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Konu: Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü 

Genelgesi Uygulama Talimatı 

 

 

DAĞTIMLI 

 

Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından yayımlanan 2011/2 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve 

Kontrolü Genelgesi (GATS) 5 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu genelge ile gemiler ve 

atık alım yükümlüleri tarafından yapılacak bildirimlerin ve veri giriĢlerinin yapılma usul ve esasları 

belirlenmiĢtir. Sistemin tanıtılması ve sağlıklı bir veri giriĢinin sağlanması amacıyla; Gemi Atık Takip 

Sistemini kullanan acentelere, gemi kaptanları, donatan ve iĢletenlerine, Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlükleri, Liman BaĢkanlıkları, Sahil Güvenlik Bot Komutanlıkları, BüyükĢehir Belediyeleri ve 

atık alım yükümlülerine 28-29 Kasım 2011 ve 22-23 Aralık 2011 tarihlerinde Ġstanbul’da 

Bakanlığımız Uzmanları tarafından eğitim verilmiĢtir. 

  

Eğitimlerde gemi acenteleri ve atık alım yükümlüleri tarafından genelgenin uygulanmasında yaĢanan 

sıkıntılar ve sistemden kaynaklı teknik sorunlar olduğu ifade edilmiĢtir. Bu çerçevede, etkin bir gemi 

atık yönetiminin sağlanması amacıyla; teknik sorunlarının giderilmesi aĢamasında gemi atık takip 

sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için genelgede yer alan bazı hususlarda aĢağıda belirtilen 

açıklamaların yapılması gerektiği uygun mütalaa edilmiĢtir. 

1. Bakanlığımız tarafından verilecek ikinci bir talimata kadar gemilerin donatan, iĢletici, 

kaptan ya da acenteleri, atık bildirimlerini hem GATS Sistemi ile internet üzerinden, hem de 

Ek-1’de yer alan Atık Bildirim Formunu ilgili atık alım yükümlülerine ve Liman 

BaĢkanlığına faks çekerek bildireceklerdir.  

2. Liman dıĢı (Liman BaĢkanlığı idari sınırları dıĢında) sefer yapan bütün yolcu gemileri, 150 

GRT ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 GRT ve üstündeki diğer gemiler; 24 saatten az 

sürecek olan yakın seferlerinde kalkıĢ limanından (kıyı tesisinden) ayrılır ayrılmaz GATS 

Sistemi üzerinden atık bildirimi yapmakla yükümlüdür.  

3. Gemiler, GATS Sistemi üzerinden atık bildirimi yaptıktan sonra, limana geliĢ zamanında, 

geliĢ limanı değiĢikliğinde veya atık miktarlarında oluĢabilecek değiĢiklikleri derhal yine 

GATS Sistemi üzerinden yeniden atık bildirimi yaparak bildireceklerdir.    

4. Gemilerce GATS Sistemi üzerinden yapılması gereken atık bildirimleri; gemi kaptanı,   

donatanı, iĢleticisi veya yetkilendirilmiĢ acentesi tarafından yapılacaktır. Atık bildiriminin 

yapılmaması veya eksik ya da yanıltıcı bildirim yapılması durumunda gemi kaptanı, donatanı 

veya iĢleticisi sorumlu olacaktır.  

5. Gemi atık bildirimini acente aracılığı ile yapmak istemeyen Gemilerin donatan ve iĢleticileri, 

acente kayıt iĢlemlerinde olduğu Gemi Atık Takip Sistemine kayıt yaptırarak atık bildirimi 

yapabilirler. Gemi atık bildirimini acente aracılığı ile yapmak istemeyen gemi kaptanları, 

Ģifresiz doğrudan atık bildirimi yapabilirler. Gemi atık bildiriminin mükerrer olmaması için 

atık bildirimi gemi kaptanı, donatanı, iĢleticisi veya yetkilendirilmiĢ acentesinin sadece birisi 

tarafından yapılacaktır.  

6. GATS Genelgesinin 5. Maddesine göre “Liman dıĢı sefer yapan; bütün yolcu gemileri, 150 

GRT ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 GRT ve üstündeki diğer gemilerin donatan, iĢletici, 

kaptan ya da acenteleri gemilerin limana varıĢlarından en az 24 saat önce GATS Sistemi 

üzerinden ilgili atık alım yükümlüsü ve Liman BaĢkanlığına atık bildirimi yapmakla,..” 

yükümlüdür. “Liman dıĢı sefer yapan…” tanımında “Liman BaĢkanlığı idari sınırları dıĢında 

sefer yapan..” gemiler ifade edilmektedir.  

7. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin“Karasularımız dâhilinde 

sefer yapan gemi iĢleticilerinin yükümlülüğü” baĢlıklı 9. Maddesinde “Karasularımız 

dâhilinde sefer yapan Ģehir hatları, deniz otobüsleri, yolcu motorları donatanları veya 

iĢletmecileri, söz konusu gemilerden kaynaklanan ve bu Yönetmelikte tanımlanan atıkların 

alınması için atık kabul tesisleri ile anlaĢma yapmak zorundadırlar.” Hükmü gereğince 

karasularımız dahilinde sefer yapan ve bu madde de belirtilen gemilerin atık alım için atık 

kabul tesisleri ile anlaĢma yapmaları gerekmektedir.  
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8. 25.11.2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Yolu 

Ġle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik kapsamında Kabotaj Hat Ġzni almıĢ ve iki 

saatten az süreli liman dıĢı (Liman BaĢkanlığı idari sınırları dıĢında) sefer yapan yolcu 

gemileri; atık alımı için anlaĢma yaptıkları ilgili atık alım yükümlülerine ve Liman 

BaĢkanlığına 24 saat içinde en az bir defa atık bildirimi yapacaklardır.  

9. Atık Alım Sorumluları, Bakanlığımız tarafından verilecek ikinci bir talimata kadar,GATS 

Genelgesinin 6.maddesinin (4) fıkrasında belirtilen atık bilgileri GATS Sistemine girilecek ve 

Atık Transfer Formu, Ulusal Atık TaĢıma Formu (UATF) ve gemi atık envanter bilgileri her 

altı ayda bir resmi yazı ile Ġl Müdürlüğüne gönderilecektir. Ġl Müdürlükleri tarafından gemi 

atık envanteri bilgileri her altı ayda bir resmi yazı ile Bakanlığa sunulacaktır.  

10. Muafiyet alan limanlar, gemilerce yapılan atık bildirimleri çerçevesinde atık bildirimini ve 

atık kabul tesisine alınan atıklara iliĢkin bilgileri kontrol edeceklerdir. Muafiyet alan limanlar 

muafiyet verilmesi Ģartlarına eksiksiz uyacaklardır.  

11. GATS Acente kayıt baĢvurusu için baĢvuru formu ile birlikte Acente Yetki Belgesi Ġl 

Müdürlüğüne sunulacaktır.  

12. 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi kapsamında gemilerle ilgili ceza bilgileri; ilk yetki 

verildiği tarihten itibaren (2006/13 sayılı Yetki Devri genelgesi) GATS sistemine girilecektir. 

2011 yılı gemi ceza bilgileri 29 ġubat 2012 tarihine kadar Bakanlığa sunulacaktır. 

Bakanlığımız tarafından verilecek ikinci bir talimata kadar, 2012 yılından itibaren geçerli 

olmak üzere gemilerle ilgili ceza bilgileri resmi yazı ile Bakanlığa her altı ayda bir 

sunulacaktır.  

 

Ġl Müdürlükleri tarafından, Ġllerinde bulunan liman iĢletmelerine (lisanslı atık kabul tesisi ve muafiyet 

belgeli), gemi acentelerine ve ilgililerine yukarıda belirtilen talimatların ivedilikle duyuru yapılması 

hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim. 

  

 

 Recep ġAHĠN   

 Bakan a.   

Genel Müdür V. 

(imzalanmıĢtır.) 

DAĞITIM :  

UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığına 

(Denizcilik MüsteĢarlığı) 

Sahil Güvenlik Komutanlığına 

28 Denize Kıyısı Olan Valilikler 

(Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü) 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığına 

(Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı) 

Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığına 

(Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı) 

Mersin BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığına 

(Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı) 

Antalya BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığına 

(Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı) 

ĠMEAK Deniz Ticaret Odası 

 

 

30.12.2011 Çev.Müh. :A. ER 

30.12.2011 ġb.Md.V :M. ARSLAN 

30.12.2011 Dai.BĢk. :A. SEVER 

30.12.2011 Gn. Md Yrd.V. :D. M. ġAHĠN 

 

http://www.cevresehircilik.gov.tr/

