Container / Vehicle Packing Certificate
When dangerous goods are packed or loaded into any container or vehicle, those responsible for packing
the container or vehicle shall provide a “container/vehicle packing certificate” specifying the
container/vehicle identification number(s) and certifying that the operation has been carried out in
accordance with the following conditions:
☐.1 The container/vehicle was clean, dry and apparently fit to receive the goods;
☐.2 Packages which need to be segregated in accordance with applicable segregation requirements have not
been packed together onto or in the container/vehicle (unless approved by the competent authority concerned
in accordance with 7.3.4.1);
☐.3 All packages have been externally inspected for damage, and only sound packages have been loaded;
☐.4 Drums have been stowed in an upright position, unless otherwise authorized by the competent authority,
and all goods have been properly loaded and, where necessary, adequately braced with securing material to
suit the mode(s) of transport for the intended journey;
☐.5 Goods loaded in bulk have been evenly distributed within the container/vehicle;
☐.6 For consignments including goods of class 1 other than division 1.4, the container/vehicle is structurally
serviceable in accordance with 7.1.2;
☐.7 The container/vehicle and packages are properly marked, labelled and placarded, as appropriate;
☐.8 When substances presenting a risk of asphyxiation are used for cooling or conditioning purposes (such
as dry ice (UN 1845) or nitrogen, refrigerated liquid (UN 1977) or argon, refrigerated liquid (UN 1951)), the
container/vehicle is externally marked in accordance with 5.5.3.6; and
☐.9 A dangerous goods transport document, as indicated in 5.4.1, has been received for each dangerous
goods consignment loaded in the container/vehicle.
Note: The container/vehicle packing certificate is not required for portable tanks.
If the container/vehicle packing certificate is presented to the carrier by means of EDP or EDI transmission
techniques, the signature(s) may be electronic signature(s) or may be replaced by the name(s) (in capitals) of
the person authorized to sign.

Container identification No.

Company / Organization of Signatory

Typed Name / Signature

Date / Location

Feridun ÜLKER
Dangerous Goods Safety Advisor
T.R. Ministry of Transport - General Directorate of
Dangerous Goods and Combined Transport Regulation
Certificate date/number:2015/645

Konteyner / Araç Paketleme Sertifikası
Tehlikeli malların herhangi bir konteynere† veya araca yüklenmesi veya burada paketlenmesi hâlinde,
konteyneri veya aracı paketlemekle yükümlü taraflar, konteyner/araç tanımlama numarasını /numaralarını)
belirten ve işlemin şu koşullar gözetilerek yürütüldüğünü onaylayan bir "konteyner/araç paketleme
sertifikası" sunacaktır:
☐.1 Konteyner/araç temiz, kuru ve malları barındırmaya uygun gözükmektedir;
☐.2 Ayrı yerleştirilme zorunlulukları uyarınca ayrılması gereken paketler, konteynerde/araçta birlikte
paketlenmemiştir (madde 7.3.4.1 uyarınca söz konusu yetkili makam tarafından onaylanmadıkça);
☐.3 Tüm paketler hasara karşı dış muayeneden geçmiş olup, yalnızca sağlam ambalajlar yüklenmiştir;
☐.4 Yetkili makamın aksi için onay vermediği durumlarda variller dik pozisyonda yerleştirilmiş olup tüm
mallar düzgün şekilde yüklenmiştir ve gerekli durumlarda amaçlanan yolculuğun taşıma yöntemine uyacak
sabitleme malzemesiyle yeterince desteklenmiştir;
☐.5 Dökme yük olarak yüklenen maddeler konteyner/araç içerisinde eşit bir şekilde dağılmıştır;
☐.6 Tehlike bölümü 1.4 hariç olmak üzere Sınıf 1'de yer alan maddeleri içeren sevkiyatlar için,
konteyner/araç 7.1.2 uyarınca yapısal olarak hizmete uygun durumdadır.
☐.7 Konteyner/araç ve paketler düzgün şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş ve gerektiğinde
plakartlandırılmıştır;
☐.8 Boğulma riski bulunduran maddeler soğutma ve havalandırma amaçlı kullanıldığında (örneğin kuru buz
(UN 1845) ya da nitrojen, soğutulmuş sıvı (UN 1977) ya da argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951)) olarak
kullanıldığında, konteyner / araç harici olarak 5.5.3.6 uyarınca işaretlenir ve
☐.9 Konteynere / araca yüklenen her bir tehlikeli mal sevkiyatı için 5.4.1'de belirtilen tehlikeli mal taşıma
belgesi alınmıştır.
Not: Konteyner/araç paketleme sertifikası, portatif tanklar için gerekli değildir.
Konteyner/araç paketleme sertifikası, taşımacıya EDP veya EDI iletim teknikleriyle sunulmuşsa, imzalar
elektronik imza olabilir veya imza atmaya yetkili kişinin adı (adları) (büyük harflerle) kullanılabilir.
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