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İHRACATÇILAR İÇİN 

KONTEYNER TARTIMI UYGULAMA REHBERİ 
 
 
Bu rehber, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 

(SOLAS 74) kurallarında yaptığı değişiklik maddelerinden, konuyla ilgili yayınlanan IMO rehberinden, 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 

Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının 

Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”den ve FIATA, CLECAT gibi üyesi olduğumuz yurt dışı 

federasyonların konuyla ilgili dokümanlarından yararlanarak, ihracat ve dış ticaret firmalarına yol 

gösterici bir doküman olarak UTİKAD tarafından hazırlanmıştır. 

Bu rehberde belirtilen husus ve önerilerin geçerli mevzuata uyumsuzluğu, yorum farklılıkları, yanlış 

anlamalar vb. nedenlerle ortaya çıkabilecek sorunlardan dolayı UTİKAD’a herhangi bir sorumluluk 

yüklenemez. 

Uygulamaya ilişkin tüm sorumluluk ilgili SOLAS kuralları ve yayınlanan yönerge kapsamında 
SHIPPER/YÜKLETEN konumundaki İHRACATÇI ve DIŞ TİCARET FİRMALARI ile YÜKLETEN’in 
yetkilendirdiği 3. şahıslar uhdesindedir. 
 
İhracatçılar, IMO tarafından uygulamaya konulan doğrulanmış konteyner brüt ağırlığının beyan edilmesi 
uygulamasında üzerine düşen sorumlulukları ve işlemleri gerekli özeni göstererek gerçekleştirmek 
durumundadır. 
 
 
KISALTMALAR: 
 
AA: Armatör, hat operatörü ve/veya Acentesi 
BSTB: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
DBA: Doğrulanmış Brüt Ağırlık 
DBAB: Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi 
Lİ: Liman ve/veya terminal işleticisi 
SOLAS: Safety of Life At Sea 
TİO: Taşıma İşleri Organizatörü (Freight Forwarder) 
Y1: Yöntem 1 
Y2: Yöntem 2 
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GENEL KURALLAR:  
 
1) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) gereğince, 1 Temmuz 2016 tarihinden 

itibaren Türkiye limanlarından yüklenen ihraç, aktarma veya transit tüm dolu konteynerlerin brüt 
ağırlıklarının, dolu konteyneri yükleten tarafından, yani hat konşimentosunda 
SHIPPER/YÜKLETEN olarak belirtilmiş olan kurum tarafından, bu Yönergede belirtilen 
yöntemlerden biriyle tespit edilerek beyan edilmesi gerekmektedir.  

 
İSTİSNA: Kısa mesafeli uluslararası sefer yapan ve SOLAS 74 Bölüm 6 hükümlerine tabi olan ro/ro 
gemilerine bir araç ile çekilerek yüklenecek olan treyler veya şasi üzerindeki dolu konteynerler bu 
uygulamanın dışında tutulmuştur. Bu kapsamda yapılacak dolu konteynerlerin istisna kapsamına 
girip girmediğini ilgili ro/ro şirketinden veya hizmet alınan taşıma işleri organizatöründen teyit 
edilmesi önerilmektedir. 
 

2) IMO kuralı ve yönerge gereğince, DBAB yükleten tarafından hem AA’ya hem de Lİ’ye iletilmelidir.  
 
Ancak yükleten ile AA, bir protokol/sözleşme çerçevesinde yazılı olarak anlaştığı takdirde, yükleten 
düzenlediği DBAB’yi AA’ya iletir ve bu durumda DBA bilgisinin ve/veya DBAB’nin ilgili Lİ’ye 
iletilmesi AA tarafından yerine getirilir. 
 

3) DBA bilgisi bulunmayan hiçbir dolu konteyner gemiye yüklenemez. 
 
4) DBAB’de yükletenin veya yükletenin yetkilendirdiği 3. şahsın/kişinin adı, soyadı, unvanı ve imzası 

bulunur. Söz konusu imzanın, ıslak imza veya elektronik imza gibi resmi imza niteliği taşıyan bir 
formatta olması zorunludur. 

 
5) Hem Türkçe hem de İngilizce dilinde düzenlenmesi gereken DBAB’de aşağıdaki bilgiler 

bulunmalıdır: 
a) Konteynerin numarası, 
b) Konteynerin azami taşıma kapasitesi değeri (payload), 
c) Doğrulanmış brüt ağırlık, 
ç) Ağırlık ölçüm birimi, 
d) Tartım tarihi, 
e) Tartı aletinin kimliği (tescil no/seri no/yetki no vb), 
f) Konteynerin brüt ağırlığının tespit yöntemi (Yöntem-1 / Yöntem-2), 

1) Yöntem-1 için, tartı aleti operatörünün adı/unvanı: 
2) Yöntem-2 için yetkilendirilen yükletenin adı/unvanı ve yetki belgesi numarası 

g) İmzalayanın adı soyadı/unvanı 
 

UTİKAD tarafından önerilen form Ek’te yer almaktadır. 
 
Ancak her bir AA, yukarıdaki bilgilere ek olarak DBAB’yi ilgili yükleme rezervasyonuyla 
ilişkilendirmek amacıyla, yükleme rezervasyon numarası gibi farklı bazı bilgilerin de belgeye 
eklenmesini talep edebilirler. 
 

6) DBAB, her AA ve Lİ’nin talep edeceği yöntemlerle [faks, e-posta ekinde taranmış olarak, Elektronik 
Veri Değişimi (Electronic Data Interchange – EDI) veya Elektronik Veri İşlemi (Electronic Data 
Processing – EDP) gibi elektronik haberleşme sistemleri] ve belirtilen son DBAB gönderim 
zamanlarına uygun olarak AA ve Lİ’lere gönderilmelidir.  
 

7) Yükleten, dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi, onaylanması ve bildirimine ilişkin iş ve 
işlemleri yazılı anlaşma yaparak TİO, liman işletmecisi, tartı aleti operatörü veya benzer nitelikteki 
3. şahıslar aracılığıyla yerine getirebilir. Bu durum, yükletenin dolu konteynerin brüt ağırlığının 
tespit edilerek doğrulanmasına ve bildirimine ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yükleten, 
yetkilendirdiği 3. şahısları AA ve Lİ’lere bildirmelidir. 
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8) Limanlarda dolumu yapılan veya DBAB’si olmadan limana alınan konteynerlerin brüt ağırlıklarının 
liman işletmesi tarafından Y1 uyarınca tespit edilerek yükletene ve hat operatörüne bildirilmesi 
zorunludur. Bu durum yükletenin dolu konteynere ilişkin doğrulanmış brüt ağırlık tespitine ve 
bildirimine ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 
9) Y1 ve Y2’de kullanılan tartı aletleri, BSTB’nin ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri 

sağlayan ve bu doğrultuda bir bakanlık sertifikasına sahip, geçerli periyodik muayenesi olan bir tartı 
aleti olmak zorundadır. 4 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan BSTB’nin “Tartı 
Aletleri Muayene Yönetmeliği” gereğince, kamuoyunun kullanımına açık olan tüm kantar 
işletmelerinin kantarları ve tartım cihazlarının BSTB sertifikalı olması ve muayenelerinin zamanında 
yapılmış olması zorunludur. Bu nedenle dolu konteynerlerin tartımında kullanılacak tüm kantarların 
sertifikalı ve geçerli muayenesinin olması gerekmektedir. 
 
İdare, BSTB mevzuatındaki yukarıda belirtilen şartlara ek olarak bu tartı aletlerinin her 6 ayda bir 
TÜRKAK tarafından tartı aletlerinin kalibrasyonu alanında ISO 17025 standardına göre akredite 
edilmiş kurum veya kuruluşlarca kalibrasyonunun yapılarak sertifikalandırılmış olması şartını da 
getirmiştir. 
 
Bu nedenle, kullanılacak kantarların hem BSTB mevzuatı gereğince güncel sertifika ve geçerli 
muayene belgelerine sahip olduğunun, hem de İdare’nin getirdiği ek şart gereğince 6 ayda bir 
yapılmış geçerli bir kalibrasyonunun olduğunun kontrol ve teyit edilmesi önerilmektedir. 
 
Bu koşulları sağlayan kantarların listeleri gerek BSTB’nin il müdürlüklerinden gerekse kalibrasyon 
işlemini gerçekleştiren akredite kurumlardan temin edilememektedir. Bu nedenle kullanılacak 
kantarların önceden belirlenerek ilgili koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. 
 

10) Dolu konteynerin beyan edilen doğrulanmış brüt ağırlığı ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark 
±%5’ten fazla olamaz. Ancak % 5 hata payı uygulaması yükletenin bu yönergede belirtilen tartı 
aletleri kullanılarak dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık değerini en az hata ile tespit etme 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. 

 
11) Azami taşıma kapasite değerini (payload) aşmış şekilde yüklenmiş hiçbir dolu konteyner gemiye 

yüklenemez. 
 
12) Dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması öncesinde beyan edilen brüt ağırlığı 

ile DBA arasında bir tutarsızlık söz konusu olduğunda doğrulanmış brüt ağırlık geçerlidir. 
 

Dolu konteynerin limana ulaştırılmadan önce elde edilen DBA ile her ne sebeple olursa olsun söz 
konusu konteynerin Lİ tarafından tartılmasıyla elde edilen brüt ağırlık arasında bir farklılık söz 
konusu olduğunda, Lİ ve yükleten tarafından mevcut farklılığın giderilmesine yönelik müzakere 
yapılmak suretiyle nihai DBA tespit edilerek, gemi yükleme planında kullanılmak üzere, yükleten 
tarafından AA’ya bildirilir. 
 

13) Dolu konteynerin DBA’sının yanlış veya hatalı bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda, bu yanlışlık 
veya hata söz konusu bildirimi yapan tarafından konteyner gemiye yüklenmeden önce düzeltilir. 
 

14) Gümrük idarelerine verilecek beyannamelerdeki yükün ticari ağırlığı ile dolu konteynerin brüt 
ağırlığı farklı bilgilerdir ve birbirleriyle aynı olması beklenmemelidir. Aynı şekilde konşimentolarda 
belirtilen yükün brüt ağırlığı ile konteynerin içindeki yük, ambalaj, sabitleme ve diğer güvenlik 
malzemeleriyle konteyner darasının da dâhil olduğu konteynerin toplam brüt ağırlığı birbirine 
karıştırılmamalıdır. Ancak ihracatçının tüm dokümanlarda ilgili ağırlık bilgilerini doğru olarak beyan 
etmesi esastır. 
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15) Bakanlık, Yönerge hükümlerinin ilgili taraflarca yerine getirilip getirilmediğinin tespitine ilişkin olarak 
denetimler yapabilir. Bu denetimler sonucunda, idari para cezasını gerektirecek bir fiilin tespiti 
durumunda tutulan “İhlal Tespit Tutanağı” doğrultusunda yetkili liman başkanlıklarınca “618 sayılı 
Kanun’a göre “İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenlenir ve Kanun’un 2’nci maddesi ile bu 
Kanun kapsamında yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 8’nci maddesi uyarınca, Liman Başkanlığı 
tarafından 618 sayılı Limanlar Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanır. 

 
16) İntermodal taşımacılık söz konusu olduğunda dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi, 

konteynerin modlar arasındaki tesliminde, teslim eden tarafından teslim alana verilir. İhracatçı bu 
tür taşımalarda DBA bilgisinin doğru olarak aktarıldığından emin olmalıdır. 

 
17) İhracatçı tarafından direkt olarak yüklenen, boş olduğundan emin olunan ve temizliği yapılmış tank 

konteynerler için DBA bilgisi aranmaz. Ancak kirli tank konteynerler dolu konteyner olarak kabul 
edilip bu uygulama kapsamında DBA’sı belirlenerek DBAB’si verilmelidir. 
 

18) Ağır yük, proje yükü ve benzeri diğer yüklemelerde, birden fazla katlanabilir (üstü, 2 veya 4 kenarı 
açık - flat rack) konteyner kullanılarak yapay platform/güverte oluşturulup üzerine ağır yük, proje 
yük veya benzeri diğer yüklerin konulacağı durumlarda, bu konteynerle için doğrulanmış brüt ağırlık 
bilgisi aranmaz. Ancak yükleten, söz konusu konteynerlerin dara ağırlıkları ile üzerine konulacak 
yükün ağırlığını AA ve Lİ’ye bildirir. 

 
19) Konteynere yüklenecek hurda metal, torbasız (dökme) tahıl ürünleri ve dökme haldeki yükler gibi 

Y2’nin kullanılmasının uygun olmadığı yükler söz konusu olduğunda, dolu konteynerin brüt 
ağırlığının belirlenmesi için Y1 kullanılır. 

 
20) Yükleten konumundaki ihracatçı dolu konteynerin DBA bilgisini ispatlayan kantar fişi, düzenlenen 

DBAB gibi dokümanları kayıt altına almalı, bu kayıtları en az 3 (üç) yıl süreyle saklamalı ve İdare 
tarafından talep edildiğinde ibraz etmelidir. 

 
21) 1 Temmuz 2016 tarihinden önce dolumu yapılarak denizyoluyla taşınmak üzere limana kabulü 

yapılmış olan ve gemiye yüklenmeyi bekleyen konteynerlerin DBA’larının tespiti yükletenin 
sorumluluğunda Lİ tarafından yapılır. 
 
Ayrıca 1 Temmuz 2016 tarihinden önce gemiye yüklenerek deniz yolu taşımacılığı başlamış olan 
ve 1 Temmuz 2016 tarihinde veya sonrasında başka bir gemiye aktarma yapılacağı limana ulaşan 
transit haldeki dolu konteynerlerde 1 Ekim 2016 tarihine kadar DBAB aranmaz. 
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DOĞRULANMIŞ BRÜT AĞIRLIĞIN TESPİT YÖNTEMLERİ 
 
Yöntem-1: DBA’nın, söz konusu konteyner tamamen kapatılıp mühürlendikten sonra, fiziki olarak 
tartılıp tespit edilerek doğrulanması Yöntem-1 olarak adlandırılır. 
 
DBA’nın söz konusu konteyner şasi, treyler vb. bir kara taşıtının üstündeyken tartılarak elde edilmesi 
yoluna da gidilebilir. Bu tartım usulünde dolu konteynerin brüt ağırlığı; 

a) Dolu konteynerin üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtları üzerinde konteyner 
olduğu halde dolu ve konteyner indirildikten sonra boş olarak tartılıp aradaki fark 
hesaplanarak belirlenebilir. 

 
Veya 
 

b) Dolu konteyner ile üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtının birlikte tartılması 
sonucu bulunan toplam ağırlıktan söz konusu kara taşıtının Yönergede belirtilen tartı aletleri 
marifetiyle önceden tartılarak tespit edilmiş olan dara ağırlığının çıkartılmasıyla belirlenebilir. 
Bu durumda, söz konusu kara taşıtının yakıt tankında bulunan yakıt miktarı da dikkate 
alınmalıdır. Bahse konu kara taşıtları boş dara ağırlıklarını gösteren bir belgeye sahip 
olmalıdır. 

 
Kara taşıtının üzerinde bulunan birden fazla dolu konteynerin brüt ağırlık bilgisi bu konteynerler birlikte 
kara taşıtı üstündeyken tartılarak tespit edilemez. Bu itibarla, her bir konteynerin ayrı ayrı tartılarak brüt 
ağırlıklarının belirlenmesi gerekir. 
 
Yöntem-2: Konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin 
tartılması sonucu belirlenen ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının toplanması yoluyla dolu 
konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması Yöntem-2 olarak adlandırılır. 
 
Bu yöntemde konteyner içine yüklenen her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin 
ağırlıklarının yönergede belirtilen BSTB sertifikalı, geçerli muayenesi ve 6 ay geçerli kalibrasyon belgesi 
olan tartı aletleriyle tespit edilmesi şarttır. 
 
Bu Yöntem sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda “yetkilendirilmiş yükümlü” 
statüsüne sahip olan ve ayrıca İdare tarafından yetkilendirilmiş olan firmalar tarafından kullanılabilir. Y2 
sertifikası alma koşulları yönergede belirtilmiştir. 
 
Y2 gereğince yapılacak toplama işleminde kullanılacak olan konteynerin doğru dara ağırlığının Y2 yetki 
belgeli firma tarafından ilgili AA’dan temin edilmesi gerekmektedir. 
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İHRACATÇILAR İÇİN İŞ AKIŞLARI 
 

 YÖNTEM 1  
İhracatçılar Yöntem 1’e göre konteyner tartımı sürecinde iki şekilde yer alabilir: 

A. İhracatçı taşımayı TİO ile organize ederek TİO konşimentosu aldığı durumda hat 
konşimentosunda SHIPPER/YÜKLETEN olarak TİO yer alacağından, bu durumda DBAB’yi AA 
ve Lİ’ye verme sorumluluğu yükleten olarak TİO’da olacaktır. 
 

B. İhracatçı taşımayı direkt olarak armatör, hat operatörü veya acentesi ile organize ederek hat 
konşimentosu aldığı durumda, hat konşimentosunda SHIPPER/YÜKLETEN olarak ihracatçı 
görüneceğinden DBAB’yi AA ve Lİ’ye iletme sorumluluğu yükleten konumundaki ihracatçıda 
olacaktır. 
 
Ancak bu durumda ihracatçı yazılı yetki vererek, DBA beyan sorumluluğu kendisinde kalmak 
üzere DBAB’yi AA ve Lİ’ye iletme görevini TİO’ya veya başka bir 3. şahsa verebilir. 

 
A. HAT KONŞİMENTOSUNDA YÜKLETENİN TİO OLDUĞU DURUMDA: 

1. TİO, müşterisi ve gerçek yükleten olan ihracatçı ile konteyner tartımının kimin tarafından 
yaptırılacağını önceden belirler. 
 

2. Eğer konteyner tartımını TİO organize edecekse: 
a- TİO, konteynerin hangi kantarda tartılacağını ihracatçı ve/veya ilgili kara taşıma firmasıyla 

koordine eder ve kantar fişi ile DBAB’de yer alacak kantar bilgilerinin kendisine iletilmesini 
sağlar. 

b- Tartım sonucunda belirlenmiş olan brüt ağırlık bilgisini ve DBAB formunda yer alması 
gereken diğer bilgileri tamamlayarak formu oluşturur ve imza yetkilisinin imzasıyla birlikte 
ilgili AA ve Lİ’nin belirlediği iletişim yöntemiyle (faks, e-posta, EDI, EDP ve benzeri 
kanallarla) ve AA tarafından bildirilmiş DBAB’nin son iletilme zamanından (DBA Cut-off) 
önce AA ve Lİ’ye iletir. 

c- Konteyner tartımına ilişkin tüm masrafların tutarı ve ödeme şeklinin TİO ile ihracatçı 
arasında önceden teyit edilmiş olması gereklidir. 
 

3. Eğer konteyner tartımını ihracatçı organize edecekse: 
a- İhracatçı konteyner tartım işlemini BSTB sertifikalı, geçerli muayene ve kalibrasyon belgesi 

olduğuna emin olduğu bir kantarda yaptırır. Bu koşulları ispatlayan belgeleri ilgili kantar 
işletmesinden edinerek TİO’ya gönderir ve ayrıca 3 yıl boyunca arşivinde tutar. 

b- İhracatçı tartım sonucunda elde edilecek dolu konteyner brüt ağırlık bilgisini ispatlayan 
kantar fişini de ekleyerek DBAB’yi tüm bilgileriyle birlikte düzenler ve yetkili kişi imzalarıyla 
imzalanmış olarak TİO’ya iletir. Bu belgelerin ihracatçı ve TİO tarafından 3 yıl boyunca 
arşivde tutulması şarttır. 

c- TİO, ihracatçıdan gelecek bu DBAB’ye dayanarak kendi DBAB’sini düzenler ve ilgili AA ve 
Lİ’ye iletir. 

d- Konteyner tartımının nasıl ve nerede gerçekleştirileceği, buna ilişkin tüm masraflar ve 
ödeme şeklinin TİO ile ihracatçı arasında önceden teyit edilmiş olması gereklidir. 
 

4. Eğer, ihracatçı dolu konteyneri herhangi bir tartım işlemi yaptırmadan ve DBAB’yi iletmeden 
limana sevk ederse, dolu konteynerin DBA tespitinin o liman işletmesi tarafından yapılmasını ve 
ilgili masrafları ödemeyi kabul etmiş sayılır. 
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B. HAT KONŞİMENTOSUNDA YÜKLETENİN İHRACATÇI OLDUĞU DURUMDA: 
 

1. İhracatçı yüklemeyi direkt olarak AA ile organize ediyorsa ve ilgili hat konşimentosunda 
SHIPPER/YÜKLETEN olarak kendisi görünüyorsa, konteyner tartımını yaptırtmak ve DBAB’yi 
ilgili AA ve Lİ’ye iletmek ihracatçının sorumluluğundadır. 
 

2. Eğer konteyner tartımı ihracatçı tarafından organize edilecek ve DBAB ihracatçı tarafından 
düzenlenecekse, yönergede belirtilen koşullara sahip kantarlarda konteynerin DBA’sı tespit 
ettirilir ve ihracatçı tarafından düzenlenen DBAB imza yetkilisi tarafından imzalanarak AA ve 
Lİ’ye iletililir. 
 

3. Eğer konteyner tartımı ihracatçı tarafından yetkilendirilen TİO veya başka bir 3. şahıs tarafından 
organize edilecek ve DBAB bu 3. şahıs tarafından düzenlenecekse, ihracatçı kendi adına 
DBAB’yi düzenleyecek 3. şahıs olarak TİO’yu veya ilgili 3. şahsı yetkilendirdiğini belirten yetki 
yazısını 3. şahsa ve ilgili AA ve Lİ’lere verecektir. 
 

4. TİO veya ilgili 3. şahıs konteyner tartımını organize ederek DBAB’yi ilgili AA ve Lİ’ye iletecektir. 
 

5. İhracatçılar bu durumda da DBA beyan etme sorumluluğunu taşımaya devam edeceğinden, 
DBAB ve ispatlayıcı belgeleri 3 yıl arşivinde tutması önerilmektedir. 
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YÖNTEM 2 
 

Yöntem-2 yetki belgesine sahip ihracatçılar, yüklemelerini iki şekilde yapabilir: 
 

A. İhracatçılar taşımayı TİO ile organize ettikleri takdirde, hat konşimentosunda 
SHIPPER/YÜKLETEN olarak TİO yer alacağından, bu durumda DBAB’yi AA ve Lİ’ye verme 
sorumluluğu yükleten olarak TİO’da olacaktır. 
 

B. İhracatçılar taşımayı direkt olarak ilgili hatla ve hat konşimentosu alarak organize ettikleri 
takdirde, hat konşimentosunda SHIPPER/YÜKLETEN olarak ihracatçı görüneceğinden DBAB’yi 
AA ve Lİ’ye iletme sorumluluğu ihracatçıda olacaktır. 
 
Ancak bu durumda ihracatçı yetki vererek, DBA beyan etme sorumluluğu kendisinde kalmak 
üzere DBAB’yi AA ve Lİ’ye iletme görevini TİO’ya devredebilir. 

 
C. HAT KONŞİMENTOSUNDA YÜKLETENİN TİO OLDUĞU DURUMDA: 

 
1. Y2 yetki belgesine sahip ihracatçı kendi adına DBAB düzenlemeye ve vermeye TİO’yu yetkili 

kıldığını belirten yetki yazısını TİO’ya, ilgili AA ve Lİ’lere iletir. 
 

2. İhracatçı Y2 yöntemi doğrultusunda doldurduğu konteyner için, DBAB’de bulunması gereken 
tüm bilgileri doldurmuş ve DBAB’yi yetkili imzalarıyla imzalamış olarak TİO’ya iletir. 
 

3. TİO ihracatçıdan alacağı DBAB’ye dayanarak kendi DBAB’sini yetkili imzalarıyla hazırlar ve ilgili 
AA ve Lİ’nin belirttiği iletişim yöntemi ve zamanlamaya uyarak AA ve Lİ’ye iletir. 
 

4. TİO, kendi DBAB’si ile birlikte ihracatçıdan aldığı ve DBA’yı ispatlayan belgeleri 3 yıl boyunca 
arşivinde tutar. 
 

5. İhracatçı geçerli bir Y2 yetki belgesine sahip olduğunu ispatlayan dokümanları TİO’ya iletir ve 
TİO da bu dokümanları 3 yıl boyunca arşivinde tutar. 
 

6. DBAB’nin iletilmesine ilişkin tüm masraflar ve ödeme şekli ihracatçı ile TİO arasında önceden 
teyit edilmiş olmalıdır. 
 

D. HAT KONŞİMENTOSUNDA YÜKLETENİN İHRACATÇI OLDUĞU DURUMDA: 
 

1. Y2 yetki belgeli ihracatçı doldurduğu konteynerin brüt ağırlığını Y2 yöntemi gereğince 
belirledikten sonra DBAB’yi direkt olarak ilgili AA ve Lİ’ye iletir. 
 

2. Eğer Y2 yetki belgeli ihracatçı DBAB’nin iletilmesinde TİO’yu görevlendirecekse, kendisinin 
düzenlediği DBAB’yi iletmeye TİO’yu yetkili kıldığını belirten yetki yazısını TİO’ya, ilgili AA ve 
Lİ’lere iletir: 

 
a- İhracatçı Y2 yöntemi doğrultusunda doldurduğu konteyner için, DBAB’de bulunması 

gereken tüm bilgileri doldurmuş ve DBAB’yi yetkili imzalarıyla imzalamış olarak TİO’ya iletir. 
b- TİO ihracatçıdan aldığı bu DBAB’yi ilgili AA ve Lİ’ye iletir. 
c- İhracatçı ve TİO, DBA’yı ispatlayan belgeleri 3 yıl boyunca arşivlerinde tutar. 
d- İhracatçı geçerli bir Y2 yetki belgesine sahip olduğunu ispatlayan dokümanları TİO’ya iletir 

ve TİO da bu dokümanları 3 yıl boyunca arşivinde tutar. 
e- DBAB’nin iletilmesine ilişkin tüm masraflar ve ödeme şekli ihracatçı ile TİO arasında 

önceden teyit edilmiş olmalıdır. 


