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Limanlar Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında 

Yayıma Hazırlayan: Güneş Karol Işıklar1 

Limanlar Yönetmeliği’nde2 24/9/2019 tarihinde3 yayımlanan “Limanlar Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişiklik yapılmıştır. Yönetmelik ilk 15 maddesi ile 

Limanlar Yönetmeliği’nin aşağıda sıralanan maddelerini, 16. ve 17. maddeleri ile de Limanlar 

Yönetmeliği’nin Ekleri’ni değiştirmiştir.  

Değiştirilen Hükümler Eklenen Hükümler 

m. 4 f. 1 b. (a), b. (ı) ve b. (cc); 

m. 9 f. 1 b. (b); 

m. 11 f. 1; 

m. 13 f. 3 ve f. 5; 

m. 14 f. 11; 

m. 20 f. 1 b. (ğ); 

m. 24 f. 1; 

m. 34 f. 4; 

m. 46 f. 3; 

m. 49 f. 1 

m. 10 f. 1 b. (a) c. 3; 

m. 11 f. 2 c. 2 ve f. 9; 

m. 13 f. 3 ve f. 6; 

m. 16 f. 3 c. 3; 

m. 26 f. 1 c. 2 ve c. 3; 

m. 42/A, m. 42/B 

 

 

 

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik m. 20 uyarınca yapılan 

değişikler yayım tarihi olan 24/9/2019’da yürürlüğe girmiştir. Aşağıda Limanlar Yönetmeliği’nin hangi 

maddelerinde ne şekilde değişiklik yapıldığı gösterilecektir.  

                                                 
1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Ticareti ve Sigorta Bilim Dalı Araştırma Görevlisi. 
2 RG T:  31/10/2012, Sayı: 28453. 
3 RG T: 24/9/2019, Sayı: 30898. 



 

2 

 

 

LİMANLAR YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Dayanak4 

MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-20/10/2015-29508) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 

sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 

ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştirma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 9, 10, 11, 12 ve 28 inci maddelerine 10/7/2018 

tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü, 479 uncu, 480 inci, 481 inci ve 482 nci maddeleri ile 

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştir. 

Tanımlar ve kısaltmalar5 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ulaştırma ve Altyapı Bakanını, 

b) Barınma merkezi: Gemi ve deniz araçlarının, liman başkanlığınca belirlenen toplu halde 

bağlandıkları ve barındıkları tesisleri, 

c) Deniz aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan 

her türlü araç veya yapıyı, 

ç) Deniz uçağı: Su üstünde hareket ve manevra yapmak üzere inşa edilmiş her türlü hava aracını, 

d) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle 

seyredebilen her tekneyi, 

e) Gemi veya deniz aracı ilgilileri: Donatan, işleten, kiracı, kaptan veya acenteleri ile gemiyi veya 

deniz aracını temsile yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri, 

f) Gemi işletmecisi: Geminin maliki olsun veya olmasın, geminin zilyetliğine sahip olan, teknik 

ve ticari bakımdan gemiyi kendi hesabına işleten, geminin işletimi ve yönetimi sorumluluğunu alan ve 

                                                 
4 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 1 ile değişiklik yapılmıştır. 
5 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 2 ile değişiklik yapılmıştır. 
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bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın yüklediği tüm görev ve sorumlulukları devralmayı kabul 

eden, deniz emniyeti ve deniz kirlenmesinin önlenmesi konularında sorumluluk ve görevler taşıyan 

gerçek veya tüzel kişiyi, 

g) Gemi rotalama sistemi: Kaza riskini azaltmak ve deniz trafiğini düzenlemek amacıyla 

oluşturulmuş bir veya daha fazla rota ile trafik ayırım düzenini, trafik ayırım şemalarını, çift yönlü 

rotaları, tavsiye edilen rotaları, kaçınılacak, girişe yasak veya demirlemeye yasak alanları, kıyıya yakın 

trafik bölgelerini, dönüşleri, tedbir alınacak alanları içeren sistemi, 

ğ) Gemi sahibi veya donatanı: Gemi sicilinde geminin adlarına kayıtlı olduğu gerçek veya tüzel 

kişileri; gemi, sicilde kayıtlı değilse geminin mülkiyetine sahip olan gerçek veya tüzel kişileri; gemi, bir 

devletin mülkiyetinde olup da bu devlette donatan veya gemi işletme müteahhidi olarak müseccel 

bulunan bir şirket tarafından işletilmekte ise bu şirketi, 

h) Gros ton (GT): Geminin, 21/9/1978 tarihli ve 2169 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesi ile 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğine uygun olarak 

düzenlenmiş belgesinde gösterilen gros tonilatosunu, 

ı) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü, 

i) IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü, 

j) IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu, 

k) Kıyı tesisi: 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyılarda doldurma ve 

kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde yapılabilen liman, kruvaziyer liman, yat limanı, yolcu 

terminali, rıhtım, iskele, yanaşma yeri, akaryakıt veya sıvılaştırılmış gaz boru hattı şamandırası veya 

platformu, (Ek ibare:RG-8/4/2017-30032) şamandıralı tesisler, balıkçı barınakları, gemi geri dönüşüm 

tesisi, tersane, tekne imal ve çekek yeri gibi tesisler ile bunlara bitişik diğer daimi tesisleri, deniz 

ulaşımına yönelik diğer alt veya üst yapı tesisleri ile duba, fener, mahmuz, kıyı perdeleri deşarj hattı, 

deniz altı kabloları ile açık deniz platformları ve benzeri yapıları, 

l) Kıyı tesisleri hizmetlerinde kullanılan gemi ve deniz araçları: Kılavuzluk ve römorkörcülük 

teşkilatına veya kıyı tesislerine ait gemi ve deniz araçları ile kıyı tesisi inşaatına, batık çıkarma, tarama, 

denizde ve kıyıda aynı projeye hizmet eden, liman başkanlığınca faaliyetine izin verilmiş gemi ve deniz 

araçlarını, 

m) Kıyı tesisi ilgilileri: Kıyı tesislerini İdareden izin almak suretiyle işleten gerçek kişiler veya 

tüzel kişiler ile kıyı tesislerinin yöneticilerini ve sorumlularını, 
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n) Kulüp: Bir geminin donatanı veya işleteni olarak üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklar ve 

yapılmak zorunda kalınan masraflara ilişkin muafiyetli veya muafiyetsiz koruma ve tazmin sigortasını 

veya diğer geçerli sigorta biçimleri ve benzer koruma şartları sunan mali güvenceyi veren kuruluşu, 

o) İkmal yapan gemi: Yakıt, yağ veya su alan gemiyi, 

ö) Liman başkanlığı: Ülkemizde mevzuat ile kurulmuş her bir liman başkanlığını, 

p) Liman çıkış belgesi: Liman idari sınırlarını aşarak sefer yapacak gemilere, 4922 sayılı Kanun 

kapsamında liman başkanlığınca düzenlenen belgeyi, 

r) Liman idari sahası: Liman başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk sahasını, 

s) Liman sahası: Her türlü limancılık iş ve işlemleri ile faaliyetlerinin yapıldığı, gümrük ve 

acentecilik ve benzeri hizmetlerin sunulduğu tüm kıyı tesislerini ve demirleme sahalarını kapsayan deniz 

ve kıyı alanlarını, 

ş) Liman tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp 

verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri ve 

yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla 

kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu 

yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay 

deniz yerlerini, 

t) LRIT: Gemilerin uzak mesafelerden tanımlanması ve izlenmesi sistemini, 

u) Ordino: Gemilerin ve deniz araçlarının, kıyı tesisleri ile demirleme sahalarına kabulü amacıyla 

liman başkanlığınca düzenlenen yanaşma veya demirleme sahasını belirten izin belgesini, 

ü) OTS: Otomatik Tanımlama Sistemini, 

v) Sefer bölgesi: Gemi ve su araçlarının teknik durumları ve çeşitli donanımlarına göre İdare 

tarafından belirlenen çalışabilecekleri deniz alanlarını, 

y) Tahmini varış zamanı: Bir geminin liman idari sahasına varacağı tahmini zamanı, 

z) VHF: Çok yüksek frekans üzerinden yapılan telsiz haberleşmesini, 

aa) (Mülga:RG-27/2/2013-28572) 

bb) (Mülga:RG-27/2/2013-28572) 

cc) (Ek:RG-27/2/2013-28572) Bitişik liman: Geminin bulunduğu yerdeki liman başkanlığına 

karadan ve ve/veya denizden komşu olan diğer liman başkanlıklarının idari sınırlarını kapsayan deniz 

alanını, 
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çç) (Ek:RG-27/2/2013-28572) Boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu, 

dd) (Ek:RG-27/2/2013-28572) Denize elverişlilik belgesi: 4922 sayılı Denizde Can ve Mal 

Koruma Hakkında Kanun uyarınca düzenlenen belgeyi, 

ee) (Ek:RG-27/2/2013-28572) Küçük deniz aracı: Yolcu gemileri hariç, tam boyu 24 metreden 

küçük olan her türlü ticaret gemisini, 

ifade eder. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Limanda Seyir Emniyeti 

Liman sahasına gelen gemilerin bildirim yükümlülüğü6 

MADDE 9 – (1) Liman sahasına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile deniz araçları, 

bildirim yükümlülüğü bakımından aşağıdaki esaslara uyarlar. 

a) Uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve deniz aracı ilgilileri ile 150 GT 

ve üzeri kabotaj seferi yapan gemi ve deniz aracı ilgilileri, İdarece belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde liman sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına girmesine kadarki seyir 

süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz aracı ilgilileri ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, 

bildirim yapmak zorundadır. 

b) Liman sahasına giriş için bildirilen tahmini varış zamanını on iki yirmi dört saatten fazla 

geciktirecek olan gemi ve deniz aracı ilgilileri, bu durumu liman başkanlığına yazılı olarak bildirmek 

zorundadır. 

c) Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi 

durumunda, bildirim veren hakkında idari işlem yapılır ve varsa yanaşma, kalkma, geçiş sırasını 

kaybeder. 

ç) 300 GT altındaki turizm faaliyetlerinde gezi, spor ve eğlence amaçlı kullanılan gemi ve deniz 

araçları ile kabotaj seferi yapan ve kendine tahsisli kıyı tesislerine yanaşan balıkçı tekneleri bu madde 

hükümlerinden muaftır. 

Gemi yanaşma ve demirleme kuralları7 

MADDE 10 – (1) Liman sahasına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları aşağıdaki 

esaslara uymak zorundadır. 

                                                 
6 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 3 ile değişiklik yapılmıştır. 
7 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 4 ile değişiklik yapılmıştır. 
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a) Geliş bildirimi yapmakla yükümlü gemi ve deniz araçları, ordino almadan yanaşma, bağlama 

veya demirleme işlemi yapamaz. Genel beyannamede belirtilen tahmini varış zamanına yirmi dört 

saatten fazla olan gemi ve deniz araçları için bu süre zarfında ordino düzenlenmez. İdarece uygun 

görülen limanlarda bu süre 48 saate çıkarılabilir. 

(…) 

Liman çıkış belgesi8 

MADDE 11 – (Değişik:RG-27/2/2013-28572) 

(1) (Değişik cümle:RG-13/6/2018-30450) Liman idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret 

gemisinin ve deniz araçlarının kıyı tesisinden çıkışı, liman başkanlığınca düzenlenen ve geminin/deniz 

aracının adı, cinsi, bayrağı, IMO numarası, çağrı işareti, tonaj bilgileri ile kaptanın adı, gittiği ülke/liman 

ve bunun gibi bilgileri içeren ve şekli İdare tarafından belirlenen Liman Çıkış Belgesi ile yapılır. Liman 

Çıkış Belgesi almış olanlar, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile olan işlemlerini tamamlayarak derhal 

kıyı tesisinden ayrılırlar. Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçlarına verilecek olan kıyı tesisi çıkış 

izni, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi 

Yönetmeliği hükümleri kapsamında seyir izin belgesi ile verilir. Bu durumda seyir izin belgesi liman 

çıkış belgesi yerine geçer. 

(2) Liman Çıkış Belgesi, talep üzerine denize elverişli gemilerin; 

a) Gemi adamları ile donatımı, 

b) Yolcu sayısı ve yükün cinsi, 

c) Yükleme durumu, 

hususları açısından belgelerinde belirtilmiş durumlarına uygunlukları ile liman başkanlığınca 

yapılacak denetim sonucu zorunlu belgelerinin mevcut olduğunun tespit edilmesi hâlinde düzenlenir. 

Ancak liman başkanı, yetkili gemi acentesi veya gemi kaptanının Liman Yönetimi Bilgi Sistemi 

üzerinde veya yazılı olarak yaptığı beyanı yerinde denetim olarak kabul edebilir. 

(3) Geminin denize elverişli olmadığının herhangi bir şekilde anlaşılması veya limandan 

ayrılmasını engelleyecek başkaca bir bilginin liman başkanlığına ulaşması hâlinde liman çıkış izni 

verilmez veya verilen liman çıkış belgesi iptal edilir. 

(4) Geçerli denize elverişlilik belgesine sahip olan gemilerden; 

a) Türk Boğazları bölgesinde hat iznine sahip gemiler ile İzmir Körfezinde Karaburun ile Foça 

arasına çekilen hattın doğusunda kalan bölgelerde sefer yapan gemilere, 

                                                 
8 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 5 ile değişiklik yapılmıştır. 
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b) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün asli görevlerinin yerine getirilmesinde kullanılan gemi ve 

deniz araçlarına, 

c) Küçük deniz araçlarına, 

ç) Bitişik limanlarda yapılan seferlerde, 

d) Türk karasularında kalkış limanından 25 mil (dahil) uzaklıklara kadar sefer yapan yolcu 

gemilerine, hizmet gemilerine ve tarifeli sefer yapan hat iznine sahip diğer gemilere, 

e) Balıkçı gemilerine, 

f) Deniz sondaj platformları gibi kıyıdan uzak deniz alanlarında bulunan tesislere en uygun liman 

sahaları kullanılarak hizmet maksadıyla servis yapan gemilere sadece bu faaliyetle sınırlı olmak üzere, 

g) Marmara denizinde yağ, yakıt ve su tankerleri ile kumanya taşıyan ikmal gemilerine, 

ğ) (Ek:RG-20/10/2015-29508) Kabotaj sefer bölgesi içinde seyir yapan eğitim/öğrenci stajı 

maksatlı okul gemilerine, 

60 gün süreli Liman Çıkış Belgesi düzenlenir. 

(5) Denize elverişlilik belgesinin bitiş tarihinin, 60 günlük liman çıkış belgesinin bitiş tarihini 

kesmesi halinde, denize elverişlilik belgesinin geçerlilik tarihine kadar Liman Çıkış Belgesi düzenlenir. 

(6) Denize elverişlilik belgesindeki sefer bölgelerine bakılmaksızın can kurtarma, denizde yangın 

veya deniz kirliliğine müdahale gibi acil durumlarda, liman başkanlığının talimatı ya da kaptanın 

denizde can kurtarma ödevinden doğan sorumluluğu gereği, gemilerin yapacağı seferlerde Liman Çıkış 

Belgesi düzenlenmeyebilir. 

(7) Üçüncü fıkradaki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere, Liman Çıkış Belgesi aldıktan 

sonra herhangi bir sebeple liman sahasını terk etmeyen ve/veya edemeyen gemiler Liman Çıkış 

Belgesini iptal ettirmek zorundadır. 

(8) 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik 

Yönetmeliği kapsamında Yazılı İzin Belgesi ile yapılabilecek seferlerde Liman Çıkış Belgesi aranmaz. 

(9) Kabotaj ve liman seferi yapan ve Liman Çıkış Belgesi düzenlenmiş olan her geminin belgeye 

esas gemi adamı durumu/şartlarının değişmesi halinde gemi kaptanı tarafından liman başkanlığına bilgi 

verilmesi zorunludur. 

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri9 

                                                 
9 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 6 ile değişiklik yapılmıştır. 
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MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-8/4/2017-30032) Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak 

veya bu tesislerden ayrılacak 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve 

deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük 

yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar 

kılavuz kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine 

giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Yakıt ikmali amacıyla demirde 

veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için 

yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri kılavuz 

etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda 

değildir. 

(2) (Değişik:RG-27/2/2013-28572) Yolcu gemileri dışındaki gemi ve deniz araçlarının, gros 

tonilatosuna göre, almak zorunda oldukları asgari römorkör sayısı ve bu römorkörlerin asgari çekme 

güçleri ek-5’te yer almaktadır. 

(3) Ek-5’te belirtilen şartların sağlanamadığı durumlarda; gemi ve deniz araçları kıyı tesislerine 

yanaştırılmaz, yanaştırılması halinde kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatı ilgililerine gerekli idari 

yaptırım uygulanır. İdare, yıl içerisinde kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetinin çok az verildiği, 

yıllık hizmet dağılımının dengeli olmadığı hizmet sahalarında; verilen hizmetler karşılığı elde edilen 

gelirler ile yatırım yapma maliyetleri, gelen gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, komşu tesislerle 

etkileşim, kıyı tesisinde elleçlenen yük cinsi ile oşinografik ve meteorolojik şartlar göz önünde 

bulundurmak suretiyle, ilgili kıyı tesisine yönelik istisnai teknik düzenlemeler yapabilir. 

(4) Gemi söküm bölgesine gelen gemi ve deniz araçlarına verilmekte olan kılavuzluk ve 

römorkörcülük hizmetleri aşağıdaki esaslara göre yürütülür. 

a) Gemi söküm bölgesine baştankara yanaşan tüm gemi ve deniz araçları tonajına bakılmaksızın 

kılavuz kaptan almak zorundadır. 

b) Gemi söküm bölgesine makinesi çalışır vaziyette gelerek baştankara olan tüm gemi ve deniz 

araçları römorkörden muaftır. Ancak, kendinden hareket kabiliyeti olmayan gemi ve deniz araçları ek-

5’te verilen tablodaki şartlara tabi olmakla birlikte, 2000 GT altındakiler de en az bir römorkör almak 

zorundadır. 

c) Tesislerin durumu, geminin tonajı, hava şartları ya da buna benzer nedenlerle ihtiyaç olması 

halinde römorkör alma şartları açısından liman başkanlığınca ilave tedbirler alınabilir. 

(5) (Ek:RG-26/7/2014-29072) Tersane bölgesine gelen, kendinden hareket ve/veya manevra 

kabiliyeti olmayan; 
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a) 2000 GT altındaki kılavuzluğa tabi gemi ve deniz araçları, her biri en az 16 ton çekme 

kuvvetinde iki römorkör, 

b) 2000-5000 GT arası gemi ve deniz araçları, Ek-5’te belirtilen asgari römorkör miktarına ilave 

olarak en az 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör daha 

alırlar. 

(6) Askeri tesislere yanaşan sivil veya askeri gemilerin ihtiyari olarak kılavuz kaptan veya 

römorkör kullanması durumunda, ilgili kılavuzluk/römorkörcülük teşkilatı tarafından verilen hizmete 

yönelik kamu payı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır. 

Kılavuz kaptan ve römorkör alınmasına ilişkin esaslar (Değişik başlık:RG-20/10/2015-

29508)10 

MADDE 14 – (…) 

(11) (Ek:RG-27/2/2013-28572) Çanakkale veya İstanbul Boğazından girip Marmara 

limanlarından birine gidecek, Marmara limanlarından ayrılıp Çanakkale veya İstanbul Boğazından 

çıkacak uğraklı geçiş yapan her tonajdaki yabancı bayraklı ticaret gemileri, Çanakkale Boğazı Ege girişi 

ile Marmara limanları ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişi ile Marmara limanları arasındaki güzergâhın 

deniz trafiği ve kıyı güvenliği yönünden ilgili liman başkanlıklarınca zorunlu görülen kesimlerinde seyir 

süresince kılavuz kaptan almak zorundadırlar. (Ek cümle:RG-28/4/2013-28631) İstanbul ve Çanakkale 

boğazlarında kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilir. 

(…) 

Yolcu gemilerinin ve liman sahasında yolcu taşıyan teknelerin yükümlülüğü11 

MADDE 16 – (1) Kabotaj veya alt sefer bölgelerinde yolcu taşıyan gemi ve deniz araçları, azami 

yolcu sayısını sahip oldukları can kurtarma araç ve gereçlerinin sayılarını, cinslerini ve bulundukları 

yeri belirten levhayı yolcu salonlarında açıkça görülebilecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak 

bulundururlar. Standartlara uygun can kurtarma araç ve gereçleri, yolcu ve mürettebatın kolaylıkla 

ulaşabileceği yerlerde ve her an kullanıma hazır vaziyette bulundurulur. 

(2) Kabotaj veya alt sefer bölgelerinde çalışan yolcu gemilerinde; gemiye giriş ve çıkışlarda 

geminin uygun bölümlerinde ve yolcu mahallerinde, dikkat edilmesi gereken kurallar, acil durumlarda 

can kurtarma teçhizatının kullanımı ve gemiyi terk konuları hakkında sesli ve görsel bilgilendirme 

Türkçe ve İngilizce olarak yapılır. 

                                                 
10 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 7 ile değişiklik yapılmıştır. 
11 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 8 ile değişiklik yapılmıştır. 
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(3) (Değişik:RG-6/8/2013-28730) Uygun kıyı tesisi olmaması ya da kıyı tesisinin yanaşmaya 

müsait olmaması nedeniyle demirde bekleyen gemi ve deniz araçlarının yolcu ve personeli, sınır giriş 

ve çıkış işlemleri yaptırılması, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi, seyir, can, mal, 

çevre güvenliği ve emniyetine ilişkin tedbirlerin alınması ve tüm sorumluluğun gemi kaptanına ait 

olması kaydıyla; Türk Bayraklı yolcu motoru veya gezinti (tenezzüh) gemisi ile İdarenin izni ve liman 

başkanlığının bilgisi dâhilinde kıyı tesislerine çıkabilir ve aynı şartlar gözetilerek gemiye geri dönüşleri 

sağlanabilir. Ancak ilgili liman başkanlığı idari sahası içerisinde yolcu tahmil/tahliyesinde 

kullanılabilecek, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti yönünden yeterli nitelik ve sayıda deniz 

aracının bulunmaması halinde; tahmil/tahliye esnasında yolcuların güvenliğine ilişkin her türlü 

sorumluluğun gemi kaptanına ait olduğuna ilişkin İdareye yazılı taahhütte bulunulması, geminin 

sigortasının bu tahmil ve tahliyeyi kapsadığına ilişkin belgenin İdareye sunulması ve gemi ilgililerince 

tüm önlemlerin alınması kaydıyla, ilgili liman başkanlığının denetiminde, yolcuların ve gemi 

personelinin tahmil/tahliyesinin, geminin botları ile yapılmasına İdarece izin verilebilir. Bu gemi ve 

deniz aracı ilgilileri, gemi ve deniz aracının herhangi bir kıyı tesisine kılavuz kaptan ve/veya römorkör 

kullanarak yanaştığında tabi olacağı kılavuzluk/römorkörcülük ücretinin ilgili mevzuatta belirlenmiş 

orandaki kamu payına denk tutarı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmak zorundadır. 

(4) (Ek:RG-6/8/2013-28730) Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçları üçüncü fıkra 

hükmünden muaftır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Disiplin ve Düzen 

Genel kurallar12 

MADDE 20 – (1) Gemi, deniz aracı ve kıyı tesisi ilgilileri aşağıdaki esaslara uyar. 

(…) 

ğ) (Değişik:RG-8/4/2017-30032) Kıyı tesisine yükleme/boşaltma amacıyla yanaşacak gemi ve 

deniz araçlarının yanaşacağı rıhtım veya iskele boyu; gemi boyundan en az %10 daha büyük olmak 

zorundadır. Bu tesislerdeki su derinliği, yanaşacak gemilerin yüklü su çekiminden en az 0,5 metre fazla 

olmak zorundadır. Tesislere bunun dışında yanaşmak isteyen ve boy koşullarını sağlamayan gemiler 

liman başkanlığının yazılı onayına istinaden yanaşabilirler. Bu tesislere yanaşacak gemilerin, deniz 

trafiğine ve manevraya engel teşkil etmeme, emniyetli bağlama ve giriş ve çıkışların emniyetli bir 

şekilde yapılması gibi liman başkanlığınca belirlenecek ilave tedbirlere uymaları zorunludur. 

(…) 

                                                 
12 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 9 ile değişiklik yapılmıştır. 
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Deniz olaylarının bildirim yükümlülüğü13 

MADDE 24 – (1) Liman sahasına gelen gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerinin ilgilileri; seyir 

sırasında, demirleme sahasında veya kıyı tesisinde meydana gelen deniz kazalarını, deniz kirliliklerini,  

önemli makine arızalarını, genel seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide 

işlenen suçları, önce VHF veya diğer uygun iletişim araçları ile olaydan itibaren en geç üç saat içinde 

derhal ve kanaatlerini içeren yazılı bir raporu da en geç yirmi dört saat içinde liman başkanlığına 

bildirmekle yükümlüdür. 

(…) 

Tahmil ve tahliye hizmetleri14 

MADDE 26 – (1) Kıyı tesislerine bağlanmış veya yanaşmış olanlar ile demirleme sahalarındaki 

gemi ve deniz araçlarının tahmil ve tahliye hizmetleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine 

aykırı olmamak kaydı ile ilgili kıyı tesisi işletmesi koordinesinde yerine getirilir. Ancak söz konusu 

tahmil ve tahliye hizmetleri, gereken durumlarda ülke menfaati ve kamu yararı gözetilmek suretiyle, 

uygun görülen sahalarda da yapılabilir. Bu gemi ve deniz aracı ilgilileri, gemi ve deniz aracının herhangi 

bir kıyı tesisine kılavuz kaptan ve/veya römorkör kullanarak yanaştığında tabi olacağı 

kılavuzluk/römorkörcülük ücretinin ilgili mevzuatta belirlenmiş orandaki kamu payına denk tutarı, 

Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmak zorundadır. 

Gemilere yağ, yakıt ve su ikmali15 

MADDE 34 – (…) 

(4) (Değişik:RG-27/2/2013-28572) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 

kabul gören ve ilan edilmiş olan kulüp ve sigortacıların mali sorumluluk poliçeleri dışındaki belgeler 

kabul edilmez. Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 

kabul gören ve ilan edilmiş olan kulüp ve sigortacıların dışında Türkiye'de yerleşik herhangi bir yerel 

kulüp veya sigortacı tarafından düzenlenmiş olan ve yakıt veren gemide taşınan ve elleçlenen petrol ve 

türevlerinden kaynaklanacak her türlü zarar risklerine ve geminin bir olay sonrası çıkarılmasına karşı en 

az 150 milyon Türk Lirası değerinde sigorta yapabilecek kulüp ve sigortacıların poliçeleri İdare 

tarafından kabul edilebilir. Mali sorumluluk poliçesi olmayan veya yukarıda anılanlar dışında mali 

sorumluluk belgesine sahip olan geminin ve işleticisinin yakıt vermesine izin verilmez. 

(…) 

 YEDİNCİ BÖLÜM 

                                                 
13 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 10 ile değişiklik yapılmıştır. 
14 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 11 ile değişiklik yapılmıştır. 
15 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 12 ile değişiklik yapılmıştır. 
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Çeşitli ve Son Hükümler 

Çanakkale Liman Başkanlığına özel hükümler16 

MADDE 42/A – (1) 1915 Çanakkale Köprüsü altından hava çekimi yetmiş metre ve daha fazla 

olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi altmış altı metre ile yetmiş metre 

arasında olan gemi ve deniz araçları İdarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde 1915 Çanakkale 

Köprüsü altından geçiş yapabilir. 

İstisnai hükümler 

MADDE 42/B – (1) İdare bitişik limanlar arasında liman çıkış ve sörvey işlemleri için alt 

düzenlemeler yapabilir. 

Tehlike oluşturan gemi ve deniz araçları17 

MADDE 46 – (1) Liman idari sahasında, cinsi, tonajı ve bayrağına bakılmaksızın adlî mercilerce 

verilmiş haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir veya seferden men kararları gibi hukuki işleme konu olan 

veya teknik eksikliği nedeniyle bir idari karar ile seferden alıkonulan ya da herhangi bir sebeple kıyı 

tesislerinde veya demirleme sahasında bekleyen, tehlike oluşturan, kumanda edilemeyen ve benzeri 

nedenlerle denize elverişli olmayan gemi ve deniz araçlarını, denize elverişli hale getirmek, seyir, can, 

mal, çevre güvenliği ve emniyetini tehlikeye atmayacak tedbirleri derhal almak ve aldırmakla, liman 

başkanlığının izni dâhilinde, gemi ilgilileri yükümlüdür. 

(2) Liman idari sahasında batık, yarı batık veya terk edilmiş vaziyette bulunan gemi ve deniz 

araçlarının en kısa zamanda çıkarılması, çekilmesi veya zararsız hale getirilmesinden, liman 

başkanlığının izni dâhilinde, gemi ilgilileri sorumludur. 

(3) Karaya oturma ve sürüklenme gibi acil durumda bulunan gemi ve deniz aracı ilgilileri 72 saat 

içinde kurtarma talebi yapmaz ise Sürüklenme, karaya oturma, yangın, çatışma, batma tehlikesi gibi 

durumların; seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturması halinde 

liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi başlatılır. Bunun dışındaki hallerde gemi ve deniz aracı 

ilgilileri 72 saat içinde kurtarma talebi yapmaz ise liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi başlatılır. 

(…) 

Yürütme18 

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanı yürütür. 

                                                 
16 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 13 ile ekleme yapılmıştır. 
17 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 14 ile değişiklik yapılmıştır. 
18 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 15 ile değişiklik yapılmıştır. 


