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Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından, konteynerlerin elleçlenmesi, istifi ve 
taşınması sırasında can ve mal güvenliğini sağlamak, konteyner taşımacılığını kolaylaştırmak, 
konteynerlerin kontrol ve muayene esaslarını belirlemek, yapısal ve operasyonel gereklilikler 
ile emniyet ve güvenliğe yönelik hususları düzenlemek amacıyla 1972 yılında kabul edilen 
Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC Sözleşmesi) 6 Eylül 1977 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun, 31.01.2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Bildirim prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip IMO tarafından, CSC 
Sözleşmesi Madde VIII(2) kapsamında, sözleşmenin ülkemiz için yürürlüğe giriş tarihi 8 
Ağustos 2014 olarak belirlenmiş ve bu durum CSC.1/Circ.144 sayılı sirküler ile 
duyurulmuştur. 
 
CSC Sözleşmesi hükümlerinin tüm ilgililerce uygulanması zorunludur. Bu itibarla Liman 
Başkanlıkları, konteyner üreticileri, konteyner sahipleri, konteyner taşıyan gemilerin 
kaptanları, bu gemilere hizmet veren terminal operatörleri, klas kuruluşları ve diğer ilgililer 
faaliyetlerini bu Sözleşmeye uygun olarak yapmak zorundadırlar.  
 
Bu kapsamda, yeni imal edilen konteynerlerin ilk muayenelerinin, üretim tarihinden itibaren 
en geç 5 (beş) yıl, akabinde yapılacak olan periyodik muayenelerinin ise en geç 30 (otuz) ay 
içerisinde yapılması gerekmektedir. Bir konteynerde herhangi bir kaza sonucu yapısal 
bozukluk olması durumunda veya bakım ya da modifikasyon yapılması halinde, bu süreler 
beklenmeden muayene yapılarak sertifikalandırılmalıdır.  
 
CSC Sözleşmesi 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasındaki “Her İdare, Ek I’deki hükümlerin 
uygulanması için, işbu Sözleşme’de oluşturulmuş ölçütlere uygun olarak etkin bir 
konteyner test, denetim ve onay yöntemi oluşturur. Bununla birlikte, İdare bu test, denetim 
ve onay yetkisini kendisi tarafından uygun şekilde yetkilendirilmiş kuruluşlara verebilir.” 
hükme istinaden Bakanlığımızca, 26.12.2013 tarihinde imzalanan Protokol ile Türk Loydu 
Vakfı İktisadi İşletmesi söz konusu iş ve işlemleri yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Bu 
itibarla, ülkemizdeki üreticiler tarafından imal edilen konteynerlerin test, muayene ve onay 
işlemleri Türk Loydu tarafından yapılacaktır.  
 



 
 
 
 
 
 
 Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü 

 

G.M.K. Bulvarı No:128/A  06570  Maltepe/ANKARA Ayrıntılı Bilgi: S. ARICI  
                          Mühendis 

Telefon: (0312) 203 20 00 / 3923   
Faks: (0312) 231 51 89 
E-posta:sezai.arici@udhb.gov.tr  İnternet Adresi: www.tmkt.gov.tr. 

 
 

 
 
CSC Sözleşmesi kapsamında, üye ülkelerin yetkili idareleri ve bu idarece yetkilendirilen test, 
muayene ve onay yapma yetkisi bulunan kuruluşlara ait bilgiler CSC.1/Circ. 146 sayılı IMO 
sirküleri ile yayımlanmıştır.  
 
Offshore container - açık deniz konteynerleri, farklı test ve dizayn parametrelerine sahip 
olmalarından dolayı, CSC Sözleşmesi hükümlerine tabi değildir. IMO, bu alandaki boşluğu 
ortadan kaldırmak amacıyla, açık deniz konteynerlerinin muayene, test ve onayı hakkındaki 
rehberi MSC/Circ.860 sayılı Sirküler ile yayımlamıştır. Liman Başkanlıkları, konteyner 
üreticileri, konteyner sahipleri, konteyner taşıyan gemilerin kaptanları, bu gemilere hizmet 
veren terminal operatörleri, klas kuruluşları ve diğer ilgililer, açık deniz konteynerleriyle ilgili 
faaliyetlerini anılan sirkülere uygun olarak yürüteceklerdir.   
 
CSC Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasında ve yorumlanmasında farklılıkların ortadan 
kaldırılarak birlikteliğin sağlanması ve izaha ihtiyaç duyan hükümlerin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla, IMO tarafından uyumlaştırılmış yorum ve uygulamalar hakkında 
tavsiyeler CSC.1/Circ.138 sayılı Sirkülerle, bu sirkülerde yapılan değişiklikler ise 
CSC.1/Circ.138/Rev.1 sayılı sirküler ile yayımlanmıştır.  
 
Tüm ilgililerin, CSC Sözleşmesi kapsamındaki uygulamalarını yukarıda zikredilen rehber ve 
sirkülere uygun olarak gerçekleştirmeleri hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.  
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