilen  yükletenin  adı/unvanı  ve 
yetki belgesi numarası. 

5. maddenin 6. fıkrası 5. fıkra olmu     ıdaki 
   



     ırlı ının tespit yöntemi (Yöntem-1 / 


1) Yöntem-1 için, tartı aleti operatörünün/adı/unvanı: 

2) Yöntem-2 için yetkilendirilen yükletenin adı/unvanı ve yetki 
belgesi numarası. 





(7) Gemi yükleme planının etkin ve emniyetli bir 

hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesini sa lamak amacıyla
   rulanmı    ırlık belgesi, söz 


basılı olarak veya elektronik ortamda  

temsilcisi tarafından ta ıyan ile kıyı tesisi i 

5. maddenin 7. fıkrası 6. fıkra olmu     ıdaki 

   



(6) Gemi yükleme planının etkin ve emniyetli bir 

hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesini sa lamak amacıyla dolu
  rulanmı    ırlık belgesi, söz konusu 
      

veya temsilcisi tarafından ta ıyan ile kıyı tesisi i 






  rulanmı    ırlık bilgisi Elektronik Veri De  

       

       

 me sistemleri kullanılarak gönderilebilir. 

5. maddenin 8. fıkrası 7. fıkra olmu     ıdaki 

   



  rulanmı    ırlık bilgisi Elektronik Veri De  
 

 

 yanı sıra basılı belge olarak veya söz  konusu 
belge taranarak PDF formatında elektronik posta yolu 
  rulanmı    ırlık bilgisinin, ta ıyana ve 
kıyı tesisi i      

tasarrufundadır.





(11) Kıyı tesisi dı ında dolumu yapılan   
 tı ında, hat operatörü veya acentesi, yükleten tarafın
  rulanmı    ırlı ının kendilerine iletilip 
       

 rulanmı    ırlı ı hakkında kıyı tesisi i 


5. maddenin 11. fıkrası 10. fıkra olmu   ıdaki 

   



(10) Kıyı tesisi dı ında dolumu yapılarak tesise gönderilen dolu 
 rulanmı  ırlık bilgisi, yükleten tarafından,
 ıyana ve kıyı i 





5. maddenin 15. fıkrası 14. fıkra olmu   ıdaki 

   





(14) Yöntem-1 ve Yöntem-2’de kullanılan tartı aletl
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ının ilgili mevzuatında belirtilen
   layan, adı geçen bakanlık tarafından
periyodik muayenesi yapılarak muayene kartı düzenle
bu maddenin yirminci fıkrasında belirtilen kurum ve
 lar tarafından kalibrasyonu yapılan ve 
sertifikalandırılan tartı aleti olmak zorundadır. S 
tartı aletlerinin  ırlık ölçüm do rulamasının 
6 (altı) ayı geçmeyen periyotlarda yapılması zorunludur. 

(13) Yöntem-1 ve Yöntem-2’de kullanılan tartı aletl 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ının ilgili  mevzuatında
    layan, adı geçen bakanlık
tarafından periyodik muayenesi yapılarak muayene kartı
  ırlık ölçüm do rulaması yapılan ve 
sertifikalandırılan tartı aleti olmak zorundadır. Söz konusu tartı
 ırlık ölçüm do rulamasının
1 (bir) yılı geçmeyen periyotlarda yapılması zorunludur. 





(18) Yöntem-1 ve Yöntem-2 kapsamında kullanılacak o
tartı aletlerinin muayene ve damgalama i  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ı tarafından yapılır, kalibrasyon 
 lemleri ise TÜRKAK tarafından tartı aletlerinin kali
alanında ISO 17025 standardına göre akredite edilmi
 larca yapılarak sertifikalandırılır.

5. maddenin 18. fıkrası Yönergeden çıkarılmı tır;











  ıdaki fıkra eklenmi 

 Yükleten veya temsilcisi tarafından dolu konteyneri
 rulanmı    ırlı ına ili   ıyanın temsilcisine
  ıma i leri organizatörü) yapılan
  ıyana yapılmı  sayılır. Söz konusu ki  
bildirimlerin gemi kaptanına ve kıyı tesisine ileti
  ıyanın temsilcisi tarafından, do rulanmı  

 ırlık bilgisinin ta ıyana iletilmesi hizmetinden dolayı yükletene




 ırlık bilgisinde tespit edilen tutarsızlık

(2) Dolu konteynerin kıyı tesisine ula tırılmadan önce elde
  rulanmı    ırlı ı ile    
 söz konusu konteynerin kıyı tesisince  tartılması  
    ırlı ı arasında bir farklılık  
 Kıyı tesisi i leticisi ve yükleten tarafından mevcut 
farklılı ın giderilmesine yönelik müzakere yapılmak suretiyl
  rulanmı    ırlık tespit edilerek,  
planında kullanılmak üzere, yükleten tarafından  ıyana/hat


7. maddenin 2. fıkrası a  ıdaki    

 ırlık bilgisinde tespit edilen tutarsızlık

(2) Dolu konteynerin kıyı tesisine ula tırılmadan önce elde
  rulanmı    ırlı ı ile liman operasyonlarından
kaynaklanan sebeplerden dolayı söz konusu konteynerin kıyı
tesisince  tartılması  sonucu  elde  edilen  brüt   ırlık  arasında 
±%5’den fazla bir farklılık     
 rulanmı    ırlık belgesinin düzenlenmesi ve 

yükleme planında kullanılmak üzere ta ıyana/hat 
 bildirilmesi kıyı tesisi i 
 undadır.


Yükletenin sorumlulukları

   rulanmı    ırlık belgesini hazırlar,
  ıyan/hat operatörü veya acentesi ile kıyı tesisi 
 

14. maddenin 3. fıkrası a  ıdaki    

Yükletenin sorumlulukları

   rulanmı    ırlık belgesini hazırlar  
      ıyan/hat operatörü 
veya acentesi ile kıyı tesisi i 



Yükletenin sorumlulukları

14. maddenin 6. fıkrası a  ıdaki    

Yükletenin sorumlulukları



     rulanmı    ırlık 
bilgisini kayıt altına almalı, bu kayıtları en az 3 (üç) yıl
süreyle saklamalı ve kayıtları dare tarafından talep 
 inde sunmalıdır. 

     rulanmı    ırlık bilgisini
kayıt altına almalı, bu kayıtları en az 3 (üç) yıl 
  saklamalı ve kayıtları dare tarafından talep
 inde sunmalıdır. 



Yükletenin sorumlulukları

     rulanmı    ırlı ının 
      

   ahıslara ili     
kıyı tesisi i 

14. maddenin 7. fıkrası Yönergeden çıkarılmı tır;

Yükletenin sorumlulukları





Kıyı tesisi i leticisinin sorumlulukları

(1) Kıyı tesisi i   rulanmı    ırlık bilgisi 
bulunmayan dolu bir konteyneri kıyı tesisine kabul 
    ırlı ını Yöntem-1 uyarınca tespit 


15. maddenin 1. fıkrası a  ıdaki    

Kıyı tesisi i leticisinin sorumlulukları

(1) Kıyı tesisi i   rulanmı    ırlık bilgisi 
bulunmayan dolu bir konteyneri kıyı tesisine kabul  
   ırlı ını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek



Kıyı tesisi i leticisinin sorumlulukları

(2) Kıyı tesisi i leticisi, tesisinde dolumu yapılan dolu
   ırlı ını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek


15. maddenin 2. fıkrası a  ıdaki    

Kıyı tesisi i leticisinin sorumlulukları

(2) Kıyı tesisi i leticisi, tesisinde dolumu yapılan dolu 
   ırlı ını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek



Kıyı tesisi i leticisinin sorumlulukları

 ırlı ını Yöntem-1 uyarınca tespit
etme imkanı bulunmayan kıyı tesisi i   


15. maddenin 3. fıkrası a  ıdaki    

Kıyı tesisi i leticisinin sorumlulukları

     ırlı ını Yöntem-1 uyarınca tespit
etme imkanı bulunmayan kıyı tesisi i   




Kıyı tesisi i leticisinin sorumlulukları



      
dare tarafından talep edilmesi halinde bu verileri aylık, 3 

aylık, 6 aylık ve yıllık olarak ibraz eder. 

15.  maddenin  5.  fıkrasının  2.  cümlesi  6.  fık 
  ıdaki  

Kıyı tesisi i leticisinin sorumlulukları

       



 dare tarafından talep edilmesi halinde bu verileri aylık, 3 
aylık, 6 aylık ve yıllık olarak ibraz eder. 


Kıyı tesisi i leticisinin sorumlulukları



  ıdaki fıkra eklenmi 

Kıyı tesisi i leticisinin sorumlulukları

 rulanmı  ırlı ının tespit edilmesi 



hizmeti veren kıyı tesisi i     ılı ı 
faturalandırmayı hizmet talebinde bulunan yükletene
 



 ıyanın Sorumlulukları



  ıdaki fıkra eklenmi 

 ıyanın Sorumlulukları

  ıyan, geminin seyir emniyeti bakımından yapaca ı
yükleme planlaması ve stabilite hesaplamalarında do
  rulanmı    ırlı ı bilgisini esas almak
zorundadır. 



Hat operatörünün sorumlulukları

      rulanmı    ırlık
 yükleten adına ilgili taraflara bildirmek üzere
yükleten ile bir yazılı sözle me yaptı ında do rulanmı  
 ırlık bilgisini ta ıyan ile kıyı tesisi i  
zorundadır. 

17. maddenin 1. fıkrası a  ıdaki    

Hat operatörünün sorumlulukları

    ıyanın temsilcisi sıfatıyla  almı    

 rulanmı   ırlık bilgisini gemi kaptanı
ile kıyı tesisi i leticisine bildirmek zorundadır. 


Hat operatörünün sorumlulukları



  ıdaki fıkra eklenmi 

Hat operatörünün sorumlulukları

Hat operatörü, geminin yükleme planlamasını yapıyor
    rulanmı    ırlık bilgisini
esas almak zorundadır. 



Tartı aleti operatörünün sorumlulukları

(1) Bu Yönergede belirtilen yöntemler kapsamında kullanılan
tartı aletlerinin 6 ayı geçmeyecek aralıklarla  
    ırlık ölçüm do rulamasını, 
sertifikalandırılmasını, testini ve periyodik bakımını   

 kayıtları tutar  

18. maddenin 1. fıkrası a  ıdaki    

Tartı aleti operatörünün sorumlulukları

(1) Bu Yönergede belirtilen yöntemler kapsamında kullanılan
tartı aletlerinin 1 (bir) yılı geçmeyecek aralıklarla 
   ırlık ölçüm do rulamasını yaparak 
sertifikalandırılmasını sa lar ve kayıtları tutar. 



Tartı aleti operatörünün sorumlulukları



  ıdaki fıkra eklenmi 

Tartı aleti operatörünün sorumlulukları

 rulanmı  ırlı ının tespit edilmesi
hizmeti veren tartı aleti operatörü, bu hizmetin ka ılı ı
faturalandırmayı hizmet talebinde bulunan yükletene  
 





20. maddenin 1. fıkrası a  ıdaki    





     ırlı ının, söz konusu konteyner 
tamamen kapatılıp  sonra, tartılıp 

 rulanması Yöntem-1 olarak adlandırılır. 

     ırlı ının, söz konusu konteyner 
tamamen kapatılıp  ımaya hazır hale getirildikten 
tartılıp do rulanması Yöntem-1 olarak adlandırılır. 





      ırlı ının tespit edilerek 
 rulanması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ının
ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri  

  

Bakanlı ı tarafından yapılan,    

TÜRKAK tarafından tartı aletlerinin kalibrasyonu alanında 
ISO 17025 standardına göre akredite edilmi   
  yapılarak sertifikalandırılan tartı aletleri
kullanılır. 

20. maddenin 2. fıkrası a  ıdaki    



      ırlı ının tespit edilerek 
 rulanması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ının ilgili
mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sa  

   ırlık ölçüm do     

ve Teknoloji Bakanlı ı tarafından yapılarak  sertifikalandırılan 
tartı aletleri kullanılır. 





(4) Bu Yöntemde kullanılan tartı aletlerinin 6 ayı 
aralıklarla ve      ırlık 
 rulaması ile gerekli sertifikalandırılması
bakımları yapılır ve bunlara ili kin kayıtlar tutulur. 

20. maddenin 4. fıkrası a  ıdaki    



(4) Bu Yöntemde kullanılan tartı aletlerinin 1 (bir) yılı 
geçmeyecek aralıklarla     ırlık
 rulaması ile gerekli test ve periyodik bakımları yapılır ve
 kin kayıtlar tutulur. 







  ıdaki fıkra eklenmi 



          

 ıtları ile birlikte dolum yapılaca ı tesise girerken tartılır, daha
sonra dolum yapılan konteyner kara ta ıtı üzerinde tartılarak 
    ırlı ı tespit edilir, bu a ırlı 

   ırlı ı eklenerek dolu konteynerin
 rulanmı  ırlı ı belirlenebilir.





 ırlı ının tespit edilerek 
 rulanması için konteyner içine yüklenen her yükün,
       ırlıkları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ının ilgili mevzuatında
      

  lemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ı
tarafından yapılan,     

tarafından tartı aletlerinin kalibrasyonu alanında  
standardına göre akredite edilmi     

yapılarak sertifikalandırılan tartı aletleri kullanılır. 

21. maddenin 2. fıkrası a  ıdaki    



        ırlı ının tespit edilerek 
 rulanması için konteyner içine yüklenen her yükün, 
      ırlıkları Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ının ilgili mevzuatında belirtilen 
        ırlık
   lemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ı
tarafından yapılarak sertifikalandırılan tartı aletleri kullanılır. 





21. maddenin 3. fıkrası a  ıdaki    





       

   dare tarafından yetkilendirilen yükletenler 
tarafından kullanılır. 

        

onaylanmı        dare tarafından
yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılır. 

 

(4) Yükleten tarafından Yöntem-2 kapsamında kullanı
sertifikalandırılmı  dare tarafından onaylanır.

21. maddenin 4. fıkrası a  ıdaki    



(4)  Yükleten  tarafından  Yöntem-2  kapsamında  kullanılacak 
 rulanmı  ırlık tespit  


 

 
onaylı 

c) Vergi levhası fotokopisi, 

22.  maddenin  2.  fıkrasının  b)  ve  c)  bendi  b 

  ıdaki    

 

 
vergi levhası fotokopisi

  

    yükümlü statüsüne sahip olduklarını 
aslı veya onaylı 

22.  maddenin  2.  fıkrasının  ç)  bendi  c)  bendi 

  ıdaki    

 

    veya onaylanmı    
sahip olduklarını gösteren geçerli belgenin sureti 

  

kapsamında uygulanacak sertifikalandırılmı


22.  maddenin  4.  fıkrasının  a)  bendi  a  ıdaki  

   

 

(4) a) Yöntem-2 kapsamında  rulanmı 

 ırlı ının tespit metodu ve bildirim prosedürü,

  

(4) b) Yöntem-2 kapsamında kullanılacak tartı aletl
cins, tür, kapasite, hata oranı,    ırlık ölçüm 
 rulaması vb. bilgilerinin detaylarını, 

22. maddenin 4. fıkrasının b) bendi a  ıdaki 

   

 

(4) b) Yöntem-2 kapsamında kullanılacak tartı aletl 
tür, kapasite, hata oranı ve a ırlık ölçüm do rulaması vb. 
bilgilerinin detaylarını, 

  

Tartı aletlerinin bakım-onarım prosedürlerini,

 Tartı aletlerinin periyodik kontrollerin yapılıp yapılmadı ı

22. maddenin 4. fıkrasının c) ve ç) bendleri Yönerg
çıkarılmı tır;

 





hususlarını da içerecek  ırlık ölçüm 
 

  

 bir parçası olarak süreçlerin 
(proseslerin) halihazırda denetlendi  

sertifikaların kopyasını, 

22.  maddenin  4.  fıkrasının    

  ıdaki    

 

sertifikaların kopyasını, 



 

      

     vuruda bulunanların
 vurularını de     

      

yükleten tarafından sunulan Yöntem-2 kapsamında 
uygulanacak sertifikalandırılmı  dare tarafından
incelenir ve uygun bulunması halinde onaylanır. 

22. maddenin 5. fıkrası a  ıdaki    

 

      

 veya onaylanmı  
    vurularını de  

      

 erlendirme sürecinde yükleten tarafından sunulan Yö
2  kapsamında   rulanmı  ırlık  tespitinde  kullanılan
 dare tarafından incelenir ve uygun bulunması halind
onaylanır. 





 


  ıdaki ba lık eklenmi 

Yöntem – 1 kapsamında kullanılan tartı aletlerinin i


     rulanmı    ırlık bilgisini 
      dıkları kantar
operatörlerine ait tartı aleti bilgilerini, EK -3’d  
       tırma,
   me Bakanlı ı, Ula tırma Bölge 
    

kullandıkları tartı aletlerinde herhangi bir de   

    ) gün içinde, anılan tartı aletlerine ait
 tırma Bölge Müdürlüklerine bildirirler.

  tırma Bölge Müdürlükleri, yükletenler tarafından bu 
maddenin birinci fıkrasında bildirilen bilgileri, b 

      



 rulanmı  ırlık bilgisi için kantar hizmeti veren kıyı
 leticileri, tartı aletlerine ili 
formu kullanarak faaliyette bulundukları co  

 tırma, Denizcilik ve Haberle me Bakanlı ı, Liman
 kanlı ına bildirirler.

   kanlıkları, kıyı tesisleri tarafından bu maddenin
üçüncü fıkrasında bildirilen bilgileri, liste halin 



  tırma Bölge Müdürlükleri ve Liman Ba kanlıkları 
tarafından bu madde kapsamında    

 rulanmı    ırlık bildirimi için kantar hizmeti veren tartı
  rafi bölge bazında www.tmkt.gov.tr adresinde
yayımlanır.








 

(1) 1 Temmuz 2016 tarihinden önce dolumu yapılarak 
  ınmak üzere kıyı tesislerine kabulü yapılmı
     

 rulanmı    ırlıklarının tespiti yükletenin 
 unda kıyı tesisi i leticisi tarafından yapılır.

       

   ımacılı ı ba      

sonrasında ba ka bir gemiye aktarma yapılaca ı  kıyı 
        

    rulanmı    ırlık bilgisi 


Geçici Madde 1’in 1. fıkrası Yönergeden kaldırılmı   

fıkrası 1. fıkra olmu 

 

       

  ımacılı ı ba      

sonrasında ba ka bir gemiye aktarma yapılaca ı kıyı tesisine
  

 rulanmı  ırlık bilgisi aranmaz. 


