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Bilindiği üzere, Limanlar Yönetmeliği 30/10/2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Limanlar Yönetmeliğinin yakıt, yağ ve su ikmal 
operasyonlarına ait olan 22 ve 34 üncü madde hükümlerine göre İdare tarafından belirlenmesi 
gereken hususlar aşağıda yer almaktadır. Bu itibarla;  

(1) Yakıt, yağ ve su ikmali yapacak olan gemi kaptanı veya acentesi ikmal 
operasyonundan en az 12 saat önce, gemi kaptanı veya acentesi ve ilgili liman tesisi yetkilisi 
tarafından da onaylanmış olan Ek-1’de yer alan bildirim formunu ilgili Liman Başkanlığına 
ibraz eder. İkmal operasyonunun uygun görülmesi durumunda, aynı formun ilgili kısmı 
Liman Başkanlığınca onaylanmak suretiyle operasyona izin verilir. Yakıt barçlarının yük 
almak amacı ile bir liman tesisine yanaşmaları hariç olmak üzere, yakıt vermek amacıyla bir 
liman tesisindeki veya demirli haldeki başka bir gemiye aborda olmak için ayrıca ordino 
düzenlenmez. Onaylanmış formun bir nüshası ikmal yapacak gemi acentesine verilir. Liman 
başkanlığınca onaylanmış olan Bildirim Formu’nu alan ikmal yapacak gemi acentesi derhal 
yakıt, yağ veya su verecek olan gemi işleticisine ve ilgili liman tesisi sorumlusuna bilgi 
vererek ikmal operasyonuna hazır olduğunu beyan eder. Bildirim Formu Liman Başkanlığınca 
onaylanmadan yakıt/yağ/su verecek gemi alacak geminin üzerine aborda olamaz. Acente aynı 
zamanda bu Genelge kapsamında ikmal yapacak olan gemi kaptanını da, operasyon ile ilgili 
görev ve sorumlulukları hakkında yazılı olarak bilgilendirir. Kıyı tesisi ve gemi ikmal 
operasyonu öncesinde yangın ve deniz kirliliğini önlemeye karşı gerekli tüm hazırlıklarını 
yaparlar.   

(2) Demir alanlarında yakıt, yağ ve su ikmali yapılması durumunda ikmal yapacak 
gemi veya acentesi bildirimini ilgili Liman Başkanlığı’na yapar ve Liman Başkanlığınca 
Bildirim Formu onaylanmadan yakıt, yağ veya su verecek olan gemi alacak gemi üzerine 
aborda olamaz. 

(3) Yakıt ikmali öncesinde yakıt ikmali yapacak olan ve yakıt verecek gemi kaptanı 
veya acentesi geminin deniz kirliliğine karşı bulundurduğu mali sorumluluk belgesinin bir 
örneğini, Bildirim Formunun ekinde, ilgili Liman Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.  

(4) Yakıt ikmal operasyonu sırasında muhtemel deniz kirliliğine karşı hazırlıklı olma 
hizmeti kıyı tesisi tarafından verilir veya kıyı tesisi tarafından verdirilir. Kıyı tesisleri 
tarafından verilen veya verdirilen hizmet karşılığında kıyı tesisinde ikmal yapacak her gemi 
için hizmet ücreti belirlenebilir. Taban ve tavan ücretler her yıl Ocak ayında Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır. 

 (5) Hizmet bedeli belirlenmesi durumunda hizmet bedeli yakıt verecek gemi işleticisi 
tarafından kıyı tesisine veya kıyı tesisinin belirleyeceği yerlere ödenir. 

 
 
 
 



 

Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek/ Çankaya/ANKARA          Tel    : 0 312 2031000/3450                           Ayrıntılı bilgi için irtibat: Yılmaz TAŞCI  GS Uzmanı                                             
Internet Adresi:www.udhb.gov.tr                                            Faks:  0 312 2313306 | [Şirket adresini yazın] 

 
 

 
 

Sayı : 36712415-160.99 -8623                                                       02/10/2013                        

Konu : Denizde Yakıt, Yağ ve Su İkmal  
              Operasyonları  

 
 
 
 
 (6) Yakıt ikmal operasyonunda bulunan yakıt veren ve yakıt alan gemiler için 

uyulması zorunlu emniyetli operasyon gerekleri ise Ek-2'de belirtilmiştir. Kontrol listesi 
gemilerin ve kıyı tesislerinin yetkilileri tarafından imzalanmadan ve kontrol listesindeki 
kontroller olumlu sonuçlanmadan yakıt ikmal operasyonuna başlanamaz.  

 (7) Kontrol sonucu tespit edilen uygunsuzluklar kıyı tesisleri, yakıt ikmalinde bulunan 
ve yakıt veren gemi tarafından ilgili Liman Başkanlığına bildirilir ve uygunsuzluk giderilene 
kadar yakıt ikmal operasyonuna Liman Başkanlığınca izin verilmez.  

  
Limanlar Yönetmeliği ve yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde gerek kıyı 

tesisi işleticileri gerekse yakıt ikmal operasyonlarında bulunan gemilerin mevzuata uygun 
olarak hareket etmesi gerekmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKLER:  
1-İkmal Bildirim Formu (1 sayfa) 
2-Gemiden Gemiye Yakıt Transferi Kontrol Listesi (3 sayfa)  
 
 
DAĞITIM : 
Liman Başkanlıkları     
İMEAK Deniz Ticaret Odası  
Mersin Deniz Ticaret Odası      
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği  
Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği 
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği    
 
 

Suat Hayri AKA 
Bakan a. 

Müsteşar Yardımcısı V. 
 
 


