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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 25.11.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27766

DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (Değişik:RG-25/6/2019-30812)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriye� liman/iskeleleri arasında ve Türkiye Cumhuriye� limanları ile yabancı ülke

limanları arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirlemek�r.
Kapsam
MADDE 2 – (Değişik:RG-25/6/2019-30812)
(1) Bu Yönetmelik, tüm sefer bölgelerinde, Türkiye Cumhuriye� liman/iskeleleri arasında ve Türkiye Cumhuriye� limanları ile

yabancı ülke limanları arasında, Avrupa Birliğine uyumlu gemi cinsleri listesinde yer alan ve Ulaş�rma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticare�
Genel Müdürlüğü tara�ndan belirlenen yük, yolcu ve araç taşıyan gemilerle yapılan düzenli seferleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (Değişik:RG-25/6/2019-30812)
(1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkila� Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 481 inci ve 508 inci maddeleri

ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaş�rma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28
inci maddesine dayanılarak hazırlanmış�r.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) (Mülga:RG-23/8/2014-29097)
b) Düzenli sefer: En az iki nokta arasında ve belirli bir tarifeye bağlı olarak yapılan seferleri,
c) (Mülga:RG-25/6/2019-30812)
ç) (Değişik:RG-25/6/2019-30812) İdare: Ulaş�rma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticare� Genel Müdürlüğünü,
d) İşletmeci: Hat izni almak için başvuran veya hat izni almak sure�yle taşımacılık faaliye�nde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,
e) Kabotaj hat izni: Türkiye Cumhuriye� liman/iskeleleri arasında, ilan edilmiş sefer programına göre İdarece kabul görmüş gemi

ya da gemilerle kabotaj ha�nda düzenli taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen izni,
f) (Değişik:RG-25/6/2019-30812) Liman Başkanlığı: Ulaş�rma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarını,
g) (Mülga:RG-25/6/2019-30812)
ğ) (Mülga:RG-25/6/2019-30812)
h) Sefer bölgesi: Gemi ve su araçlarının teknik durumları ve çeşitli donanımlarına göre İdare tara�ndan belirlenen

çalışabilecekleri deniz alanlarını,
ı) Sefer programı: Gemi veya gemilerin sefer planına göre düzenlenmiş programı,
i)Tutukluluk: Yapılan dene�mler ne�cesinde geminin sefer yapmaya uygun olmama durumunu,
j) (Mülga:RG-25/6/2019-30812)
k) (Mülga:RG-25/6/2019-30812)
l) Yurtdışı hat izni: Türkiye Cumhuriye� limanları ile yabancı ülke limanları arasında ilan edilmiş sefer programına göre, İdarece

kabul görmüş gemi ya da gemilerle taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen izinleri,
m) (Ek:RG-25/6/2019-30812) İlave hat: İlk kez veya yenileme amacıyla yapılan hat izin belgesi başvurusundaki ilk hat dışında yer

alan ilave hat/hatları,
n) (Ek:RG-25/6/2019-30812) İlk hat: Bir gemi için talep edilen hatlardan ilkini,
ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Hat İzni, Başvuru, Aranan Nitelikler ve Değerlendirme

Hat izni verilmesi
MADDE 5 – (Değişik:RG-25/6/2019-30812)
(1) İşletmeciler, düzenli sefer yapacak gemiler için İdareden hat izni almak zorundadırlar.  
Başvuru
MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-23/8/2014-29097)  
Düzenli sefer yapmak isteyen işletmeciler, İdarece belirlenecek belgeler ile İdareye başvuruda bulunur. İdare başvuruyu

değerlendirirken:
a) (Değişik:RG-25/6/2019-30812) Kabotaj ha�nda düzenli sefer yapmak isteyen işletmecilerin, kalkış veya varış noktası ya da

uğrak limanları farklı büyükşehir belediye sınırları içinde olan ha�a araç taşımacılığı yapacak olan gemileri için ilgili büyükşehir
belediyesinin uygunluk görüşü esas alınır.

b) (Değişik:RG-25/6/2019-30812) Kabotaj ha�nda düzenli sefer yapmak isteyen işletmecilerin, aynı büyükşehir belediye sınırları
içerisinde yer alan liman veya iskele arasında tarifeli sefer yapan gemileri için ilgili büyükşehir belediyesinin ruhsat belgesi aranır.

(2) İşletmeci, mevsimsel yoğunluk, işle�m maliye� gibi nedenlerle gemisini veya gemilerini hat izni süresi içerisinde farklı
hatlarda çalış�rmak üzere hat izni başvurusu yapabilir.

http://www.mevzuat.gov.tr/Login.aspx
http://www.mevzuat.gov.tr/Default.aspx
javascript:var w=window.open('http://www.resmigazete.gov.tr/','_blank');
http://www.mevzuat.gov.tr/#
http://www.mevzuat.gov.tr/p_KulliyatFihrist.aspx


06.08.2019 Mevzuat B�lg� S�stem�

www.mevzuat.gov.tr/Met�n.Aspx?MevzuatKod=7.5.14463&MevzuatIl�sk�=0&sourceXmlSearch= 2/5

(3) İşletmeci, hat izni almış olduğu geminin bakım ve onarımı da dahil olmak üzere mücbir bir nedenle çalışamaması durumunda
hat izni almış olduğu geminin yerine eşdeğer gemi çalış�rmak amacıyla ilgili Liman Başkanlıklarına başvuruda bulunur. İlgili Liman
Başkanlıkları tara�ndan yerine çalış�rılacak geminin izinli olunan ha�a çalışmasının uygun bulunması halinde İdareye bilgi vermek
kaydıyla iki aya kadar müsaade eder.

(4) İşletmeci hat izni bulunan bir gemiyi başka bir işletmeciye kiralaması halinde mevcut hat izni, bi�ş süresinin değişmemesi
kaydıyla askıya alınır.

Aranan nitelikler
MADDE 7 – (1) Hat izni almak için gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda belir�len kıstaslara sahip olması gerekir.
a) Gerçek kişilerin;
1) Türkiye Cumhuriye� vatandaşı olmaları.
2) Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olmaları ve faaliyetleri arasında deniz taşımacılığının bulunması.
b) Tüzel kişilerin;
1) (Değişik:RG-25/6/2019-30812) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketlerden

olması.
2) Şirket ana sözleşmesinde deniz taşımacılığı faaliye�nin belir�lmiş olması.
3) Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olması.
4) Kabotaj ha�nda sefer yapacak işletmeciler ve gemilerin durumlarının 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde

Nakliya� Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun hükümlerine uygun olması.
(2) (Mülga:RG-23/8/2014-29097)
Değerlendirme
MADDE 8 – (Değişik:RG-23/8/2014-29097)
(1) İdare tarifeli sefer izinlerinde;
a) İlgili liman başkanlıkları tara�ndan hazırlanan iskelelerin, limanların ve gemilerin taşımacılığa uygunluk raporunu,
b) Bu Yönetmelik gereği istenilen belgeleri,
c) Varsa daha önceki hat izin süresi içerisinde İdare tara�ndan düzenlenen cezai müeyyideleri,
dikkate alarak değerlendirme yapar ve bu Yönetmeliğe göre yeterliliği tespit edilen gemilere, idarenin belirleyeceği ücret

karşılığında (Ek ibare:RG-25/6/2019-30812) kabotaj ha�nda sefer yapan klaslı gemiler için en fazla üç yıl, diğer gemiler için en fazla iki
yıl süreli hat izin belgesi düzenler.

(2) (Ek:RG-25/6/2019-30812)(1) Yurtdışı bağlan�lı hatlarda çalışacak gemilere, 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında klaslı olmaları koşuluyla İdarenin belirleyeceği ücret
karşılığında en fazla üç yıl süreli hat izin belgesi düzenlenir.

(3) Tehlikeli madde taşıyan gemilerin yapacakları seferler ilgili mevzuata göre değerlendirilir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemi veya İşletmecinin Değişmesi ve İznin Yenilenmesi

Hat izinli gemilerle ilgili uygulama
MADDE 9 – (Değişik:RG-23/8/2014-29097)
(1) İşletmeci, hat iznine sahip gemisi için ilave hat izni talep etmesi durumunda 6 ncı madde kapsamında idareye müracaat eder.

Uygun görülmesi halinde, ilave hat izni idarenin belirleyeceği ücret karşılığında mevcut hat izni süresi bi�mine kadar verilir.
Hat izin sahibi işletmecilerle ilgili uygulama
MADDE 10 – (1) Hat iznine sahip olan gemilerin işletmecisinin değişmesi hâlinde işletmeci, işletmeye başladığı tüm gemiler için

yeniden hat izni almak zorundadır. İdare, işletmeciye hat izninin tekrar düzenlenmesi için en fazla iki aya kadar muafiyet tanıyabilir.
Süresi sona eren hat izninin yenilenmesi
MADDE 11 – (Değişik:RG-25/6/2019-30812)
(1) İşletmeci, süresi bitecek olan hat izninin yenilenmesi için süre bi�minden en az bir ay önce İdare tara�ndan belirlenen

belgelerle birlikte İdareye başvurur. İdare, bu Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme ne�cesinde uygun bulması halinde söz
konusu gemi/gemilerin hat iznini izin bi�m tarihinden i�baren geçerli olmak üzere belirleyeceği ücret karşılığında;

a) Kabotaj ha�nda sefer yapan klaslı gemiler için en fazla üç yıl, diğer gemiler için en fazla iki yıl süreli hat izin belgesi düzenler.
b) Yurt dışı bağlan�lı hatlarda çalışacak gemiler için Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği

kapsamında klaslı olmaları koşuluyla en fazla üç yıl süreli hat izin belgesi düzenler.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta, Sorumluluk, Yasaklar ve Dene�m

Sigorta
MADDE 12 – (1) Düzenli sefer yapan tüm gemilerin işletmecileri, üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası yap�rmak zorundadırlar.

Bu sigortaya ilişkin teminat limitleri ile sigorta uygulama esasları, ilgili kurumların görüşleri alınarak (Değişik ibare:RG-25/6/2019-
30812) Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Sorumluluk
MADDE 13 – (1) İşletmecilerin sorumlulukları aşağıda belir�lmiş�r.
a) İdareye ibraz edilen sefer programına uymak.
b) Mücbir sebeplerle sefer programında meydana gelecek değişiklikleri ilgili liman başkanlıklarına ve seferlerin ilan edildiği tüm

ile�şim araçlarına en kısa sürede bildirmek.
c) Mücbir sebepler dışında sefer programında meydana gelecek değişikleri ilgili liman başkanlıklarına ve seferlerin ilan edildiği

tüm ile�şim araçlarına en az bir ha�a önce bildirmek.
ç) İşletmeci ve gemi isimlerinde yapılan değişikliği İdareye bildirmek.
d) Elektronik ortamda İdarenin veri tabanına aktarılabilecek uygun yazılım ve donanım alt yapısını sağlayarak, taşınan araç ve

yolcu sayısı ile yük miktarına ilişkin ista�s�kleri, belirlenen sınıflamalara uygun olarak doğru ve zamanında sisteme girmek.
e) Denizyolundan başka ulaşım imkânı olmayan yerler için İdare tara�ndan alınacak tedbirlere uymak.
f) Süresi biten sigorta poliçesini yenilemek ve İdareye ibraz etmek.
g) Ulusal ve uluslararası denizcilik kurallarına ve ilgili diğer mevzuata uymak.
Yasaklar
MADDE 14 – (1) İşletmecilerin uymak zorunda oldukları yasaklar şunlardır.
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a) Sefer programları aksa�larak başka hatlarda sefer yapılamaz.
b) Mücbir sebepler dışında seferlere on günden daha fazla ara verilemez.
c) Gerçeğe aykırı ve yanıl�cı tanıtma ve reklam yapılamaz, haksız rekabete sebep olacak işlemlerde bulunulamaz.
Dene�m
MADDE 15 – (1) İdare, hat izni verilen işletmecileri ve gemileri her zaman denetleme yetkisine sahip�r.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
İznin Askıya Alınması ve İptali

Uyarma, para cezası, iznin askıya alınması
MADDE 16 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-23/8/2014-29097)
(1) Bu Yönetmelik kapsamında tüm gerekleri yerine ge�rerek İdareye başvuran işletmeler hariç olmak üzere hat izni olmadan

tarifeli sefer yapan gemiler ile İdareden izin almış ancak 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan sorumluluk ve yasaklara uymayan
gemiler için gemi işletmecisine Ek-1’deki tabloda belir�len cezalar uygulanır. Ek-1’deki tabloda belir�len para cezaları genel bütçeye
gelir kaydedilmek üzere, ilgili liman başkanlığı tara�ndan  idari para cezası karar tutanağı düzenlemek sure�yle uygulanır.

İzin iptali
MADDE 17 – (Değişik:RG-23/8/2014-29097)
(1) Gemilere verilen hat izinleri aşağıdaki hâllerde iptal edilir:
a) 16 ncı madde gereğince askıya alma yap�rımı uygulanan gemilerin bu Yönetmelikte belir�len sorumluluk ve yasaklara tekrar

uymaması hâlinde gemiye verilen hat izni/hat izinleri iptal edilir.
b) Hat izni alan işletmecinin talep etmesi hâlinde gemilerinin hat izni iptal edilir.
(2) Birinci �kranın (a) bendi gereğince hat izni iptal edilen gemiler, iptal tarihinden i�baren al� ay süreyle hat izni alamaz ve bu

süre zar�nda o ha�a çalışamazlar.
(3) 16 ncı madde kapsamında hat izni askıya alınan gemilerin, askıya alma süresi içerisinde bildirilen uygunsuzluğu gidermediği

durumlarda hat izni iptal edilmiş sayılır. Gemiye ilişkin uygunsuzluğun olması hâlinde o gemiye ait hat izninin, işletmeciye ait
uygunsuzluğun olması hâlinde işletmecinin almış olduğu tüm hat izinleri iptal edilir. İptal tarihinden i�baren geçerli olacak al� aylık hat
izni alamama hususunun başlangıç tarihi, askıya alma tarihi olarak kabul edilir.

 
ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler
Mevcut izinler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hat izni alan işletmecilerin hat izinleri, verilen hat

izinlerinin süresinin bi�m tarihine kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (Değişik:RG-25/6/2019-30812)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaş�rma ve Altyapı Bakanı yürütür.
__________________
(1) 25/6/2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğe 8 inci maddenin birinci �krasından sonra gelmek

üzere �kra eklenmiş ve diğer �kra buna göre teselsül e�rilmiş�r.

 

 

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/11/2010 27766
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî

Gazetelerin
Tarihi Sayısı

1.       19/2/2011 27851
2. 23/8/2014 29037
3.       25/6/2019 30812

 

 

23/8/2014 tarihli ve 29097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ekidir.

 
Ek-1

 

 

UYGULANACAK
CEZALAR  (Uyarma,
Para cezası (TL), Askıya
alma, İznin iptali)

İlk Uygunsuzluk
durumunda

Aynı
uygunsuzluğun

1.tekrarı

Aynı
uygunsuzluğun

2.tekrarı

Aynı
uygunsuzluğun

3.tekrarı

1
Sefer programına
uymamak

Uyarma Grostonx10 TL.
10 gün süre ile

askıya alma
Hat İzni İptali

2 Sefer programının
değişmesi durumunda
ilgili liman

Uyarma Grostonx10 TL. 10 gün süre ile
askıya alma

Hat İzni İptali
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başkanlıklarına ve
seferlerin ilan edildiği
tüm ile�şim araçlarına
bir ha�a öncesine
kadar bildirmemek.

3

Mücbir sebepler
dışında seferlere on
günden daha fazla ara
verilmesi

Grostonx10 TL.
Grostonx10x2

TL.
10 gün süre ile

askıya alma
Hat İzni İptali

4

Mücbir sebeplerle
verilen aranın  üç saat
öncesinden
bildirilmemesi

Uyarma Grostonx10 TL.
10 gün süre ile

askıya alma
Hat İzni İptali

5
 İzin alınmamış
hatlarda düzenli sefer
yapılması

Grostonx20 TL.
Grostonx20x2

TL.
Grostonx20x3

TL.
Grostonx20x4

TL.

6
Süresi biten sigorta
poliçesini yenilememek

Grostonx30 TL.
(Poliçe yenilenene

kadar hat izni
askıya alınır)

Hat İzni İptali - -

7

Denizyolundan başka
ulaşım imkânı olmayan
yerler için İdare
tara�ndan alınacak
kararlara uymamak.

Grostonx10 TL.
Grostonx10x2

TL.
10 gün süre ile

askıya alma
Hat İzni İptali

8

Gerçeğe aykırı ve
yanıl�cı tanı�m ve
reklam yapılması,
haksız rekabete sebep
olacak işlemlerde
bulunulması

Uyarma Grostonx10 TL.
10 gün süre ile

askıya alma
Hat İzni İptali

9

Taşınan araç ve yolcu
sayısına ilişkin
ista�s�kleri, izin
alındığı tarihten
i�baren en geç 2 ay
sonrasına kadar
İdarenin belirlediği usul
ve esaslara göre
bildirmemek

Uyarma
Hat başına 1000

TL
10 gün süre ile

askıya alma
Hat İzni İptali

 
AÇIKLAMALAR:
1- Yukarıda bel�rt�len uygunsuzluklara ver�len �dar� para cezası üst sınır olan 250.000 TL'y� geçemez.
2- Cezaların değerlend�rme süres� takv�m yılı �çer�s�nde geçerl�d�r. Yen� takv�m yılına geç�lmes� �le gerçekleşecek uygunsuzluk �lk
uygunsuzluk olarak değerlend�r�lecekt�r.
3- İşletmen�n taleb� doğrultusunda askıya alma cezası para cezasına çevr�leb�l�r. Para cezası üst sınır olan 250.000 TL'y� geçmemek
üzere İdar� �lk para cezasının 10 katı
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