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Madde

Tanımlar

Tanımlar

-

(1) u) Yetki Belgesi: Yöntem 1 veya Yöntem 2 kapsamında
dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarını tespit etmek üzere İdare
tarafından yetkilendirilen tartı operatörü ve yükletene verilen
“Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yetki
Belgesi”ni,

Tanımlar

Tanımlar

(1) ü) Yük: Taşıma sözleşmesi gereği konteynerin içinde
taşınan her tür/cins mal, eşya, ürün, mamul ile katı, sıvı ve
gaz haldeki maddeleri,

(1) v) Yük: Taşıma sözleşmesi gereği konteynerin içinde
taşınan her türlü mal, eşya, ürün, mamul ile katı, sıvı ve gaz
haldeki maddeleri,

Genel Kurallar

Genel Kurallar

(3) Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığı doğrulanmış
brüt ağırlık belgesinde açıkça belirtilir. Bu belge yükleten
veya yükletenin yetkilendirdiği 3üncü şahıs tarafından
düzenlenip onaylanarak taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine
gönderilir. Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi taşıyana
gönderilen taşıma talimatının bir parçası olabileceği gibi
tartı istasyonu operatörü tarafından düzenlenen tartı fişi gibi
ayrı bir bildirim şeklinde de olabilir. Doğrulanmış brüt ağırlık
belgesi yükleten veya yetkilendirdiği kişi tarafından
imzalanır.

(3) Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığı doğrulanmış
brüt ağırlık belgesinde açıkça belirtilir. Bu belge yükleten veya
yükletenin yetkilendirdiği 3üncü şahıs tarafından düzenlenip
onaylanarak taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine gönderilir.
Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi taşıyana gönderilen taşıma
talimatının bir parçası olabileceği gibi tartı aleti operatörü
tarafından düzenlenen tartı fişi gibi ayrı bir bildirim şeklinde de
olabilir. Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi yükleten veya
yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır.

Genel Kurallar

Genel Kurallar

(5) f) Konteynerin brüt ağırlığının tespit yöntemi (Yöntem-1 /
Yöntem-2),

(5) f) Konteynerin brüt ağırlığının tespit yöntemi (Yöntem-1 /
Yöntem-2),
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1)

Yöntem-1

için,

tartı

aleti

operatörünün/yükletenin

1)

Yöntem-1

için,

yetkilendirilen

tartı

aleti
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adı/unvanı,

operatörünün/yükletenin adı/unvanı ve yetki belgesi numarası,

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

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

Genel Kurallar

Genel Kurallar

(12) Kıyı tesisinde dolumu yapılan konteynerlerin brüt
ağırlıklarının kıyı tesisi tarafından Yöntem-1 uyarınca tespit
edilerek yükletene ve hat operatörüne bildirilmesi
zorunludur. Söz konusu bildirimi elektronik ortamda
göndermek isteyen kıyı tesisi işleticisi bu maddenin
sekizinci ve/veya dokuzuncu fıkralarında belirtilen
yöntemleri kullanır. Dolu konteynerin brüt ağırlığının
Yöntem-1 uyarınca tespit edilmesi için gerekli kriterlere
sahip olmayan kıyı tesislerinde konteyner dolumu
yapılamaz.

(12) Kıyı tesisinde dolumu yapılan konteynerlerin brüt
ağırlıklarının kıyı tesisi tarafından Yöntem-1 uyarınca tespit
edilerek yükleten ile taşıyana veya taşıyanın temsilcisine
bildirilmesi zorunludur. Söz konusu bildirimi elektronik ortamda
göndermek isteyen kıyı tesisi işleticisi bu maddenin sekizinci
ve/veya dokuzuncu fıkralarında belirtilen yöntemleri kullanır.
Dolu konteynerin brüt ağırlığının Yöntem-1 uyarınca tespit
edilmesi için gerekli kriterlere sahip olmayan kıyı tesislerinde
konteyner dolumu yapılamaz.

Genel Kurallar

Genel Kurallar

(16) Dolu konteynerin beyan edilen doğrulanmış brüt
ağırlığı ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark ±%5’ten fazla
olamaz. Söz konusu ±%5 miktarı idari yaptırım uygulama
limiti olarak belirlenmiş olup yükletenin; dolu konteynerin
doğrulanmış brüt ağırlık değerini bu Yönergede belirtilen
tartı aletlerini kullanarak en az hata ile tespit etme
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Dolu konteynerin beyan edilen doğrulanmış brüt ağırlığı
ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark ±%5’ten fazla olamaz.
Söz konusu ±%5 fark miktarı idari yaptırım uygulama limiti
olarak belirlenmiş olup yükletenin; dolu konteynerin
doğrulanmış brüt ağırlık değerini bu Yönergede belirtilen tartı
aletlerini kullanarak en az hata ile tespit etme yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.

Azami taşıma kapasitesi değerini (payload) aşan
konteynerler

Azami taşıma
konteynerler

-

(3) Azami taşıma kapasitesini aşmış dolu bir konteynere
doğrulanmış brüt ağırlık belgesi düzenlenemez.

Yanlış bildirim

Yanlış bildirim

-

(4) Yöntem-1 kapsamında dolu konteynerin brüt ağırlığını
tespit ederek yükleten adına doğrulayan tartı operatörlerinin,
yanlış veya hatalı bildirimlerinin kayıt altına ve bu bildirimlerin
düzeltilmesinde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, Yöntem1’e yönelik yetkileri İdare tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu
konteyner

Doğrulanmış
konteyner

(3) Dolu konteynerin brüt ağırlığının kıyı tesisi işleticisi
tarafından tespit edilip edilemeyeceği, tespit edilebilecekse
bunun nasıl yapılacağı, maliyetinin ne olacağı ve bu
maliyetin nasıl karşılanacağı hususu ticari taraflar arasında
yapılacak olan sözleşme ile belirlenir.

-

kapasitesi

değerini

(payload)

aşan
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-

Tartım hizmet bedeli ve İdareye aktarılacak pay
(1) İdare, dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti
için tartım hizmet bedelinin tavan (üst sınır) ücretini belirler ve
ilan eder. Söz konusu tavan ücreti her takvim yılı başından
geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi
(TÜFE) oranında artırılır.

(Yeni
Yönergede
Madde 13

(2) Yetki belgesi bulunan tartı operatörleri ve yükletenler,
Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş
konteyner başına belirlenmiş tavan ücretin %5’ini, Bakanlığın
Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığının T.C. Vakıfbank
Emek
Ankara
Şubesi
nezdindeki
TR600001500158007300876813 IBAN numaralı hesabına
“DBA Belgesi Kontrol Ücreti” açıklaması yaparak, her takvim
ayının bitimini takip eden ilk haftanın içinde toplu olarak yatırır.

Tartım hizmeti verilen konteynerlerin İdare tarafından
takibi
-

(1) Yöntem 1 veya Yöntem 2 kapsamında dolu konteynerin
brüt ağırlığını tespit eden tartı operatörleri ve yükletenler,
tarttıkları her konteynerin kayıtlarını elektronik ortamda tutmak
amacıyla bir veri sistemi oluşturur. Bu kayıtların gerçek
zamanlı olarak elektronik ortamda İdare tarafından oluşturulan
web servisine iletilmesi için gerekli olan alt yapı bu sistemde
bulunacaktır.
(2) Söz konusu sistem aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır:

(Yeni
Yönergede
Madde 14)

a) Tartım yöntemi, tartı aleti operatörü numarası, tartı aleti
numarası (İdare tarafından tahsis edilen numara), tartı aleti
operatörü yetkilisinin adı soyadı ve TC kimlik numarası, tartım
tarihi, saati ve otomatik verilen DBA belge numarası
(standardı: tartı aleti numarası, yıl, yıl içerisindeki tartım işlemi
sıra numarası), ölçüm sonuçları ve tartımı yapılan konteynere
ait kayıt bilgilerini (konteyner numarası, konteyner payload)
içermesi,
b) DBA belge numarasının her bir tartım işlemi için tekilliğinin
(benzersiz olmasının) sağlanması,
c) Her tartı aletinden alınan ölçüm bilgisinin gerçek zamanlı
olarak İdareye iletilmesinin sağlanması,
ç) Tartı aletinden alınan ölçüm değerlerinin değiştirilmeden
DBA belgesine işlenmesinin ve bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen yöntemle İdareye iletilmesinin sağlanması,
d) Tartı aletinden alınan ölçüm değerlerinin değiştirilmesini
engelleyici ek tedbirler alınması,
e) Konteyner taşıyan araçlara ilişkin boş tartım değerini de
içeren sabit veri kaydı tutabilir olması,
f) Talep edilmesi halinde eski kayıtların tekrar basılabilmesinin
sağlanabilir olması,
g) Uygulama yazılımının rapor düzenlemesinde istenilen tarih

ve saat aralığı belirtilmesi durumunda veya aylık olarak toplam
gerçekleşen ölçüm adedi ve düzenlenen DBA belgelerine
ilişkin kayıtlar ile bu belgelerin ulaştırıldığı kıyı tesisi, taşıyan
ve yükletenlere ulaşma bilgilerini kapsaması,
ğ) DBA belgesi ve veri tabanında yer alan bilgilerin İdare’nin
ulaşabileceği şekilde, son üç yıllık verilerin arşivde saklanabilir
olması,
h) Azami taşıma kapasitesi değerini (payload) aşan şekilde
doldurulmuş konteynere DBA belgesinin düzenlenmesini
engelleyecek yapıda olması,
ı) İdareye yatırılması gereken “DBA Belgesi Kontrol Ücreti”
tutarının hesaplanarak kaydedilebilir olması,
gerekmektedir.
(3) Kıyı tesisi, taşıyan ve yükletenler DBA belgelerini
sorgulamak için bakanlık tarafından sunulan web servisini
kullanır.

13
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Genel sorumluluklar

Genel sorumluluklar

(1) Dolu konteynerin taşınması faaliyetinde bulunan tüm
taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız
şekilde yapmak ve olası kazaları engelleyebilmek için
gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadır.

(1) Dolu konteynerin taşınması faaliyetinde bulunan tüm
taraflar; taşımacılığı emniyetli ve çevreye zararsız şekilde
yapmak ve olası kazaları engelleyebilmek için gerekli olan tüm
önlemleri almak zorundadır.

Yükletenin sorumlulukları

Yükletenin sorumlulukları

(1) Yükleten, dolu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1
veya Yöntem-2 uyarınca tespit ederek doğrular.

(1) Yükleten, dolu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 veya
Yöntem-2 uyarınca tespit ederek doğrular veya doğrulatır.

(2) Yöntem-2 sadece İdare tarafından yetkilendirilmiş
yükletenler
tarafından
uygulanabilir.
Yöntem-2’yi
uygulamak üzere yetkilendirilen yükleten, söz konusu
yetkilendirme için İdare tarafından aranan şartları
yetkilendirildiği süre boyunca sağlar.

15
(Yeni
Yönergede
Madde 16)

(3) Yükleten doğrulanmış brüt ağırlık belgesini hazırlar ve
bu belgeyi veya belgede bulunan bilgileri taşıyan/hat
operatörü veya acentesi ile kıyı tesisi işleticisine makul bir
süre önce iletir.

(2) Yükleten veya yetkilendirdiği tartı aleti operatörü
doğrulanmış brüt ağırlık belgesini hazırlar ve bu belgeyi veya
belgede bulunan bilgileri taşıyan/hat operatörü veya acentesi
ile kıyı tesisi işleticisine makul bir süre önce iletir.

(4) Yükleten, dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi,
onaylanması ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yazılı
anlaşma yaparak kıyı tesisi işleticisi, tartı aleti operatörü
veya benzer nitelikteki 3üncü şahıslar aracılığıyla yerine
getirebilir. Bu durum, yükletenin dolu konteynerin brüt
ağırlığının tespit edilerek doğrulanmasına ve bildirimine
ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Yükleten, dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi,
onaylanması ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yazılı anlaşma
yaparak kıyı tesisi işleticisi, tartı aleti operatörü veya benzer
nitelikteki 3üncü şahıslar aracılığıyla yerine getirebilir. Bu
durum, yükletenin dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit
edilerek doğrulanmasına ve bildirimine ilişkin sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.

(5) Yükleten, bu Yönerge kapsamında dolu konteynerin
doğrulanmış
brüt
ağırlığının
bildirimine
ilişkin
yükümlülüğünü, söz konusu doğrulanmış brüt ağırlık
bilgisini taşıyana/hat operatörüne veya acentesine ileterek
yerine getirebilir. Bunun için tarafların yazılı olarak
anlaşması zorunludur. Bu durumda, kıyı tesisi işleticisine

(4) Yükleten, bu Yönerge kapsamında dolu konteynerin
doğrulanmış brüt ağırlığının bildirimine ilişkin yükümlülüğünü,
üçüncü şahıslar aracılığıyla yerine getirebilir. Bunun için
tarafların yazılı olarak anlaşması zorunludur.

doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini iletme yükümlülüğü
taşıyan/hat operatörü veya acentesi tarafından yerine
getirilir.
(6) Yükleten dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık
bilgisini kayıt altına almalı, bu kayıtları en az 3 (üç) yıl
süreyle fiziki veya elektronik ortamda saklamalı ve kayıtları
İdare tarafından talep edildiğinde sunmalıdır.

(5) Yükleten dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini
kayıt altına almalı, bu kayıtları en az 3 (üç) yıl süreyle fiziki
veya elektronik ortamda saklamalı ve kayıtları İdare tarafından
talep edildiğinde sunmalıdır.
(6)
Yöntem-1 veya
Yöntem-2’yi
uygulamak
üzere
yetkilendirilen yükleten söz konusu yetkilendirme için İdare
tarafından aranan şartları yetkilendirildiği süre boyunca sağlar.

Tartı aleti operatörünün sorumlulukları

Tartı aleti operatörünün sorumlulukları

-

(4) Yöntem-1’i uygulamak üzere yetkilendirilen tartı
operatörleri, söz konusu yetkilendirme için İdare tarafından
aranan şartları yetkilendirildiği süre boyunca sağlar.

Yöntem-1

Yöntem-1

20
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(2) Bu Yöntemle konteyner brüt ağırlığının tespit edilerek
doğrulanması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan,
muayene, damgalama ve ağırlık ölçüm doğrulama işlemleri
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılarak
sertifikalandırılan tartı aletleri kullanılır.

(2) Bu Yöntemle konteyner brüt ağırlığının tespit edilerek
doğrulanması için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından muayene, damgalama ve ağırlık ölçüm doğrulama
işlemleri yapılarak sertifikalandırılan tartı aletlerinden çelik
platformlu zemin üzeri taşıt kantarları kullanılır.

20
(Yeni
Yönergede
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Yöntem-1

Yöntem-1

-

(8) Bu Yönerge’nin 14üncü maddesinde belirtilen sistem ile
tartım bilgilerinin İdare’nin takibine sunulması sağlanmalıdır.

18
(Yeni
Yönergede
Madde 20)

Yöntem-1 için başvuru ve yetkilendirme
(1) Yöntem-1 kapsamında yetki almak isteyen yükletenler ile
tartı aleti operatörleri, bu Yönerge yayımlandığı tarihten
itibaren Ek-1’de yer alan başvuru formu ile İdareye elden ya da
posta yoluyla başvurur. Bu Yönergenin yayımlandığı tarihten
itibaren 6 ay içerisinde yetki belgesini almayan yükleten ve
tartı operatörleri DBA Belgesine esas teşkil eden tartımları
yapamaz.
(Yeni
Yönergede
Madde 23)

(2) Başvuru formunun ekinde, temsil ve ilzama yetkili kişilerin
imza sirkülerinin sureti İdarece aslının aynıdır kaşesi ve onayı
yapılarak alınır.
(3) Yükleten, İdare tarafından Yöntem-1 kullanım talebinin
uygun görülmesini müteakip yetki belgesi ücretinin yatırıldığına
dair belgeyi/dekontu İdareye ibraz eder.
(4) İdare, Yöntem-1’i kullanmak üzere yükümlülerin
başvurularını değerlendirir. Değerlendirme sürecinde yükleten
tarafından sunulan Yöntem-1 kapsamında doğrulanmış brüt
ağırlık tespitinde kullanılan sistem (tartı aleti, donanım,
yazılım, bildirim yöntemi, vb.), İdare tarafından incelenir ve
uygun bulunması halinde onaylanır. İdare gerekli görmesi

halinde mahallinde inceleme de yapar veya yaptırır.
(5) İdare tarafından başvurusu uygun bulunan yükletene veya
tartı operatörüne Ek-2’de yer alan yetki belgesi düzenlenir.
(6) Yöntem-1 kullanılarak tespit edilen dolu konteynerlerin
doğrulanmış brüt ağırlığının yanlış/hatalı beyan edildiği hususu
İdareye bildirildiğinde, İdare yetkilendirilen yükletenden veya
tartı aleti operatöründen açıklama talep eder. Yükletenin veya
tartı aleti operatörünün açıklaması da dikkate alınarak yapılan
değerlendirmede yanlış/hatalı bilginin beyanına ilişkin
uygunsuzluğun derecesine bağlı olarak, söz konusu
uygunsuzluk giderilinceye kadar İdare yükletenin/tartı aleti
operatörünün yetkisini askıya alabilir veya iptal edebilir.
(7) Söz konusu yetki belgesi için aranan kriterlerin
devamlılığının sağlanmasına yönelik kontroller İdare
tarafından
yapılır.
Yetkilendirmeye
ilişkin
kriterlerin
devamlılığının sağlanmadığının tespiti durumunda veya hatalı
tartım söz konusu olması halinde yetki belgesi askıya alınarak
eksikliğin giderilmesi için 30 gün süre verilir. Mücbir sebep
dışında eksikliğin giderilmemesi halinde İdare tarafından yetki
belgesi iptal edilir.
(8) İdareden yetki belgesi alarak DBA bilgisi için kantar hizmeti
veren tartı aleti operatörleri ve yükletenler, www.tmkt.gov.tr
adresinde yayımlanır.
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Yöntem-2

Yöntem-2

(2) Yöntem-2 ile konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek
doğrulanması için konteyner içine yüklenen her yükün,
paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili mevzuatında
belirtilen
yasal
gereklilikleri
sağlayan,
muayene,
damgalama ve ağırlık ölçüm doğrulama işlemleri Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılarak
sertifikalandırılan tartı aletleri kullanılır.

(2) Yöntem-2 ile konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek
doğrulanması için konteyner içine yüklenen her yükün,
paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıklarının
tespiti, muayene, damgalama ve ağırlık ölçüm doğrulama
işlemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
yapılarak sertifikalandırılan tartı aletleri kullanılır.

(5) Konteynere yüklenecek hurda metal, torbasız (dökme)
tahıl ürünleri ve dökme haldeki yükler gibi Yöntem-2’nin
kullanılmasının uygun olmadığı yükler söz konusu
olduğunda, dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi
için Yöntem-1 kullanılır.

(5) Konteynere yüklenecek hurda metal, torbasız (dökme) tahıl
ürünleri ve dökme haldeki yükler ve işlenmemiş mermer
bloklar gibi Yöntem-2’nin kullanılmasının uygun olmadığı
yükler söz konusu olduğunda, dolu konteynerin brüt ağırlığının
belirlenmesi için Yöntem-1 kullanılır.

Yöntem-2

Yöntem-2

-

(6) Bu Yönergenin ondördüncü maddesinde belirtilen sistem
ile tartım bilgilerinin İdare’nin takibine sunulması sağlanmalıdır.

Yöntem-2 için başvuru ve yetkilendirme

Yöntem-2 için başvuru ve yetkilendirme

(1) Yöntem-2’yi uygulayabilmek üzere yetkilendirilmek
isteyen yükletenler bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan
başvuru formu ile İdareye başvurur.

(1) Yöntem-2’yi uygulayabilmek üzere yetkilendirilmek isteyen
yükletenler bu Yönergenin Ek-1’inde yer alan başvuru formu
ile İdareye, elden ya da posta yoluyla başvurur.

(2) Başvuru formunun ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler
sunulur:

(2) Başvuru formunun ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler
sunulur:

a)Temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az 2 (iki) kişinin adli
sicil kaydı,

a)Temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin imza sirkülerinin sureti
İdarece aslının aynıdır kaşesi ve onayı yapılarak alınır.

b) Temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az 2 (iki) kişinin
imza sirkülerlerinin sureti, vergi levhası fotokopisi,
c) Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne
sahip olduklarını gösteren geçerli belgenin sureti,
ç) Yöntem-2’nin uygulanmasından sorumlu kişi veya
kişilerin isimleri/unvanları,
d) Yükletenin Yöntem-2’ye
uygulama prosedürü.

yönelik

belgeye

b) Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne
sahip olduklarını gösteren geçerli belgenin sureti, İdarece
aslının aynıdır kaşesi ve onayı yapılarak alınır.

dayalı

(3) Yükleten, İdare tarafından Yöntem-2 kullanım talebinin
uygun görülmesini müteakip “Dolu Konteynerlerin Brüt
Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi”
ücretinin yatırıldığına dair belgeyi/dekontu İdareye ibraz
eder.

(3) Yükleten, İdare tarafından Yöntem-2 kullanım talebinin
uygun görülmesini müteakip yetki belgesi ücretinin yatırıldığına
dair belgeyi/dekontu İdareye ibraz eder.

(4) Yükleten, Yöntem-2’ye yönelik belgeye dayalı bir
uygulama prosedürüne sahip olmalı ve bu prosedür asgari
aşağıdakileri içermelidir:

(4) Yükleten, Yöntem-2’ye yönelik belgeye dayalı bir uygulama
prosedürüne sahip olmalı ve bu prosedür asgari aşağıdakileri
içermelidir:

a) Yöntem-2 kapsamında dolu konteynerin doğrulanmış
brüt ağırlığının tespit metodu ve bildirim prosedürü,

a) Yöntem-2 kapsamında dolu konteynerin doğrulanmış brüt
ağırlığının tespit metodu ve bildirim prosedürü,

b) Yöntem-2 kapsamında kullanılacak tartı aletlerinin cins,
tür, kapasite, hata oranı ve ağırlık ölçüm doğrulaması vb.
bilgilerinin detaylarını,

b) Yöntem-2 kapsamında kullanılacak tartı aletlerinin cins, tür,
kapasite, hata oranı ve ağırlık ölçüm doğrulaması vb.
bilgilerinin detaylarını,

c)
Tartımlarda
prosedürleri,

c) Tartımlarda oluşabilecek tutarsızlıklara ilişkin prosedürleri,

oluşabilecek

tutarsızlıklara

ilişkin

ç) Hatalı tartı aletlerinin raporlanması ve kullanımdan
çekilmesine yönelik prosedürleri,
d) Kayıtların muhafazasını,
e) Eğitim hususlarını,
f) Kalite Yönetim Sisteminin geçerli sertifikaların kopyasını,

ç) Hatalı tartı aletlerinin raporlanması
çekilmesine yönelik prosedürleri,

ve

kullanımdan

d) Kayıtların muhafazasını,
e) Eğitim hususlarını,
f) Kalite Yönetim Sisteminin geçerli sertifikaların kopyasını,

(5) İdare, Yöntem-2’yi kullanmak üzere yükleten statüsüne
sahip yetkilendirilmiş yükümlülerin veya onaylanmış kişi
statüsü belgesine sahip yükümlülerin başvurularını
değerlendirir. İdare gerekli görmesi halinde mahallinde
inceleme de yapar. Değerlendirme sürecinde yükleten
tarafından sunulan Yöntem-2 kapsamında doğrulanmış brüt
ağırlık tespitinde kullanılan metot, İdare tarafından incelenir
ve uygun bulunması halinde onaylanır.

(5) İdare, Yöntem-2’yi kullanmak üzere yükleten statüsüne
sahip yetkilendirilmiş yükümlülerin veya onaylanmış kişi
statüsü
belgesine
sahip
yükümlülerin
başvurularını
değerlendirir. İdare gerekli görmesi halinde mahallinde
inceleme de yapar veya yaptırır.

(6) İdare tarafından başvurusu uygun bulunan yükletenlere
Ek-2’de yer alan yetki belgesi düzenlenir.

(6) İdare tarafından başvurusu uygun bulunan yükletenlere Ek2’de yer alan yetki belgesi düzenlenir.

(7) Yöntem-2 kullanılarak tespit edilen dolu konteynerlerin
doğrulanmış brüt ağırlığının yanlış/hatalı beyan edildiği
hususu İdareye bildirildiğinde, İdare yetkilendirilen
yükletenden bu durumun açıklanmasını ister. Yükletenin

(7) Yöntem-2 kullanılarak tespit edilen dolu konteynerlerin
doğrulanmış brüt ağırlığının yanlış/hatalı beyan edildiği hususu
İdareye bildirildiğinde, İdare yetkilendirilen yükletenden
açıklama talep eder. Yükletenin açıklaması da dikkate alınarak

açıklaması da dikkate alınarak yapılan değerlendirmede
yanlış/hatalı bilginin beyanına ilişkin uygunsuzluğun
derecesine bağlı olarak İdare yükletenin yetkilendirmesini
askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu durum vuku
bulduğunda yükleten Yöntem-1’i kullanmak zorundadır.

yapılan değerlendirmede yanlış/hatalı bilginin beyanına ilişkin
uygunsuzluğun derecesine bağlı olarak söz konusu
uygunsuzluk giderilinceye kadar İdare yükletenin yetkisini
askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu durum vuku bulduğunda
yükleten Yöntem-1’i kullanmak zorundadır.

(8) “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti İçin Yöntem-2
Kullanıcı Yetki Belgesi”ne sahip olan yükletenlerden, söz
konusu yetki belgesi için aranan kriterlerin devamlılığını
sağlamadığı tespit edilenlerin yetki belgesi, tespit edilen
eksikliğin niteliği de dikkate alınarak yapılan değerlendirme
sonucunda İdare tarafından askıya alınabilir veya iptal
edilebilir.

(8) Yetki belgesi için aranan kriterlerin devamlılığının
sağlanmasına yönelik kontroller İdare tarafından yapılır.
Yetkilendirmeye
ilişkin
kriterlerin
devamlılığının
sağlanmadığının tespiti durumunda veya hatalı tartım söz
konusu olması halinde yetki belgesi askıya alınarak eksikliğin
giderilmesi için 30 gün süre verilir. Mücbir sebep dışında
eksikliğin giderilmemesi halinde İdare tarafından yetki belgesi
iptal edilir.

(9) ISO 27001’e göre bilgi güvenliği uygulamalarında
yetkilendirilmiş 3üncü şahısların da yükleten tarafından
tanımlanması sağlanmalı ve başvurularda İdare’ye
bildirilmelidir.

(9) ISO 27001’e göre bilgi güvenliği uygulamalarında
yetkilendirilmiş 3üncü şahısların da yükleten tarafından
tanımlanması
sağlanmalı
ve
başvurularda
İdare’ye
bildirilmelidir.
(10) İdareden yetki belgesi alarak DBA bilgisi için kantar
hizmeti veren tartı operatörleri ve yükletenler, www.tmkt.gov.tr
adresinde yayımlanır.

Yöntem-1 kapsamında
idareye bildirimi

kullanılan

tartı

aletlerinin

(1) Yöntem 1’i kullanarak doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini
belirleyen yükletenler, kendilerine ya da hizmet aldıkları
kantar operatörlerine ait tartı alet bilgilerini, Ek-3’te bulunan
Formu kullanarak, faaliyet gösterdikleri coğrafi bölgedeki
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma
Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Yükletenler,
kullandıkları tartı aletlerinde herhangi bir değişiklik
meydana geldiğinde, 15 (on beş) gün içinde, anılan tartı
aletlerine ait güncel bilgileri ilgili Ulaştırma Bölge
Müdürlüklerine bildirirler.
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(2) Ulaştırma Bölge Müdürlükleri, yükletenler tarafından bu
maddenin birinci fıkrasında bildirilen bilgileri, bir kantar
operatörü listede bir defa kaydedilecek şekilde, liste halinde
İdare’ye bildirirler ve her 3 (üç) ayda bir güncellerler.
(3) Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi için kantar hizmeti veren
kıyı tesisi işleticileri, tartı aletlerine ilişkin bilgileri Ek-3’te
bulunan formu kullanarak faaliyette bulundukları coğrafi
bölgedeki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Liman Başkanlığına bildirirler.
(4) Liman Başkanlıkları, kıyı tesisleri tarafından bu
maddenin üçüncü fıkrasında bildirilen bilgileri, liste halinde
İdare’ye bildirirler ve her 3 (üç) ayda bir güncellerler.
(5) Ulaştırma Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıkları
tarafından bu madde kapsamında İdareye bildirilen
doğrulanmış brüt ağırlık bildirimi için kantar hizmeti veren
tartı operatörleri, coğrafi bölge bazında www.tmkt.gov.tr
adresinde yayımlanır.

-
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Belge ücreti ve süresi

Belge ücreti ve süresi

(1) “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti İçin Yöntem-2
Kullanıcı Yetki Belgesi” ücreti 30.000 (otuz bin) TL’dir.
Bahse konu belgenin yenileme ücreti ise söz konusu belge
ücretinin %50’si kadardır.

(1) Yetki belgesi ücreti 30.000 (otuz bin) TL’dir. Bu bedel, her
takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul
Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme
oranında artırılır.
(2) Bahse konu belgenin yenileme ücreti ise söz konusu belge
ücretinin %5’i kadardır.

(2) Yöntem-2’yi kullanmak üzere İdare tarafından
düzenlenecek olan “Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti İçin
Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi”nin geçerlilik süresi 3 (üç)
yıldır.

(3) Yöntem-1 ve Yöntem-2’yi kullanmak üzere İdare tarafından
düzenlenecek olan yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş)
yıldır.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsünü
kaybeden yükletenlerin “Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti İçin
Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi”, bu yetkilerini
kaybettikleri tarih itibariyle geçerliliğini kaybeder.

(4) Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsünü
kaybeden yükletenlerin Yöntem-2’yi kullanmak üzere aldıkları
yetki belgesi, bu statülerini kaybettikleri tarih itibariyle
geçerliliğini kaybeder.

İdari yaptırımlar

İdari yaptırımlar

-

(5) Bu Yönerge kapsamında yapılan denetimler neticesinde
yetki belgesi iptal edilenlere bir yıl süreyle yeni yetki belgesi
verilmez.

Uygulamaya geçiş durumu

Uygulamaya geçiş durumu

(1) 1 Temmuz 2016 tarihinden önce gemiye yüklenerek
deniz yolu taşımacılığı başlayan ve 1 Temmuz 2016 veya
sonrasında başka bir gemiye aktarma yapılacağı kıyı
tesisine ulaşan transit haldeki dolu konteynerlerde 1 Ekim
2016 tarihine kadar doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi
aranmaz.

(1) Bu Yönerge kapsamında yetkilendirilen yükleten ve tartı
aleti operatörü, Yönergenin 14üncü maddesinin 1 ve 2nci fıkra
hükümlerinin gereğini, Yönergenin yayımlandığı tarihten
itibaren en geç 6 ay içerisinde sağlamak zorundadır.

Geçici
Madde 1

(2) Bu Yönergenin yayımlandığı tarihten 6 ay ve daha sonra
yetki belgesi almak isteyen yükleten ve tartı aleti operatörü,
Yönergenin 14üncü maddesinin 1 ve 2nci fıkra hükümlerinin
gereğini, başvuru yaptıkları esnada sağlamalıdır.
(3) Bu Yönergenin 14üncü maddesinin 1inci fıkrasında
belirtilen web servisi, Bakanlık tarafından hizmete sunulana
kadar, yetkilendirilen yükletenler ve tartı aleti operatörleri,
düzenledikleri DBA belge sayısını İdareye aylık periyotlarda
bildirir.
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EKLER

Yürürlükten kaldırma

Yürürlükten kaldırma

01/06/2016
tarihli
“Denizyoluyla
Taşınacak
Dolu
Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi
Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

09/09/2016
tarihli
“Denizyoluyla
Taşınacak
Dolu
Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında
Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Ekler için tıklayınız.

Ekler için tıklayınız.

