
 

Bilgi Notu 
DFDS hattına yönelik Sete Limanında faaliyet içerisinde olan uluslararası 

nakliyat şirketlerin dikkatine 
 

 
 

 
DFDS tarafından işletilen Sete – Türkiye hattında sayısı düşen yüklemeler nedeniyle, Sete 
Liman genelinde park halinde olan araçlara geçici olarak kısıtlama getirilecektir. 
 
İçinde bulunduğumuz sıhhi durum nedeniyle, salgınla mücadele kapsamında getirilen 
zorunlu talimatlar esasına dayanarak, kamyon sürücülerini limanda kabulü ne yazıktır 
ki  mümkün olmayacaktır. İhracat dorsesini SPS Liman Terminaline kesen ve sonrasında 
ithalat dorsesini tahliyesine dek bekleyen sürücü ve beraberindeki çekicisiyle liman genelinde 
park etmesinde müsaade edilecektir. Ancak bu durum aralıklı gelen ve giden 2 farklı DFDS 
gemi süreci için geçerli olmayacak ve bu zaman aralığı içerisinde liman genelinde 
bekleme yapılmasına müsaade edilmeyecektir.  
 

Güncel durum itibariyle, gemi tarifeleri pazartesi ve cuma günleri olmak üzere 
programlanmıştır. Pazar gemisinin geçici olarak askıya alınmasına binaen; DFDS hattına 
yönelik olan çekicilerin ve komple ünitelerin, cuma günü saat 12’den pazartesi saat 7’ye 
kadar olan süre aralığında limana girişlerine müsaade edilmeyecektir. Buna karşın, 
aracların liman terki veya çıkışlarına dair herhangi bir engel söz konusu olmayacaktır.    

Söz konusu uygulama cuma günü 10 Nisan 2020 tarihinde devreye alınacaktır. 
 
Sonuç olarak, Armatör (DFDS) ve Gümrük Komisyoncuları aracılığıyla AP+ kargo sistemi 
üzerinden girecekleri özet beyanlara takiben araçların limana girişlerine müsaade edilecektir.  
 

Bu bağlamda; ilgili nakliye şirketlerin planlamasını kolaylaştırmak için aşağıda Sete bölgesi ve 
civarında bulunan en yakın dinlenme/konaklama noktaları ve planları ekte verilmiştir: 

• Montpellier istikameti: Fabregues Park ve Dinlenme tesisleri (Aire d'autoroute de 
Fabrègues) 

• Beziers istikameti: Montblanc Park ve Dinlenme tesisleri (Aire d’autoroute de 
Montblanc) 

• Nimes istikameti: Ambrussum Park ve Dinlenme Tesisleri ( Aire d’autoroute de 
Ambrussum)  

3605 arayarak dinlenme tesisleri için ek bilgi alabilirsiniz. 

 
Sete Limanda yerleşik Spedisyonlar ve elbetteki DFDS bahsi konuda müşterilerine gerekli 
bilgilendirmeyi sağlayacaklardır, bu vesileyle Sete Liman İşletmeleri ve Yönetimine bağlı 
ekipler her zaman nakliye şirketlerin huzurunda olup, her türlü fikir teatisine açık olacaktır. 
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