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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; den�z t�caret�n�n gerekt�rd�ğ� her türlü gözet�m h�zmetler�n�n

yürütülmes�ne ve gözet�m h�zmet� sunacak tüzel k�ş�ler�n yetk�lend�r�lmes� �le denetlenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, den�z t�caret�n�n gerekt�rd�ğ� her türlü gözet�m faal�yet�n� gerçekleşt�ren

tüzel k�ş�ler� ve bunların faal�yetler� �le faal�yet alanlarını kapsar.
(2) Bu Yönetmel�k;
a) Bayrak devletler� tarafından, uluslararası mevzuat kapsamında gem�lerde bulundurulması şart koşulan

belgeler� düzenlemek üzere yetk�lend�r�len kuruluşların yaptığı zorunlu sörvey ve belgelend�rme h�zmetler�n�,
b) İşletmen�n d�ğer kamu kuruluşları tarafından �lg�l� mevzuata göre yetk�lend�r�lmeler� veya

görevlend�r�lmeler� ya da d�ğer ülke makamlarınca sevk önces� �nceleme yapmak üzere yetk�lend�r�lmeler�
durumunda, yetk�lend�r�ld�kler� veya görevlend�r�ld�kler� alanlardak� faal�yetler�,

c) S�gortacılık �şlemler�ne �l�şk�n faal�yetler�,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 480 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) ve
(d) bentler� �le 481 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (j) bend� ve 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı
Alanına İl�şk�n Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) Den�z gözet�m h�zmet alanı: 7 nc� maddede bel�rlenen gözet�m h�zmet�n�n f�z�k�, tekn�k ve t�car�

n�tel�kler�n� gösteren gözet�m h�zmet alanını,
c) Den�z gözet�m h�zmet�: Taraflar arasında anlaşmaya konu olan den�z t�caret� çerçeves�nde t�car� ve tekn�k

uzmanlık gerekt�ren; bağımsız �şletmeler mar�fet�yle den�zde, gem�de, yükte, yük taşıma b�r�mler�nde, kıyı tes�s�nde
veya bunlar arasındak� �l�şk�lerde yük �lg�l�s�n�n taleb� �le yer�ne get�r�len kontrol, nezaret, �zleme, ölçüm ve
belgelend�rme h�zmetler�n�,

ç) Den�z gözet�m �şletme yetk� belges�: İdare tarafından, bu Yönetmel�kle bel�rlenen koşulları sağlayan
�şletmeler adına düzenlenen yetk� belges�n�,

d) Gözet�m raporu: Den�z gözet�m h�zmet� sonucunda �şletme tarafından düzenlenerek, �şletmey� tems�l ve
�lzama yetk�l� k�ş� tarafından �mzalanan belgey�,

e) İdare: Den�z T�caret� Genel Müdürlüğünü,
f) İşletme: Den�z gözet�m h�zmet� vermek üzere Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�ler�,
g) Kıyı tes�s�: 4/4/1990 tar�hl� ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrasına göre kıyıda

�nşa ed�lm�ş l�man, kruvaz�yer l�man, yat l�manı, mar�na, yolcu term�nal�, �skele, rıhtım, barınak, yanaşma yer�,
akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı, dolfen, platform ve şamandıra s�stemler� ve benzer� tes�sler �le den�z
ulaşımına yönel�k d�ğer üst ve altyapı tes�sler�n�,

ğ) L�man Başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı L�man Başkanlıklarını,
h) Tehl�kel� yük: 3/3/2015 tar�hl� ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehl�kel� Maddeler�n Den�z

Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmel�kte tanımlanan tehl�kel� yükler�,
ı) Tehl�kel� yük den�z gözet�m yetk�l�s�: Bu Yönetmel�k kapsamındak� tehl�kel� yüklere �l�şk�n gözet�m

h�zmetler�n� yer�ne get�rmek üzere Tehl�kel� Mal ve Komb�ne Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından
yetk�lend�r�lm�ş gerçek k�ş�ler�,

�) Tehl�kel� yük den�z gözet�m yetk� belges�: Tehl�kel� yüklerle �lg�l� gözet�m faal�yet�nde bulunacak olan
�şletmelere Tehl�kel� Mal ve Komb�ne Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yetk�
belges�n�,

j) TMKTDGM: Tehl�kel� Mal ve Komb�ne Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
k) Yetk� belges�: Den�z gözet�m �şletme yetk� belges� ve tehl�kel� yük den�z gözet�m yetk� belges�n�,
l) Yük �lg�l�s�: Yükün gönderen�, alıcısı, tems�lc�s�, taşıyanı ve taşıma �şler� organ�zatörünü,
�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte yer alan, ancak bu maddede yer almayan d�ğer ter�mler �ç�n �lg�l� mevzuat �le taraf

olduğumuz �lg�l� uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerde bel�rt�len tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM



Yetk� Belges�, Gözet�m Yetk�l�s� ve H�zmet Alanları

Yetk� belges�
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında den�z gözet�m h�zmet� verecek �şletmeler İdareden den�z

gözet�m �şletme yetk� belges� almak zorundadır. Den�z gözet�m �şletme yetk� belges� ver�len kuruluşa �l�şk�n b�lg�ler
İdare tarafından duyurulur.

(2) Den�z gözet�m �şletme yetk� belges� almak �steyen �şletmeler İdare tarafından bel�rlenen b�lg� ve belgeler
�le İdareye başvururlar. Başvurular İdare tarafından değerlend�r�lerek, aşağıdak� şartları sağlayan �şletmelere İdaren�n
bel�rled�ğ� ücret karşılığında den�z gözet�m �şletme yetk� belges� düzenlen�r. Den�z gözet�m �şletme yetk� belges�
almak �ç�n başvuran �şletmen�n;

a) Den�z T�caret Odasına üye olması,
b) 31/12/2014 tar�hl� ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözet�m Ş�rket� Statüsüne

İl�şk�n Tebl�ğ (Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m�: 2015/24) hükümler� gereğ� T�caret Bakanlığınca ver�len uluslararası
gözet�m ş�rket� belges�ne sah�p olması,

c) TS EN ISO/IEC 17021-1 “Uygunluk değerlend�rmes� - Yönet�m s�stemler�n�n tetk�k�n� ve
belgelend�rmes�n� sağlayan kuruluşlar �ç�n şartlar” standardına uygun olarak TS EN ISO 9001: 2015 Kal�te Yönet�m
S�stem� Belgelend�rmes� konusunda Türk Akred�tasyon Kurumu tarafından akred�te ed�lm�ş olması veya bu alanda
akred�te ed�lm�ş kuruluşlar tarafından düzenlenm�ş TS EN ISO 9001: 2015 Kal�te Yönet�m S�stem� Belges�ne sah�p
olması,

şartları aranır.
(3) İk�nc� fıkranın (c) bend�nde yer alan TS EN ISO 9001: 2015 Kal�te Yönet�m S�stem� Belges�ne sah�p

olmayan �şletmeler�n, den�z gözet�m �şletme yetk� belges�n�n ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �çer�s�nde söz konusu
belgey� �braz etmemeler� hal�nde den�z gözet�m �şletme yetk� belgeler� �ptal ed�l�r.

(4) Kamu tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z kurum ve kuruluşların den�z gözet�m �şletme yetk� belges� almak �stemeler�
hal�nde Den�z T�caret Odasına üye olması şartı aranmaz.

(5) Tehl�kel� yük den�z gözet�m yetk� belges� düzenlenmes�, bu belgey� düzenlemek amacıyla yapılan
denet�mler�n şartları, denet�m ücret� ve tehl�kel� yük gözet�m h�zmet� verecek �şletmelerde aranacak şartlar
TMKTDGM tarafından bel�rlen�r.

(6) Yetk� belgeler�n�n geçerl�k süres� beş yıldır.
Tehl�kel� yük den�z gözet�m yetk�l�s�
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında tehl�kel� yüklerle �lg�l� tehl�kel� yük den�z gözet�m yetk�

belges�ne sah�p �şletmelerde tehl�kel� yüklerle �lg�l� gözet�m h�zmet�nde bulunacak k�ş�ler�n TMKTDGM’den yetk�
almaları zorunludur.

(2) Tehl�kel� yük den�z gözet�m yetk�l�s�n�n eğ�t�mler�, belgelend�r�lmeler�, görev ve sorumlulukları �le çalışma
usul ve esasları TMKTDGM tarafından bel�rlen�r.

Den�z gözet�m h�zmet alanları
MADDE 7 – (1) Den�z gözet�m h�zmet alanları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Gem�ye da�r gözet�m h�zmetler�;
1) Gem� alım-satım sürvey�,
2) Gem�n�n k�raya g�r�ş-çıkış sürvey�,
3) Yakıt ve yağ ölçümü sürvey�,
4) Yük m�ktarı sürvey�,
5) Söküm sürvey�.
b) Yükleme ve boşaltma �şlemler�ne da�r gözet�m h�zmetler�;
1) Gem� yükleme, boşaltma ve aktarma sürvey�,
2) L�man ve tank sahası sürvey�,
3) L�man sahası ve kıyı tes�s�nde konteyner stok kontrolü ve �st�f emn�yet� sürvey�,
4) Yükleme önces� kontrol.
(2) Tehl�kel� yüklere �l�şk�n gözet�m h�zmet� veren �şletmeler ve yük �lg�l�ler�n�n, görev, yetk� ve

sorumlulukları �le bu �şletmeler�n gözet�m h�zmet alanları TMKTDGM tarafından bel�rlen�r.
(3) İdare gerekl� gördüğü hallerde b�r�nc� fıkrada yer alan h�zmet alanlarının alt uzmanlık alanlarını bel�rler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yasaklar

Sorumluluk
MADDE 8 – (1) İşletmeler faal�yetler�n� yürütürken;
a) Bu Yönetmel�k kapsamında alınması gerekl� yetk� belgeler�n� almak ve geçerl� durumda bulundurmak,
b) İlg�l� mevzuat ve uluslararası den�zc�l�k kuralları �le Bakanlık tarafından ver�len yazılı tal�matlara uymak,
c) Bakanlık tarafından �stenecek b�lg� ve belgeler� bel�rt�len zamanda sunmak,
ç) Yetk� belges� düzenlenmes�ne esas b�lg� ve belgeler �le adres, �rt�bat b�lg�ler� değ�ş�kl�kler�n� otuz �ş günü

�çer�s�nde Bakanlığa b�ld�rmek,
d) İst�hdam ed�len personelden tehl�kel� yük gözet�m� yapacakların, TMKTDGM tarafından bel�rlenen eğ�t�m

sem�nerler�ne katılımını sağlamak ve bu sem�nerlere katılanların kayıtlarını tutmak,
e) İst�hdam ett�kler� personel�n her türlü eğ�t�m ve donanıma sah�p olmasını sağlamak,
zorundadır.
(2) Her gözet�m h�zmet� sonucunda gözet�m raporu düzenlen�r. Bu raporlar, talep ed�lmes� hal�nde Bakanlık ve

�lg�l� kurumlara sunulmak üzere en az beş yıl süreyle �şletme tarafından saklanır.



(3) İşletmeler, �st�hdam ed�len personel�n çalışırken gerçekleşt�rm�ş oldukları �ş ve �şlemler �le bu �ş ve
�şlemlerden doğan zararlardan doğrudan sorumludurlar.

Yasaklar
MADDE 9 – (1) İşletme faal�yetler� �le �lg�l� olarak;
a) İşletme, h�zmet ver�len taraflara b�r �ş akd� �le bağlı veya ortak olamaz.
b) Yetk� belgeler� başkaları tarafından kullanılamaz ve başkasına devred�lemez.
c) Tehl�kel� yük den�z gözet�m yetk� belges�ne sah�p olmayan �şletmeler, den�z gözet�m �şletme yetk� belges�ne

sah�p olsalar dah� tehl�kel� yüklerle �lg�l� gözet�m h�zmet� veremezler.
(2) Kıyı tes�sler�;
a) Bu Yönetmel�k kapsamında yetk�lend�r�lm�ş b�r �şletmede çalıştığını belgeleyemeyen şahısların gözet�m

amacıyla kıyı tes�sler�ne ve gem�lere g�r�ş�ne �z�n veremez.
b) Bu Yönetmel�k kapsamında yetk�lend�r�lm�ş b�r �şletmede çalıştığını belgeleyen şahısların kıyı tes�s�nde

faal�yet�n� �fa edeceğ� alanlarda çalışmasını engelleyemez.
c) Den�z gözet�m h�zmet� faal�yet� esnasında gerekl� olan b�lg� ve belgey� saklayamaz, paylaşmaktan �mt�na

edemez.
(3) Yükün gönderen� veya alıcısının kend� personel� mar�fet�yle gerçekleşt�rd�ğ� gözet�me yönel�k �ş ve

�şlemler bu Yönetmel�k kapsamındak� gözet�m h�zmetler� faal�yet� yer�ne geçemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denet�m ve Yaptırımlar

Denet�m ve yaptırım
MADDE 10 – (1) Bakanlık, adlarına yetk� belges� düzenlenm�ş �şletmeler�n �ş ve �şlemler�n� denetlemeye

veya denetlett�rmeye yetk�l�d�r.
(2) Denet�mler sonucunda, bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı f��ller� tesp�t ed�lenler hakkında 11 �nc� ve 12

nc� madde hükümler� kapsamında uyarma, �dar� para cezası, faal�yet�n askıya alınması ve yetk� �ptal� yaptırımları
uygulanır.

İdar� yaptırımlar
MADDE 11 – (1) 8 �nc� veya 9 uncu madde hükümler�ne aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�lenlere 655 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� gereğ�nce Bakanlık tarafından Ek-
1’dek� tabloda bel�rt�len cezalardan eyleme karşılık gelen ceza uygulanır.

(2) İdar� para cezaları, Bakanlık veya Bakanlığın görevlend�rd�ğ� b�r�m tarafından �dar� para cezası karar
tutanağı düzenlenmek suret�yle gel�r kayded�l�r.

(3) TMKTDGM tarafından yapılan denet�mlerde tehl�kel� yük den�z gözet�m yetk� belges� gerekl�l�kler�n�
�dame ett�rmed�ğ� tesp�t ed�len �şletmeye, eks�kl�kler�n� g�dermek üzere üç ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda
eks�kl�kler�n� yer�ne get�rmeyen �şletmeler�n bu belgeler� askıya alınır ve belgeler� askıya alınan �şletmeler tehl�kel�
yük gözet�m� faal�yet�nde bulunamazlar.

(4) Faal�yet� askıya alma süres� beş günden kırk beş güne kadar uygulanır.
(5) Ver�len �dar� para cezaları, tebl�ğ�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde öden�r.
(6) Ödeme süres� �çer�s�nde ödenmeyerek kes�nleşen �dar� para cezaları, kes�nleşmes�n� müteak�ben b�r hafta

�ç�nde 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanuna göre tahs�l ed�lmek üzere,
borçlu tüzel k�ş�n�n kanun� veya �ş merkez�n�n bulunduğu yerdek� verg� da�res�ne, b�rden fazla verg� da�res� bulunması
hal�nde süreks�z verg�ler� tahs�l �le görevl� verg� da�res�ne gönder�l�r.

(7) İdar� para cezaları, her takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere o yıl �ç�n 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı
Verg� Usul Kanunu uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Yetk� belges� �ptal�
MADDE 12 – (1) İşletmelerden;
a) Yetk� belges� üzer�nde tahr�fat yapanların,
b) Yetk� belges� başvurularında, sunulan belgelerden herhang� b�r�nde belge almasını sağlayacak şek�lde yanlış

ve yanıltıcı b�lg�ler beyan ett�ğ� tesp�t ed�lenler�n,
c) Yetk� belges� �ç�n gereken şartlardan b�r veya b�rkaçının ortadan kalkmasından �t�baren altmış gün �ç�nde

eks�kl�kler�n� tamamlamayanların,
ç) Kend� rızası �le faal�yet�ne son vereceğ�n� Bakanlığa b�ld�renler�n,
d) 11 �nc� madde hükümler� çerçeves�nde faal�yet� askıya alınan �şletmelerden aynı �hlal� tekrar edenler�n,
e) Faal�yet� askıya alınan �şletmelerden, askıya alma süres� sonunda eks�kl�kler�n� g�dermed�ğ� tesp�t

ed�lenler�n,
yetk� belges� �ptal ed�l�r.
(2) Yetk� belges� �ptal ed�len veya faal�yetler� askıya alınanlara a�t b�lg�ler Bakanlık tarafından duyurulur.
Yen�den faal�yet ve belge yen�leme
MADDE 13 – (1) 12 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) ve (ç) bentler� har�ç olmak üzere yetk� belgeler� �ptal

ed�lenlere, üç ay süreyle yen�den yetk� belges� düzenlenmez.
(2) Yetk� belges� �ptal ed�lenlerden, yen�den belge almak �steyenlere �lk defa belge alınmasına �l�şk�n hükümler

uygulanır.
(3) Yetk� belges�n� yen�lemek �steyen �şletmeler, belge süres� b�t�m�nden en az doksan gün önce belgeler�n�

yen�lemek üzere Bakanlığa başvururlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler



Gözet�m h�zmet�
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında den�z gözet�m h�zmet� almak �steyen tarafların, Bakanlığın

yetk�lend�rd�ğ� �şletmelerden h�zmet alması zorunludur.
(2) Bu Yönetmel�k kapsamında den�z gözet�m �şletme yetk� belges� alacak �şletmeler�n, tehl�kel� yüklerle �lg�l�

gözet�m faal�yetler�nde bulunmak �stemeler� hal�nde, ayrıca TMKTDGM tarafından bel�rlenen ücret karşılığında
tehl�kel� yük den�z gözet�m yetk� belges� almaları zorunludur.

Ücret
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında düzenlenen yetk� belgeler� ve yapılacak denet�mler �ç�n

alınacak ücretler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Da�res� Başkanlığı hesabına gel�r
kayded�lmek üzere yatırılır.

Muaf�yet
MADDE 16 – (1) Ülkem�z�n h�zmet sunumu ve �ş kurma serbest�s� alanlarını kapsayan uluslararası

anlaşmalara ve bu anlaşmalara taraf ülkeler�n h�zmet sunucularına, 19/4/1926 tar�hl� ve 815 sayılı Türk�ye Sah�ller�nde
Nakl�yatı Bahr�ye (Kabotaj) ve L�manlarla Kara Suları Dâh�l�nde İcrayı San'at ve T�caret Hakkında Kanuna aykırılık
teşk�l etmemek kaydı �le bu Yönetmel�k hükümler� uyumlaştırılarak uygulanır.

Sorumlu h�zmet b�r�m�
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında, Bakanlıkça yer�ne get�r�lmes� gereken �ş ve �şlemler �lg�s�ne

göre Den�z T�caret� Genel Müdürlüğü veya Tehl�kel� Mal ve Komb�ne Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
tarafından yer�ne get�r�l�r.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller �le uygulamada doğacak tereddütler� g�dermek

ve uygulama b�rl�ğ�n� sağlamak üzere gerekl� düzenlemeler� yapmaya Bakanlık yetk�l�d�r.
(2) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası

anlaşma/sözleşme hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 19 – (1) 16/12/2016 tar�hl� ve 29920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Den�z T�caret� Gözet�m

H�zmetler� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce düzenlenen den�z gözet�m �şletme yetk�

belgeler� ve tehl�kel� madde gözet�m h�zmet� uygunluk belgeler�, belge üzer�nde bel�rt�len süre sonuna kadar
geçerl�d�r.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
 

Ek� �ç�n tıklayınız

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191119-1-1.pdf

