
GEMİLERİN BİLDİRİM FORMU
(REPORTING FORM)

A/ Geminin adı / bayrağı / Sicil Limanı / Çağrı işareti / IMO numarası / MMSI numarası
   (Name / flag / call sign / IMO No / MMSI No)

B/ Gemi sahibi / adres 
Ship owner / Adress

C/ Varış limanı / Tahmini varış zamanı*
(Port (s) of destination / estimated time of arrival*)

D/ Karasularına tahmini varış zamanı*
(Estimated time of arrival to territorial waters*)

E/ Ayrılış limanı / (tahmini) ayrılış zamanı*
(Departure port / (estimated) time of departure*)

F/ Gemideki toplam kişi sayısı
   (Total number of persons on board)

G/ Yükle ilgili detaylı bilginin elde edilebileceği yerin adres ve iletişim bilgileri() 
(Address and communications from which detailed information on the car) -Tel / Fax / e-mail / 
Diğer-other

H/ Kargo Bilgileri - Cargo(es) Information
Petrol / Gaz / Kimyasal / Paketlenmiş halde tehlikeli yük

(0il / gas / chemical / Dangerous goods in packaged form / other)   

I/** Teknik adı / Birleşmiş Milletler No / Sınıfı (IMDG-IBC-IGC-BC) / Miktarı (mt) 
/ Konumu (tank no) / Paketlenmiş haldeki diğer zararlı maddelerin tanınma numarası

(Technical name / UN number / class (IMDG-IBC-IGC-BC) / Quantity (mt)
Location(tank number) /  identification number of other harmful substances are being carried in 
packaged form) 

J/ Mali sorumluluk belge türü / belge no / geçerlilik süresi / azami tazmin limiti 
(Financial Responsibility Certificate Kind / Certificate No / Validity date / Max. Compensation 
limit)

K/ Garantörün adı / adresi / iletişim bilgileri-teleks-faks-telefon
(Guarantor name / adress / communication information-telex-fax-tel)

L/ Bir limana, kıyı tesisine veya demir yerine uğramadan Türk sularından geçen gemi (evet / 
hayır)   

Vessels passing Turkish waters without entering ports, shore/sea facilities and anchorage 
areas (yes / no)

* Saat-gün-ay-yıl aralarında boşluk bırakılmadan yerel zaman olarak SSSSGGAAYY şeklinde 
yazılır.

(Örnek: 08.06.2005, saat 0900LT     0900080605 şeklinde yazılır)
Time-date-month-year will be writen without empty space in Local Time like this, 

TTTTDDMMYY
(Example: 08.06.2005, 0900LT  writen like this  0900080605)  

** Eğer birden fazla kargo bulunuyorsa hepsi ayrı ayrı I1/..., I2...  şeklinde maddeler halinde 
yazılacaktır.

If more than one kind of cargo (I/) will be writen for each kind like I1/..., I2/...


