İLAVE GEÇİŞ ŞARTLARINA TABİ GEMİLERİN TÜRK BOĞAZLARINDAN
GEÇİŞİ :
30 Aralık 2003 tarihinde Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri’nin (TBGTH)
faaliyete geçmesi ile elde edilen tecrübeler ışığında, Türk Boğazları Bölgesinde seyir,
can, mal ve çevre emniyetini arttırmak maksadıyla hazırlanan yeni Türk Boğazları
Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı 26 Aralık 2006 tarihinde Bakanlık
Olur’u ile yürürlüğe girmiştir. (Uygulama Talimatının son hali 15.11.2012 tarihli
Bakanlık Onayı ile yürürlüğe girmiştir.)
Uygulama Talimatı gereği olarak bundan sonraki uygulamalarda Boğazlardan
geçiş yapmak isteyen yedekli tam boyu 300 metrenin altındaki yedekli gemiler ile Boğaz
içinde akıntıya karşı karaya göre 4 mil/saat sürat yapamayacak fakat Boğaz geçişi
yapmak isteyen gemilerin acenteleri, Türk Boğazlarından geçiş şartlarının belirlenmesi
için Genel Müdürlüğümüz GTKH Dairesi Başkanlığına veya ilgili GTH Merkezine
başvuracaklardır.
YEDEKLİ GEÇİŞE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER:
- Türk Boğazları’ndan geçiş yapacak tam boyu 300 metre ve üzeri gemiler, toplam
yedek boyu 300 metre ve üzeri yedekli geçişler ile boylarına bakılmaksızın boğaz geçişi
yaptırılmak istenen platform ve yüzer havuz cinsi cisimler için yapılması gerekenler:
- Acenteleri vasıtasıyla seferlerinin planlanması aşamasında, Çanakkale Boğaz geçişleri
için Çanakkale Liman Başkanlığına, İstanbul veya her iki boğazdan geçişler için
İstanbul Liman Başkanlığına, seyir ve teknik hususlar ile ilgili tüm bilgileri havi yazılı
müracaatlarını yaparlar.
- Seyir, can, mal ve çevre emniyeti gözetilerek, söz konusu gemi/yedeklilerin
boğazlardan emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları Komisyon* tarafından tespit
edilir ve Liman Başkanlığı tarafından acentesine bildirilir.
Komisyon*: Liman Başkanlığından bir uzman, Kılavuzluk teşkilatından bir Baş Kılavuz
Kaptan ile ilgili TBGTH Merkezinden bir Baş Operatör’den oluşan ve geçiş şartlarını
belirleyen Komisyonu,
- Arızalı olarak boğazlardan geçirilmek istenen gemiler (4’üncü Bölüm 17’inci madde
hükümleri uygulanır) için yapılması gerekenler:
TBDTDT.UT- 4. Bölüm / Madde 17- (1) Gemilerin Türk Boğazlarından geçişi esnasında
meydana gelebilecek karaya oturma, kaza ve arıza durumlarında Tüzüğün 15’inci
maddesi aşağıdaki şekilde uygulanır.
(2) Boğaz içinde kaza (çatma, çatışma, karaya oturma, yangın v.s.) yapan gemiler; geçişlerinin
tamamlatılması veya yeniden geçiş planı yapılabilmesi amacıyla acenteleri vasıtasıyla
Çanakkale Boğazı için Çanakkale Liman Başkanlığına, İstanbul veya her iki boğaz için İstanbul
Liman Başkanlığına, seyir ve teknik hususlar ile ilgili tüm bilgileri havi yazılı müracaatlarını
yaparlar. Gemi Sörvey Kurulu (GSK) Uzmanı tarafından yapılacak inceleme/sörvey sonrasında
düzenlenecek raporda; ilave geçiş şartları olmadan geminin geçişine müsaade edilmediği
durumlarda, seyir, can, mal ve çevre emniyeti gözetilerek, söz konusu gemilerin boğazlardan
emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları Komisyon tarafından tespit edilir ve Liman

Başkanlığı tarafından acentesine bildirilir. Komisyon tarafından belirlenen geçiş şartları
çerçevesinde boğaz geçişi sağlanır.

- Boğaz içinde kaza (çatma, çatışma, karaya oturma, yangın v.s.) yapan gemiler (4’üncü
Bölüm 17’inci madde hükümleri uygulanır.) için yapılması gerekenler:
TBDTDT.UT 4. Bölüm / Madde 17- (1) Gemilerin Türk Boğazlarından geçişi esnasında
meydana gelebilecek karaya oturma, kaza ve arıza durumlarında Tüzüğün 15’inci
maddesi aşağıdaki şekilde uygulanır.
(2) Boğaz içinde kaza (çatma, çatışma, karaya oturma, yangın v.s.) yapan gemiler; geçişlerinin
tamamlatılması veya yeniden geçiş planı yapılabilmesi amacıyla acenteleri vasıtasıyla
Çanakkale Boğazı için Çanakkale Liman Başkanlığına, İstanbul veya her iki boğaz için İstanbul
Liman Başkanlığına, seyir ve teknik hususlar ile ilgili tüm bilgileri havi yazılı müracaatlarını
yaparlar. Gemi Sörvey Kurulu (GSK) Uzmanı tarafından yapılacak inceleme/sörvey sonrasında
düzenlenecek raporda; ilave geçiş şartları olmadan geminin geçişine müsaade edilmediği
durumlarda, seyir, can, mal ve çevre emniyeti gözetilerek, söz konusu gemilerin boğazlardan
emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları Komisyon tarafından tespit edilir ve Liman
Başkanlığı tarafından acentesine bildirilir. Komisyon tarafından belirlenen geçiş şartları
çerçevesinde boğaz geçişi sağlanır.

- İstanbul Boğazı için hava çekimi 54–58 metre olan gemiler için yapılması gerekenler:
Acenteleri vasıtasıyla seferlerinin planlanması aşamasında, İstanbul Liman
Başkanlığına seyir ve teknik hususlar ile ilgili tüm bilgileri havi yazılı müracaatlarını
yaparlar. Seyir, can, mal ve çevre emniyeti gözetilerek, söz konusu gemilerin İstanbul
Boğazı’ndan emniyetli geçişine ilişkin ilave geçiş şartları Komisyon tarafından tespit
edilir ve Liman Başkanlığı tarafından acentesine bildirilir.
- Türk Boğazları’ndan çekerek yedekleme haricindeki diğer yedekleme şekilleri ile geçiş
İdarenin iznine bağlıdır.
- Tüm yedekli geçişler İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndan gündüz periyodunda ve
kılavuz kaptanlı olarak yapılacaktır.
- Birden fazla gemi/yedek tek bir römorkörle yedeklenerek Türk Boğazları’ndan
geçirilemez.
- Yedek çeken ile çekilenin toplam boyu 150 metreden az olan yedeklemelerde en az 25
metre yedek halatı, yedek çeken ile çekilenin toplam boyu 150 metre ve üzeri olan
yedeklemelerde en az 50 metre yedek halatı kullanılır.
- İdare tarafından aksi talimatlandırılmadıkça, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan
yedekli geçişlerde refakat römorkörü tahsis durumu aşağıdaki gibi olacaktır.
Toplam yedek boyu:
a) 100 metreden az olanlar için çeki gücü en az 20 ton olan bir römorkör,
b) 100–150 metre arasında olanlar için çeki gücü en az 30 ton olan bir römorkör,

c) 150–200 metre arasında olanlar için toplam çeki gücü en az 45 ton olan
römorkör(ler),
d) 200–250 metre arasında olanlar için toplam çeki gücü en az 65 ton olan
römorkör(ler),
e) 250 metreden büyük olanlar için toplam çeki gücü en az 85 ton olan römorkör(ler).
Geçiş yapacak yedek tam boyu 300 metrenin altındaki yedekli gemiler ile Boğaz içinde
akıntıya karşı karaya göre 4 mil/saat sürat yapamayacak fakat geçiş yapmak isteyen
gemilerin, Türk Boğazlarından geçiş şartlarının belirlenmesi için TBGTH Dairesi
Başkanlığı’na veya ilgili GTHM Müdürlüklerine yapılacak olan başvurular için, talep
edilen başvuru dilekçesi ekte sunulan formatta olmalıdır.
- Tüm sertifikalar geçerli olmak zorundadır.
- Sertifikaların geçerli olduğu acentelerinin yazılı beyanı ile taahhüt edilecektir.
- Dilekçe ekinde sunulan dosya eksiksiz ise Boğaz geçiş şartlarının duyurulma süreci 3
mesai günü olup, acentelerin bu süreci göze alarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
- Başkanlığımıza eksik belgelerle başvurulması veya başvurunun geç yapılması halinde
doğacak gelişmelerden gemi acenteleri / ilgilileri sorumludur.
Bilgilerinize rica olunur.
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