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Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği’nde Yapılan 

 Değişiklikler Hakkında 

 

Yayıma Hazırlayan: Güneş Karol Işıklar1 

18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de (“RG”) yayımlanan Gemiler için 

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği (“2017 tarihli Yönetmelik”) Geçici Madde 3’te, 

24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı RG’de yayımlanan “Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” (“2020 Değişiklikleri”) uyarınca 

değişiklikler öngörülmüştür. 2020 Değişiklikleri RG’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe 

girmiştir (2020 Değişiklikleri m. 2).  

2017 tarihli Yönetmelik Geçici Madde 3’ün; 2018 Değişiklikleri[1]2, 2018 

Değişiklikleri[2]3 ve son olarak 2020 Değişiklikleri ile hangi değişikliklere uğradığı aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir.

																																																													
1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Bilim Dalı Araştırma Görevlisi. 
2 Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG Tarihi: 
15/3/2018, Sayısı: 30361). 
3 Gemiler için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG Tarihi: 
17/11/2018, Sayısı: 30598). 



	

2 
	

 

 

2017 tarihli metin 2018 tarihli metin[1]4 2018 tarihli metin5 2020 tarihli metin6 

İdare tarafından 
belgelendirilen gemiler 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihte uluslararası sefer yapan; yük, 
yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet 
gemileri ile on ikiden fazla yolcu 
taşıyan ticari yatlar bir yıl içerisinde 
YK tarafından düzenlenen klas 
sertifikasını almak zorundadır. 

 
 
(2) >>> 
 
 
 
 
 
 

İdare tarafından 
belgelendirilen gemiler 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihte uluslararası sefer yapan; yük, 
yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet 
gemileri ile on ikiden fazla yolcu 
taşıyan ticari yatlar bir yıl içerisinde 
1 Kasım 2018 tarihine kadar YK 
tarafından düzenlenen klas 
sertifikasını almak zorundadır. 

 
(2) >>> 
 
 
 
 
 
 

İdare tarafından 
belgelendirilen gemiler 

Geçici Madde 3 – (1) Bu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihte uluslararası sefer yapan; yük, 
yolcu, römorkör ve çeşitli hizmet 
gemileri ile on ikiden fazla yolcu 
taşıyan ticari yatlar 1/11/2018 
tarihine kadar YK tarafından 
düzenlenen klas sertifikasını almak 
zorundadır. [c. 1] 
Bununla birlikte, Denizde Can 
Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin 
(SOLAS) İdarelerin korunaklı 
alanlarda yapılacak seferlerde en 
yakın kıyıdan 20 milden fazla 
açılmamak koşulu ile muafiyetler 
tanıyabilmesine ilişkin kuralına 
uygun olarak, 18/1/2018 tarihinden 

İdare tarafından 
belgelendirilen gemiler 

Geçici Madde 3 – (1) Bu 
Yönetmeliğin maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, uluslararası 
sefer yapan; yük, yolcu, römorkör ve 
çeşitli hizmet gemileri ile on ikiden 
fazla yolcu taşıyan ticari yatlar 
1/11/2018 tarihine kadar YK 
tarafından düzenlenen klas 
sertifikasını almak zorundadır. 
Bununla birlikte Denizde Can 
Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin 
(SOLAS) İdarelerin korunaklı 
alanlarda yapılacak seferlerde en 
yakın kıyıdan 20 milden fazla 
açılmamak koşulu ile muafiyetler 
tanıyabilmesine ilişkin kuralına 
uygun olarak, 18/1/2018 tarihinden 

																																																													
4 2018 Değişiklikleri[1] m. 1. 
5 2018 Değişiklikleri[2] m. 5. 
6	2020 Değişiklikleri m. 1.	
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önce yakın sefer olarak Denize 
Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege 
Denizi’ndeki adalara sefer yapan 
Türk Bayraklı yolcu gemilerinden 
YK tarafından düzenlenen klas 
sertifikasına sahip olma şartı 
aranmaz. [c. 2] Bu yolcu gemileri 
arasında YK tarafından düzenlenmiş 
klas sertifikasına sahip 
olmayanlardan İdare tarafından ilave 
gerekler istenir. [c. 3] 

 
 
 
 
 
 
 
Ege Denizi’ndeki adalara 

yapılacak seferlerde 18/1/2018 tarihi 
ve sonrasında yakın sefer olarak 
Denize Elverişlilik Belgesi 
düzenlenmiş veya düzenlenecek 
yolcu gemilerinden ise YK 
tarafından düzenlenen klas 
sertifikasına sahip olma şartı aranır 
ve bu gemiler klaslı olarak çalışmaya 
devam eder. [c. 4]  

 

önce yakın sefer olarak Denize 
Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş Ege 
Denizi’ndeki adalara sefer yapan 
Türk Bayraklı yolcu gemilerinden 
YK tarafından düzenlenen klas 
sertifikasına sahip olma şartı 
aranmaz. [c. 1] Bu yolcu gemileri 
arasında YK tarafından düzenlenmiş 
klas sertifikasına sahip 
olmayanlardan İdare tarafından ilave 
gerekler istenir. [c. 2] 

 
(2) Birinci fıkrada belirtilen yolcu 

gemileri bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 3 yıl sonra 
YK tarafından düzenlenen klas 
sertifikasına sahip olmak zorundadır. 

 
(3) Ege Denizi’ndeki adalara 

yapılacak seferlerde 18/1/2018 tarihi 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
ve sonrasında yakın sefer olarak 
Denize Elverişlilik Belgesi 
düzenlenmiş veya düzenlenecek 
yolcu gemilerinden ise YK 
tarafından düzenlenen klas 
sertifikasına sahip olma şartı aranır 
ve bu gemiler klaslı olarak çalışmaya 
devam eder. 
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(2) Liman devleti denetimine tabi 

olmayan uluslararası sefer yapan 
gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan 
uluslararası sefer yapan ticari yatlar 
ile ulusal sefer yapan gemiler, 
yetkilendirme protokolü yapılana 
kadar İdare veya YK’ler tarafından 
belgelendirme işlemlerine devam 
edilir. 

 
 
 
 
 
(2) Liman devleti denetimine tabi 

olmayan uluslararası sefer yapan 
gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan 
uluslararası sefer yapan ticari yatlar 
ile ulusal sefer yapan gemiler, 
yetkilendirme protokolü yapılana 
kadar İdare veya YK’ler tarafından 
belgelendirme işlemlerine devam 
edilir. 

Ege Denizi’ndeki adalara sefer 
yapan yolcu gemilerinin 
belgelendirmeleri talep halinde İdare 
tarafından yapılır. [c. 5] 

 
(2) Liman devleti denetimine tabi 

olmayan uluslararası sefer yapan 
gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan 
uluslararası sefer yapan ticari yatlar 
ile ulusal sefer yapan gemiler, 
yetkilendirme protokolü yapılana 
kadar İdare veya YK’ler tarafından 
belgelendirme işlemlerine devam 
edilir. 

 

(4) Ege Denizi’ndeki adalara 
sefer yapan yolcu gemilerinin 
belgelendirmeleri talep halinde İdare 
tarafından yapılır. 

 
(2) (5) Liman devleti denetimine 

tabi olmayan uluslararası sefer yapan 
gemiler, 12 ve daha az yolcu taşıyan 
uluslararası sefer yapan ticari yatlar 
ile ulusal sefer yapan gemiler, 
yetkilendirme protokolü yapılana 
kadar İdare veya YK’ler tarafından 
belgelendirme işlemlerine devam 
edilir. 

 


