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DBA-DoğnılanmışBrlltAgırlık
ye*ileııdirme hk

tJlaşnrma Denizcilik ve Haberleşme Balorılığı, Tehlikelli Mal ve Kombine Taşımacılık D[Denleme
Genel Müdilrlüğitnden alınan 03.05.20t8 tarihli bir yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası
Denizcilik &gUnl GMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'ın VI ncı
Bölilmilniin A Kısmının 2 nci Kuralı gereğince 0|.07.20|6 tarihinden itibaren gemilere yilklenecek
dolu konteynerlerin britt ağırlıklannın yiikleten tarafindan teşpit edilerek doğnılanmasının zorunlu hale
geldiğ belirtilınekte olup bu bilginin bulunmadığ dolu konteynerlerin 01.07.20t7 tafihinden itibaren
gemilere yitklenmediğ ınırgulanrıaktadır.

Aynı yaanın devamınd4 büsedilen SOI-AS Kuralının ülkemizdeki uygulaınasına ilişkin bilgi

verilmelcedir. Bu kapsamdç 21.03.2017 tarihli Balcarı Olıırıı ile yenilenen "Denizyoluyla Taşınacak
Dolu Konteynerlerin Brtit Ağulrklannın Teşiti ve Bildirimi tlaldgnda Yönerge" kapsarıında Dolu
Konteynerlerin Brtit Ağırlıklannın Tespiti için Yöntem ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip
olmayan tartı aleti operatiirleri ve yiikletenlet'n 27 Eyliil 2017 itibari ile doğulanmış briit ağırlık
tespitine yönelik tartım yapamayacaklan bildirilmektedir. Söz konıısu tarüm hizıııeti, ilgili Bakaııl*ça
yetkilendirilıniş ve www.tnkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle
gerçekleşirilınektedir.

l

Bununla birlilde, ilgili yönerge ile belirlenen DBA belgesi kontrol ücretlerinin 2018 ylı tavan ücretinin
66,68 TL olarak belirlendiği ve DBA yetki belgesi olmayan firmalara ait konrcyıerlerin hyı tesislerine
ulaştığında taıtım yapılmadan gemiye yüklenmeyeceği bildirilmektedir. İılal durrımunda ilgili
Yönergenin 28 inci maddesi uyarında idari yaprrım uygulanacğ vurgulanmaktadır.

Bilgilerini ve söz konusu uygulamanın Odanız/Derneğiniz üyesi
karşılaşmamaları için duyırıılması hususunda gereğini rica ederiz.
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Aynnnlı Bilğ İçin: Aiınct Kaıakaş TELEFON :3|22182248
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