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Sayı : E-34221550-720-10688 Tarih:           17.10.2022
Konu : İtalya Trieste Limanı Giriş Prosedüründe Değişiklik

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 13.10.2022 tarih ve 79051941 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Milano Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazıya atfen, 
 

      
 İtalya'nın Trieste Limanı'na giriş için uygulamaya konulacak yeni giriş kuralının 31/10/2022 

tarihi itibarıyla geçerli olacağı,
      

 Anılan yeni uygulama ile Trieste Limanı'na sadece ‘Gümrük Bildirimi' işlemi yapmış olan tırların 
giriş yapabileceği,
      

 Bu durumun, limana giriş yapmak isteyen tüm tırlar için zorunlu bir işlem olduğu,
      

 Gümrük bildirim işlemlerinin Sinfomar'a ait www.sinfomar.porto.trieste.it adresinden sadece üye 
olan operatörler (gümrük acenteleri) tarafından yapılabileceği,
      

 Limana giriş için gerekli gümrük bildiriminin liman kapısında, evrak veya dijital formatta ibraz 
edilebileceği,
      

 Taşıma, gemiye yüklenmek için değil serbest bölgedeki antrepoya yönelik olduğunda ise antrepo 
kayıt işlemi için sinfomar@info-era.com adresine talepte bulunulması gerekeceği,
      

 Uygulama hakkında detaylı bilginin Trieste Gümrük İdaresi portalında (www.porto.trieste.it) 
yayınlandığı
      
      

hususlarının ifade edildiği bildirilmekte olup, konuya ilişkin ilave bilgiler ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
 
Saygılarımla,

e-imza
Sarp KALKAN
Genel Sekreter Yardımcısı

EK: Trieste Limanı Giriş Prosedüründe Yapılan Değişikliğe İlişkin Ek Bilgiler (1 sayfa)

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-nazilli-envision/Sorgula/BSE58J9B3 adresinden yapılabilir.
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TRIESTE LİMANI’NA 
SADECE “GÜMRÜK 
BİLDİRİM” İŞLEMİNİ YAPMIŞ 
OLANLAR GİRİŞ YAPABİLİR

“GÜMRÜK BİLDİRİM” 
İŞLEMİ TRIESTE LİMANI’NA 
GİRİŞ YAPACAK BÜTÜN 
TIRLAR İÇİN ZORUNLUDUR

“GÜMRÜK BİLDİRİM” 
İŞLEMLERİ “SINFOMAR” 
https://sinfomar.porto.trieste.it

SİTESİNDEN, SADECE 
ÜYE OLAN OPERATÖRLER 
(GÜMRÜK ACENTALARI) 
TARAFINDAN YAPILABİLİR

TRIESTE LİMANI’NA YENİ GİRİŞ KURALI
31/10/2022 TARİHİ İTİBARİ İLE GEÇERLİDİR

EK BİLGİLER:

• “Gümrük bildirimi” yük sahibi veya yük sahibinin gümrük acentası 
tarafından “Sinfomar” üzerinden yapılmalıdır (kullanıcı adı ve şifre 
gereklidir – bunun için lütfen sinfomar@info-era.com adresine talepte 
bulunun)

• Yük sahibi veya yük sahibinin gümrük acentası Sinfomar üzerinden 
“Gümrük bildirimi” yapabilme yetkisine sahip olmalıdır

• “Eğer Trieste limanı’na giriş yapacaksanız ve “Gümrük bildirimi” 
yapılmamışsa, malın gümrük acentası ile araç giriş kapısına 
gelmeden önce irtibata geçmeniz gerekmektedir.“Gümrük bildirim” 
işlemi limana gelmeden önce yapılmış olmalıdır.

• Sinfomar üzerinden yapılan işlemler ücretsizdir.

• Limana giriş için liman kapisinda “Gümrük bildirimi” - evrak ve/veya 
dijital format olarak - ibraz edilmelidir

• Taşıma gemiye yüklenmek için değil de serbest bölgedeki antrepoya 
yönelik olduğunda, Sinfomar da malların varış yerini serbest 
bölgedeki antreponuz olarak girebilirsiniz. 
Sinfomar da malların varış noktası olarak serbest bölgedeki 
antreponuzu kaydettirmek için sinfomar@info-era.com adresine 
talepte bulunmanız gerekmektedir.
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