
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

(03.08.2016 T. 29790 R.G.) 

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar 

Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

  

“(1) Kıyı tesislerine 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.” 

  

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(5) Yolcu gemilerinin alması gereken römorkörler ile bu römorkörlerin çekme 

kuvveti ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Gemi ilgililerince baş ve kıç itici 

pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile bu sistemlerin tam kapasite çalıştığına 

dair beyanın yazılı olarak liman başkanlığına ibraz edilmesi halinde römorkör alma 

zorunluluğu uygulanmaz. Böyle bir beyanda bulunulmaması halinde ise aşağıdaki tabloda 

belirtilen değerde çekme kuvvetine sahip römorkörler hizmet etmek üzere tahsis edilir. 

Gemi boyu itibarıyla römorköre tabi olan, ancak gros ton değeri itibarı ile kılavuz kaptan 

kullanma zorunluluğu bulunmayan gemilere römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz. 

  

 

Gemi boyu 
Toplam çekme 

gücü (asgari) 
Açıklama 

55-125 metre 

arası 
En az 30 ton 

1 adet 30 ton veya her biri 16 tondan az 

olmamak kaydıyla iki römorkör 

126-200 

metre arası 
En az 45 ton 

1 adet 45 ton veya her biri 30 tondan az 

olmamak kaydıyla iki römorkör 

201-300 

metre arası 
En az 60 ton 

1 adet 60 ton veya biri 30 tondan az olmamak 

kaydıyla iki römorkör 

301 metre 

üzeri 
En az 90 ton 

1 adet 90 ton veya biri 30 tondan az olmamak 

kaydıyla iki römorkör 

  

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

  

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

 

https://www.mavi.web.tr/mevzuat/mevzuatGoster.aspx?id=27082


 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

31/10/2012 28453 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî 

Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

1- 27/2/2013 28572 
2- 28/4/2013 28631 
3- 6/8/2013 28730 
4- 22/10/2013 28799 
5- 26/7/2014 29072 
6- 20/10/2015 29508 

 


