
EGE PORT - KUŞADASI LİMANI 

TARİFE HİZMET KALEMLERİ VE UYGULAMA ESASLARI 
 

YOLCULARA YÖNELİK VERILEN HİZMETLER 

YOLCU TERMİNALİ HİZMET KALEMLERİ  

HİZMET KALEMİ AÇIKLAMA ÜCRET 

Gemi Yolcularına yönelik Terminal 
Hizmetlerinin (Landing Fee) ı (yedi yaş 
dahil ve üstü)  

 

7 yaş dahil ve üzeri yolculardan alınan liman 

vergisidir. Birim fiyat üzerinden yolcu sayısına 

göre hesaplanır. 

10,00 USD/Yolcu 

Feribot Yolcularına yönelik Terminal 
Hizmetlerinin sağlanması (yedi yaş 
dahil ve üstü) 

 

7 yaş dahil ve üzeri yolculardan alınan liman 

vergisidir. Birim fiyat üzerinden yolcu sayısına 

göre hesaplanır. 

12,00 USD/Yolcu 

 

Gemiye Yolcu Karşılama 
Hizmetlerine (Check-in hizmetleri) 
yönelik yolcu kabul kontuarlarının 
tahsis edilmesi hizmeti  

Gemiye yolcu katılışı gerçekleşeceği 

zamanlarda gemiye veya acentesine yolcu 

kabulünü (check-in) gerçekleştirebileceği 

gerekil altyapıya sahip (eletrik, data hattı vs) 

kontuarlarının kiralanması 

500,00 USD / 

Kontuar 

Gemiye Yolcu Karşılama 
Hizmetlerine (Check-in) yönelik yolcu 
kabul hizmet alanlarının tahsis 
edilmesi hizmeti 

Gemiye yolcu katılışı gerçekleşeceği 

zamanlarda gemiye veya acentesine yolcu 

kabulünü (check in) gerçekleştirebileceği 

gerekli altyapıya sahip (elekrik, data hattı vs) 

alanların kiralanması 

300,00 USD / 

Kontuar 

Valiz Nakliye Hizmeti – İnsan Gücü 
Marifetiyle (Hammaliye) 

Gemiye katılım gerçekleşeceğinde yolcu 

valizlerinin yolcu kabul (check-in konturarı) 

noktasından geminin bağlı bulunduğu rıhtıma 

nakliye edilmesi hizmeti, 

Gemiden yolcu ayrılışı olacağında ise; valizlerin 

geminin bağlı bulunduğu rıhtımdan bagaj kabul 

noktasına taşınması. 

Ücretlendirme birim fiyat üzerinden valiz 

sayısını esas alarak yapılmaktadır. 

 

3,00 USD/Valiz 



Valiz Elleçleme Hizmeti – Römorklü 
Araç vasitasıyla (Hammaliye) 

Gemiye katılım gerçekleşeceğinde yolcu 

valizlerinin yolcu kabul (check-in konturarı) 

noktasından geminin bağlı bulunduğu rıhtıma 

nakliye edilmesi hizmeti, 

Gemiden yolcu ayrılışı olacağında ise; valizlerin 

geminin bağlı bulunduğu rıhtımdan bagaj kabul 

noktasına taşınması. 

Ücretlendirme birim fiyat üzerinden valiz 

sayısını esas alarak yapılmaktadır. 

 

3,00 USD/Valiz 

Valiz Tahmil/Tahliye Hizmeti – 
Könveyor vasıtasıyla 

Yolcu valizlerinin geminin bağlı olduğu rıhtım 

üzerinde Könveyör vasıtasıyla gemiye 

yüklenmesi hizmeti (Tahmil) 

Yolcu valizlerinin gemiden Könveyör vasıtasıyla 

tahliye edilerek geminin bağlı olduğu rıhtım 

üzerine istiflenmesi 

1.000,00 USD / 

Gün 

Valiz Tahmil/Tahliye Hizmeti – 
Forklift vasıtasıyla  

Yolcu valizlerinin geminin bağlı olduğu rıhtım 

üzerinde Forklift vasıtasıyla gemiye yüklenmesi 

hizmeti (Tahmil) 

Yolcu valizlerinin gemiden Forklift vasıtasıyla 

tahliye edilerek geminin bağlı olduğu rıhtım 

üzerine istiflenmesi 

1.200,00 USD / 

Gün 

Yolcunun Liman içi taşınması hizmeti 
– Pedallı Araç vasıtasıyla 

Yolcunun geminin bağlı bulunduğu rıhtım 

üzerinden alınarak Pedallı Araç vasıtasıyla 

Liman içinde taşınması hizmeti 

Yolcunun geminin Liman içi bir noktadan 

alınarak Pedallı Araç vasıtasıyla geminin bağlı 

bulunduğu rıhtıma taşınması hizmeti 

3 USD / Yolcu 

Yolcunun Liman içi taşınması hizmeti 
– Elektrikli veya fosil yakıtlı araç 
vasıtasıyla 

Yolcunun geminin bağlı bulunduğu rıhtım 

üzerinden alınarak Elektrikli veya fosil yakıtlı 

araç vasıtasıyla Liman içinde taşınması hizmeti 

Yolcunun geminin Liman içi bir noktadan 

alınarak Elektrikli veya fosil yakıtlı araç 

vasıtasıyla geminin bağlı bulunduğu rıhtıma 

taşınması hizmeti 

3 USD / yolcu 



DENİZ VASITALARINA VERILEN HİZMETLER 

KILAVUZLUK HİZMETLERİ 

 HİZMET KALEMİ 

 

AÇIKLAMA 
ÜCRET 

 

 

Gemiler için (yanaşma, kalkış 
kılavuzluk hizmeti) 

Kruvaziyer Yolcu Gemileri, liman başkanlığı 
ordinosu ile hizmet verebileceğimiz diğer 
deniz vasıtaları (5.000 GRT’na kadar) 

 

 

 

 

648,00 USD 

İlave her 1,000 GRT ya da kesri için 
102,00USD  

Liman başkanlığı sınırları dahilindeki 
sorumluluk sahalarına verilen 
kılavuzluk hizmeti 

 Diğer liman, marina, tersane, çekek yeri,   
balıkçı barınağı vb. 

Tarife Kılavuzluk 
ücreti + 100,00 
USD (Kılavuz 
Kaptan 
Mobilizasyon / 
Demobilizasyon) 

 Açık deniz kılavuzluk hizmeti  Resmi Makam İznine tabi  - Kalkış 
noktasından varış noktasına kılavuzlama 

 500,00 USD / saat 
+ 500,00 USD 
Kılavuz Kaptan 
Mobilizasyon / 
Demobilizasyon) 

 
Bekleme   

Kalkış saati manevrasına başlamayan gemiler  
saat x birim ücret  

750,00 USD / saat 

 Kurtarma yardım hizmetinin kılavuzla    
 verilmesi, kılavuzluk ücreti 

Kurtarma yardım hizmetinin liman sınırlar 
içerisinde kılavuz kaptan ile verilmesi 

Resmi Makamların 
izni ile “NO PAY 
NO CURE” esasına 
göre 

 Cer (çekme, yedekleme) hizmetinin 
kılavuzla verilmesi, kılavuzluk ücreti 

Liman Sınırları dahilinde Cer hizmetinin Kılavuz 
Kaptanla verilmesi 

500,00 USD / saat 
+ 500,00 USD 
Kılavuz Kaptan 
Mobilizasyon / 
Demobilizasyon)  İhtiyari Kılavuzluk 

Kılavuzluk hizmetlerine tabi olmayan deniz 
vasıtaların talep edilmesi ile verilen hizmet 

Tarife Kılavuzluk 
ücreti 

 Askeri gemiler yabancı bayraklı  
Resmi Makamların izni ile    

Tarife Kılavuzluk 
ücreti x 3 

 Kılavuzla demirleme 
Demirleme sahasına ordinoya göre demirleme 

Tarife Kılavuzluk 
ücreti x 0.50 

 Manevrada haciz gemilerin   
 kılavuzlanması 

Geminin manevralarını etkileyen arızalar ile 
yapılan manevralar esas ücretin %.... fazlası 

Tarife Kılavuzluk 
ücreti x 2 

 



Dolar ($) 

Kılavuzluk 

 5.000 GRT’a kadar İlave her 1.000 GRT yada 

kesri için 

2020 648,00 USD 102,00USD 

 

1. Kılavuzluk ücreti bir kılavuz botu için olup haftaiçi günler geçerlidir, haftasonu ya da 
tatil günleri için ilave ücret tahakkuk ettirilir. 

2. Bekleme süresi, gemi kaptanı, tur operatörü ya da gemi acentesinin hatasından 
kaynaklanmaktaysa, hizmetleri talep eden taraflar tarafından belirtilen ve talepleri 
üzerine konumlandırılan  personel ve teçhizat, belirlenen sure içinde kullanılmadıysa 
bekleme süresi ücreti uygulanır. 

 Bekleme ve buna bağlı olarak hizmetlerde gecikme olması durumunda, 
Kılavuzluk bekleme ücreti bir saate kadar 750 USD olarak belirlenecek olup  
sonraki beher saat için kılavuzluk ücretine 750 USD eklenecektir. 

 Bekleme süresince herhangi bir hizmet kullanılmazsa , bekleme süresi ücreti 
ile resmi liman tarifesinde belirtilen kılavuzluk ücretinin %50 si tahsil 
edilecektir. 

 Personel ve kılavuz botu operasyon alanına ulaşır, hizmeti tamamlamadan 
dönerse resmi liman tarifesinde belirtilen kılavuzluk ücretinin %50 si tahsil 
edilecektir. 

 Liman yönetimi bekleme süresini 2 saate kadar sınırlandırmaya ve gerekli 
durumlarda kılavuzluk hizmetini , bekleme süresinde talep edilen bir diğer 
kılavuzluk talebiyle değiştirmeye yetkilidir. 

3. Yabancı askeri gemiler ile patlayıcı, yanıcı, zehirli maddeler ve yakıt taşıyan gemilerin 
liman yönetimi ile irtibata geçmeleri rica olunur. 
 

RÖMORKÖR HİZMETLERİ 

Gemilerin yanaşma kalkışlarında verilen 

esas hizmet 

Limanlar yönetmeliğine göre hizmet verilir. 

Liman Başkanlığının ordinosuna göre hizmet 

verilebilecek diğer deniz vasıtaları. (5.000 

GRT’a kadar) 

568,00 USD 

İlave her 1,000 GRT ya da kesri için 78,00USD  

İhtiyari römorkör hizmeti Römorköre tabi olmayan deniz vasıtalarına 

verilen hizmet 

EsasTarife 

Römorkörcülük 

Hizmetleri 

Ücreti 

Liman başkanlığı sınırları dahilindeki 

sorumluluk sahalarına verilen hizmet 

Diğer liman, marina, tersane, çekek yeri, 

balıkçı barınağı v.b 

Tarife 

Römorkörcülük 

Hizmetleri 

Ücreti + 

1.000,00 USD 

Römorkör 



Mobilizasyon / 

Demobilizasyon) 

Bekleme  Kalkış saati manevrasına başlamayan 

gemiler  saat x ücret 

1.500,00 USD 

Kurtarma yardım  Deniz hukuku veya açık anlaşma ile  Resmi 

Makamların izni 

ile “NO PAY NO 

CURE” esasına 

göre 

Cer (yedekleme,çekme) hizmeti Liman sınırları  

Kabotaj hattı  

Uluslararası sular  

Resmi 

Makamların 

İznine tabi 

2.500,00 USD / 

saat + Römorkör 

Mobilizasyon 

/Demobilizasyon 

Demirlemede römorkör hizmeti  Demirleme sahasında römorkörle 

demirleme  

EsasTarife 

Römorkörcülük 

Hizmetleri 

Ücreti 

Manevrada haciz gemilerin römorkör 

hizmeti 

Esas ücretin % 100 fazlası EsasTarife 

Römorkörcülük 

Hizmetleri 

Ücreti x 2 

 

Dolar ($) 

Römorkaj 

 5,000 GRT a kadar Ilave her 1,000 GRT ya da 

kesri için 

2020 568,00 USD 78,00 USD 

 

1. Römorkaj ücreti, bir römorkör için olup hafta içi günleri için geçerlidir. Hafta sonu ya da tatil 
günleri için ilave ücret tahakkuk ettirilir. 

2. Güncel yönetmeliğe göre, gemi yetkilileri geminin itici pervane ve sistemlerinin tam kapasite 
ile çalıştıklarını gösteren dökümanları ibraz ederlerse geminin römorkör kullanma zorunluluğu 
yoktur. Geminin geliş gününün güncel mevzuat koşulları geçerlidir. 

3. Bekleme süresi  gemi kaptanı, tur operatörü ya da gemi acentesinin hatasından 
kaynaklanıyorsa, hizmetleri talep eden taraflarca belirtilen ve talepleri üzerine 
konumlandırılan personel ve teçhizat belirlenen sure içinde kullanılmadıysa bekleme süresi 
ücreti uygulanır. 



 Bekleme ve buna bağlı olarak hizmetlerde gecikme olması durumunda, 
römorkaj bekleme ücreti bir saate kadar 1.500,00 USD olarak belirlenecek olup  
sonraki beher saat için römorkaj ücretine 1.500,00 eklenecektir. 

 Bekleme süresince herhangi bir hizmet kullanılmazsa , bekleme süresi ücreti 
ile resmi liman tarifesinde belirtilen römorkaj ücretinin %50 si tahsil 
edilecektir. 

 Personel ve römorkör operasyon alanına ulaşır, hizmeti tamamlamadan 
dönerse resmi liman tarifesinde belirtilen römorkaj ücretinin %50 si tahsil 
edilecektir. 

 Liman yönetimi bekleme süresini 2 saate kadar sınırlandırmaya yetkili olup, 
gerekli durumlarda römorkaj hizmetini, bekleme süresinde talep edilen bir 
diğer römorkaj talebiyle değiştirebilir. 
 

4. Yabancı askeri gemiler ile patlayıcı,yanıcı, zehirli maddeler ve yakıt taşıyan gemilerin liman 
yönetimi ile irtibata geçmeleri rica olunur.  

 

BARINMA  

Deniz vasıtalarının limana bağlaması Deniz vasıtalarının limana bağlı kalması 

5.000Grt’a kadar  x gün 

275,00 USD 

İlave her  100 GRT ya da kesri için * x gün 5,50 USD 

Fuzuli işgaliye Liman Başkanlığı’nın Kalkış Ordinosu verdiği 

saatten itibaren 1 saat sonrası uygulanacak. 

(GT /100 x birim ücret  x saat) 

5,50 USD / 100 

GRT / saat 

Yat Bağlama Ticari veya özel yatların limanda bağlama 

yapması (Boy x En x Birim Fiyat x gün) 

Loa (m) x En (m) 

x 3,50 USD x 

gün 

Yolcu feribot bağlama Uluslar arası yolcu taşıyan yolcu feribotu 

limana bağlı kalması 

50,00 USD / gün 

Balıkçı tekneleri  Balıkçı teknelerin limana bağlı kalması. 40,00 USD / gün 

Tender bot  Geminin iskeleye yanaşamadığı durumlarda 

yolcuların tender bot ile limanda bulunan 

tender iskeleden kabulü 

10,00 USD / 

Yanaşma 

Yakıt Tankeri Gemiye veya diğer deniz vasıtalarına yakıt 

ikmali yapmak üzere yanaşan yakıt 

tankerlerine ilişkin bağlama ücreti 

500,00 USD / 

saat / Dz. 

Tankeri 



Yakıt Barcı (Barge) Gemiye veya diğer deniz vasıtalarına yakıt 

ikmali yapmak üzere yanaşan yakıt barcı 

(barge) ilişkin bağlama ücreti 

250,00 USD / 

saat / barge      

 
Gemi Barınma 

Dolar ($) 

İskele 

5,000 GRT a 

kadar 

 

Ilave her  100 GRT ya da kesri 

için 

2020 275,00 USD 5,50 USD 

 
1. Barınma ücreti haftanın her hangi bir günü için geçerli olup hafta sonları ya da tatil günlerinde 

her hangi bir ilave ödemeye tabi değildir.  
2. Barınma ücreti tarih değişikliğini müteakip her yeni gün başına uygulanır. 
3. Yatlar,yabancı askeri gemiler ile patlayıcı,yanıcı, zehirli maddeler ve yakıt taşıyan gemiler için  

liman yönetimi ile irtibata geçmelerini rica ederiz.  

 

PALAMAR HİZMETİ 

Palamar hizmeti Gemi halatların iskele babalarına alınması 

veya fora edilmesi  5.000Grt’a kadar 

154,00 USD 

İlave her  1000 GRT ya da kesri için *gün 26,00 USD 

  

Palamar botu  hizmeti Palamar botu ile gemi halatının iskeleye 

verilmesi 

Esas Tarife x 

1.50 

İlave  palamarcı hizmeti   Kişi x Manevra x Birim Fiyat 50,00 USD / 

manevra / kişi 

İlave palamar botu hizmeti Bot x Manevra x Birim Fiyat 250,00 USD / 

manevra / bot 

 

Palamar 

Dolar ($) 

Palamar 

 5,000 GRT a kadar Ilave her 1,000 GRT ya da kesri için 

2020 154,00 USD 26,00 USD 

 



1. Palamar ücreti hafta içi günleri için geçerlidir. Hafta sonu ya da tatil günleri için ilave ücret 
tahakkuk ettirilir. 

2.  Palamar ücreti geminin bağlanması ve çözülmesini içerir ve her gelişte tek bir sefer için 
alınır(gemi kalkışında ilave bir palamar ücreti uygulanmaz.)  

3. Bekleme süresi  gemi kaptanı, tur operatörü ya da gemi acentesinin hatasından 
kaynaklanıyorsa, hizmetleri talep eden taraflarca belirtilen ve talepleri üzerine 
konumlandırılan personel ve teçhizat belirlenen sure içinde kullanılmadıysa bekleme süresi 
ücreti uygulanır. 

 Bekleme ve buna bağlı olarak hizmetlerde gecikme olması durumunda, 
palamar bekleme ücreti bir saate kadar 300,00 USD olarak belirlenecek olup  
sonraki beher saat için palamar ücretine 100,00 USD eklenecektir  

 Bekleme süresince herhangi bir hizmet kullanılmazsa , bekleme süresi ücreti 
ile resmi liman tarifesinde belirtilen palamar ücretinin %50 si tahsil edilecektir  

 Personel  operasyon alanına ulaşır, hizmeti tamamlamadan dönerse resmi 
liman tarifesinde belirtilen palamar ücretinin %50 si tahsil edilecektir. 

 Liman yönetimi bekleme süresini 2 saate kadar sınırlandırmaya yetkili olup, 
gerekli durumlarda palamar hizmetini , bekleme süresinde talep edilen bir 
diğer palamar talebiyle değiştirebilir.   

4. Yatlar,yabancı askeri gemiler ile patlayıcı,yanıcı, zehirli maddeler ve yakıt taşıyan gemiler için  
liman yönetimi ile irtibata geçmeleri rica ederiz.  

 

GÜVENLİK HİZMETLERİ 

Yolculara Yönelik Güvenlik Hizmetleri  Deniz vasıtalarıyla limana gelen yolculara 
verilen güvenlik hizmetidir (X-Ray, metal 
dedektör, yasaklı ürün kontrol vs)  
5.000 GRT’a kadar 

440,00 USD 

5,001-20,000 GRT 0,088 USD 

20,001 – 50,000 GRT 0,075 USD 

50,001 GRT ve üstü 0,059 USD 

Talebe istinaden verilen ek güvenlik 
personeli hizmeti 

 

Personel adedi x saat x birim ücret olarak 

hesaplanmaktadır. 

100 USD 

Uzman hayvanlar ile (patlayıcı/narkotik) 
arama  

İlk iki saat.(1 tim) 

Diğer beher saat(1 Tim) 

 1.500,00 USD  

 1.000,00 USD 

Özel Güvenlik Botu ile Devriye Hizmeti Deniz vasıtalarına yönelik bağlı oldukları 

rıhtım, iskele etrafından özel güvenlik botu ile 

devriye hizmeti verilmesi 

 100,00 USD / 

saat  

Gemi Karinası Güvenlik Kontrol/Dalgıç 
Hizmeti 

İlk iki saat *kişi  

Diğer Beher*kişi saat 

 3.000,00 USD 

 1.200,00 USD 



Gemiye Katılacak Yolcu Bagaj 
Kontrol/Tarama Güvenlik Hizmeti 

Bagajlar adet x birim fiyat üzerinden 

ücretlendirmektedir. 

 2,00 USD 

Yabancı Askeri gemileri verilen Güvenlik 
Hizmetleri 

Koruyucu Yüzer Bariyer kurulumu/sökümü 65,00 USD 

/Metre  

Yabancı Askeri gemileri verilen Güvenlik 
Hizmetleri 

Koruyucu Yüzer Bariyer günlük kira ücreti 75,00 USD 

/Metre  

Yabancı Askeri gemileri verilen Güvenlik 
Hizmetleri 

Koruyucu beton bariyer günlük kira ücreti 

(metre tül) 

25,00 USD 

Yabancı Askeri gemileri verilen Güvenlik 
Hizmetleri 

Koruyucu demir bariyer günlük kira ücreti 

(metre tül) 

20,00 USD 

 
1. Güvenlik ücreti haftanın her hangi bir günü için geçerli olup hafta sonları ya da tatil günlerinde 

her hangi bir ilave ödemeye tabi değildir.  
2. Güvenlik ücreti tarih değişikliğini müteakip her yeni gün yeni başına uygulanır. 
3.  Güvenlik ücreti %18 KDV’ye tabidir. 

 

SU (FRESH WATER) TEDARİK HİZMETLERİ 

İskele boru hattı ile su ikmali  İskele üzerinde bulunan sayaçlar üzerinde 

okunan toplam kullanım birim fiyat üzerinden 

hesaplanmaktadır. 

9,00 USD 

Barç veya kara tankeri ile su ikmali Özel nitelikli su istenmesi halinde tanker 

(20tonluk) üzerinden ücretlendirme 

yapılmaktadır. Barç talep edilmesi halinde 

Barç mobilizasyon + demobilizasyon ücreti 

ilave edilecektir. 

20,00 USD / 

m3 

(KaraTankeri 

için)  

Tatlı  Su 

Dolar ($)/Ton 2020  

Tatlı Su 9,00 USD 

 

ATIK KABUL HİZMETLERİ 

Katı atık alım (tehlikesiz, evsel ve geri 
dönüşüm türevi atıklar)  

Bakanlık tarifesinde sabit atık miktarını 

aşan durumlarda sabit ücret + birim fiyat * 

m3 üzerinden ücretlendirme yapılır. 

 

 



Sabit ücret olmaması durumunda ise 

doğrudan birim fiyat * m3 üzerinden 

ücretlendirme yapılır.  

 

 

 

GEMİLERDEN ATIK 

ALINMASI VE 

ATIKLARIN 

KONTROLÜ 

YÖNETMELİĞİ 

ÇERÇEVESİNDE 

UYGULANACAK 

ÜCRETLER VE 

ESASLAR HAKKINDA 

TEBLİĞ 

UYGULANMAKTADIR. 

(TEBLİĞ NO: 2009/3) 

 

Grey water Alım Hizmeti Bakanlık tarifesinde sabit atık miktarını 

aşan durumlarda sabit ücret + birim fiyat * 

m3 üzerinden ücretlendirme yapılır. 

Sabit ücret olmaması durumunda ise 

doğrudan birim fiyat * m3 üzerinden 

ücretlendirme yapılır. 

Pissu (evsel) Alım Hizmeti 

 

Bakanlık tarifesinde sabit atık miktarını 

aşan durumlarda sabit ücret + birim fiyat * 

m3 üzerinden ücretlendirme yapılır. 

Sabit ücret olmaması durumunda ise 

doğrudan birim fiyat * m3 üzerinden 

ücretlendirme yapılır. 

Slaç /Sintine  Alım Hizmeti 

 

Bakanlık tarifesinde sabit atık miktarını 

aşan durumlarda sabit ücret + birim fiyat * 

m3 üzerinden ücretlendirme yapılır. 

Sabit ücret olmaması durumunda ise 

doğrudan birim fiyat * m3 üzerinden 

ücretlendirme yapılır. 

Gemilerden Talebe istinaden Marpol 
kapsamı dışında özel atıkların kabulü 

En az 72 saat öncesinde bildirim yapılması 

durumunda, bakanlıktan gerekli izinler 

liman tarafından alınır. Lisanslı araç ve ilgili 

atığı almaya yetkili işletme organize edilir.  

250,00 USD (50 kg’a 

kadar)                

50kg’yi aşan beher 

50kg için 500,00 USD  

Yabancı Askeri Gemilerden Katı atık 
alım (tehlikesiz, evsel ve geri dönüşüm 
türevi atıklar)  

birim fiyat x m3 üzerinden ücretlendirme 

yapılır. 

 

50,00 USD / m3 

   

Yabancı Askeri Gemilerden Grey water 
Alım Hizmeti 

Kanalizasyon altyapı bağlantısı tesis edilir. 

Bağlantının mümkün olamadığı hallerde 

hizmet Vidanjör vasıtasıyla ifa edilir  
3.100,00 USD / gün 

Yabancı Askeri Gemilerden Pissu 
(evsel) Alım Hizmeti 

 

birim fiyat x m3 üzerinden ücretlendirme 

yapılır. 



Yabancı Askeri Gemilerden Slaç 
/Sintine  Alım Hizmeti 

 

birim fiyat x m3 üzerinden ücretlendirme 

yapılır. 

320,00 USD / m3 

Yabancı Askeri Gemilerden Talebe 
istinaden Marpol kapsamı dışında özel 
atıkların kabulü 

En az 72 saat öncesinde bildirim yapılması 

durumunda, bakanlıktan gerekli izinler 

liman tarafından alınır. Lisanslı araç ve ilgili 

atığı almaya yetkili işletme organize edilir.  

1.000,00 USD (50 

kg’a kadar)                

50kg’yi aşan beher 

50kg için 1.500,00 

USD 

 

DİĞER HİZMETLER 

DENİZ VASITALARIN KİRALANMASI  

Römorkör kirası  24 Saati geçmeyen kiralamalar içindir. 

Römorkörün bağlama yerinden ayrılması 

hizmetin bitimi ile tekrar yerine bağlanması 

da geçen süre 2 saatten az olamaz 

Liman için Birim Ücret  x saat 

Kabotaj hattı için Birim Ücret x saat  

Uluslararası sular için Birim Ücret x saat 

 

2.500,00 USD / 

saat + Römorkör 

Mobilizasyon 

/Demobilizasyon  

3.000,00 USD / 

saat + Römorkör 

Mobilizasyon 

/Demobilizasyon 

3.500,00 USD / 

saat + Römorkör 

Mobilizasyon 

/Demobilizasyon 

Pilot botu  24 Saati geçmeyen kiralamalar içindir. 

Yolcu taşımamak kaydı ile görevli personelin 

liman başkanlığı onaylaması kaydı ile 

gemilere  gitme gelme 1 sefer sayılır.1 saati 

geçemez geçen süre ilave sefer sayılır. 

(liman sahası dahilinde) 

1.500,00 USD / 

saat   

Palamar botu   Malzeme ve iş yapma maksatlı kiralana 

bilinir. Yolcu taşıyamaz. Liman başkanlığı 

onaylı.2 saatten az olamaz(liman sahası 

dahilinde) 

250,00 USD / 

saat  

Yolcu Botu Demirde veya alargada bekleyen gemilere 

ait yolcularına yolcu taşıma izni olan deniz 

vasıtalarıyla Limana taşınması veya 

limandan gemiye taşınması hizmetidir 

500,00 USD / 

saat (asgari 



(Azami 250 kişi taşıma kapasiteli vasıtalar 

ile). Resmi Makam iznine tabidir 

ücretlendirme 3 

saat içindir) 

 

DALGIÇLIK HİZMETİ: 

Güvenlik nedeniyle gemi altı tarama  Gemi altının güvenlik taraması 

Kişi*saat 

1.200,00 USD 

Gemi altı tamir, karina hasar kontrol, pervane 

halat kurtarma veya su altı sörvey kontrolü v.s 

Liman tarafından verilen hizmet hasar veya 

işin nevine göre fiyatlanır.  

Kişi*saat 

1.200,00 USD 

 

ARAÇ/TEÇHİZAT KİRALAMA 

Vinç Kiralama Vinç kapasitesine göre saatlik ücret olarak 

belirlenir. Asgari olarak 1 saatlik ücreti 

tahakkuk ettirilir 

 

500,00 USD / 

Saat 

Forklift  Saatlik ücret alınmaktadır. 300,00 USD / 

Saat 

Manless Sepetli vinçler de bu kategoridedir. Yükseklik 

kapasitesine göre belirlenir. Asgari olarak 1 

saatlik ücreti tahakkuk ettirilir 

400,00 USD / 

Saat 

Bagaj taşıma konveyör  Operasyon başına günlük ücret alınmaktadır. 1.500,00 USD 

/ gün 

Günlük stand kiralama (tanıtım, standı 
v.b)  

Azami 4m2 ile sınırlıdır. Günlük olarak 

ücretlendirilir. 

150,00 USD / 

gün 

İskele Merdiven (Gangway)  Operasyon başına günlük ücret alınmaktadır. 1.000,00 /gün 

Demir Bariyer  Metre üzerinden günlük ücretlendirme 

yapılır. 

10,00 USD / 

Metre/Gün 

Usturmaça (yokohama, pneaumatic v.b) Çapı 3,50m’den büyük olanlar X USD/ adet / 

gün Çapı 3,50m’den küçük olanlar için Y USD / 

adet / gün 

1.500,00 USD 

/ adet / gün      

1.200,00 USD 

/ adet / gün 



Yüzer Yağ Bariyeri (gemilerde oluşabilecek 
sızıntılara karşı) 

1 tambur (250m) Metre üzerinden günlük 

ücretlendirme yapılır. Her yeni tambur 

kullanımında tambur bayıa olan günlük ücret  

250 metreye kadar x ücret öder 250 metre 

sonrası her 50mt için y ücret öder .Küsüratlı 

metreler bir üst 50mtlik dilime yuvarlanır 

2.200,00 USD 

/ 250m / gün 

Telefon/Taşınabilir Modem/Internet 
Hizmeti 

Birim ürün için günlük ücret alınmaktadır. 500 USD / 

Modem / gün 

Elektrik sayaç bağlanması ve sökülmesi 
Hizmetleri (OPS) 

Gemilere karadan elektrik tedarik edilmesi 

durumunda tüm hazırlık işlemlerinin 

yapılması, operasyon sonunda ise bağlantının 

kesilmesi üzerinden ücretlendirme yapılır. 

N/A 

Elektrik Tedarik Hizmeti  380V/400 Amp’a kadar elektrik bağlantısı 

tesisat hizmet bedeli (Elektrik bedeli hariçtir) 

0.50,00 

USD/KwH 

 

GÜMRÜKLÜ SAHAYA GİRİŞ 

Otomobil gümrüklü saha giriş-çıkış  

 

Limanda bağlı bulunan gemiler ile her hangi 

bir ticaret konusu kapsamında iskeleye giriş 

yapacak vasıtalardan alınan giriş ücreti. 

Beher araç türü ve adeti üzerinden 

fiyatlandırma yapılır. 

 

12,00 USD 

Motosiklet gümrüklü sahaya giriş 8,00 USD 

Minibüs / Minivan 

 

18,00 USD 

Otobüs 25,00 USD 

Kamyon/ Kamyonet  120,00 USD 

Tır/ Tanker  180,00 USD 

Hamaliye / El Arabası  5,00 USD 

 

GÜMRÜKSÜZ SAHAYA GİRİŞ 

Otomobil gümrüklü saha giriş-çıkış  

 

12,00 USD 

Motosiklet gümrüklü sahaya giriş 8,00 USD 

Minibüs / Minivan 

 

18,00 USD 



Otobüs Limanda bağlı bulunan gemiler ile her hangi 

bir ticaret konusu kapsamında iskeleye giriş 

yapacak vasıtalardan alınan giriş ücreti. 

Beher araç türü ve adeti üzerinden 

fiyatlandırma yapılır. 

 

25,00 USD 

Kamyon/ Kamyonet  120,00 USD 

Tır/ Tanker  180,00 USD 

Hamaliye / El Arabası  5,00 USD 

 

PARK HİZMETLERİ 

Tır, Tanker  

 

Liman’da gümrüklü saha dışında kalan 

otopark alanının 3. taraflarca kullanımından 

ortaya çıkan ücret kalemidir. 

 

Beher araç türü ve adeti üzerinden saatlik 

fiyatlandırma yapılır. 

180,00 USD 

Kamyon, kamyonet  120,00 USD 

Otobüs 25,00 USD 

Midibüs 18,00 USD 

Minibüs 18,00 USD 

Otomobil   12,00 USD 

Motosiklet 8,00 USD 

 

İHRAKİYE 

Akaryakıt / Dökme Yağ İkmal   İhraç edilecek akaryakıt, dökme yağ miktarı 

üzerinde m3 başına x ücret alınmaktadır. 

20,00 USD 

Sızıntıya Karşı deniz bariyeri serme hizmeti  Metre üzerinden günlük ücretlendirme 

yapılır. 

250 metreye kadar x ücret öder , ilave metre 

250 ve katları ile tamamlanır. 

1100,00 USD 

Akaryakıt ikmali Yangın Önleme Römorkör 
Hizmeti 

Liman römorkörünün yangına müdahale 

amacıyla ikmal alanında hazır 

bulundurulması. Ücreti saat olarak 

hesaplanmaktadır. 

100,00 USD 



Kara tankeri otopark ücreti Kara tankeri operasyon öncesi ve sonrasında 

liman otopark sahasında beklemek isterse 

saat üzerinden alınan ücrettir. 

180,00 USD 

Kara tankeri gümrüklü sahaya giriş ücreti Gümrüklü sahaya giriş araç cinsi üzerinden 

günlük hesaplanmaktadır. 

180,00 USD 

Deniz tankeri (barge) barınma veya 
gemiye aborda olma 

Saat üzerinden ücretlendirilir 250,00 USD / 

saat / barge     

500,00 USD / 

saat / Dz. 

Tankeri 

 

SALGIN HASTALIKLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK VERİLEN HİZMLETLER  

Gemiye Yönelik Dezenfeksiyon Uygulama Hizmeti  3,00 USD / m2 

Tur Otobüslerine Yönelik Dezenfeksiyon 
Uygulama Hizmeti 

50,00 USD / otobüs 

Yolcu Valizlerine Yönelik Dezenfeksiyon Uygulama 
Hizmeti 

2,00 USD valiz 

İlave Termal Kamera Hizmeti 500,00 USD / kamera / gün 

Hastalık için Test Hizmeti 50,00 USD / PCR Testi / kişi 

İlave Sağlık Hizmetleri 1.000,00 USD / Doktor (Pratisyen Hekim) 

 

HARİCEN SAĞLANAN HİZMETLER 

İlaçlama Hizmeti (gemi – yolcu araçları) M2 (veya araç)  x birim fiyat üzerinden 

ücretlendirme yapılmaktadır. 

8,00 USD /m2 

8,00 USD / 

araç 

Dezenfeksiyon Uygulama Hizmeti (gemi – 
yolcu araçları) 

M2 (veya araç) x birim fiyat üzerinden 

ücretlendirme yapılmaktadır. 

5,00 USD/araç 

Dalgıç Hizmetleri ( onarım, kontrol, su altı 
kaynak, kesme vb. hizmetlerin 
karşılanması) 

Lisanslı dalgıç ve yetkili işletme organize 

edilir. Liman başkanlığından gerekli izinler 

liman tarafından alınır. İstenen tüm resmi 

belgeleri operasyon öncesinde gemi limana 

vermekle yükümlüdür.  

1.200,00 USD 

/ saat (min. 3 

saatlik ücret 

tahakkuk 

ettirilir) 



Yolcu/ Mürettebat Danışma ve Konsiyerj  (Transfer ve araç kiralama hizmeti, 

Rezervasyon hizmetleri, Tanıtıcı matbuat 

(kitap, katalog) ve harita satışı) 

Ücrete tabi 

değildir. 

 

DENİZ UÇAKLARI VE HELİKOPTER HİZMETLERİ 

Helikopter pisti kullanma (iniş/kalkış) 

 

İniş ve kalkış ücreti ilk 4 saat barınmayı 

kapsamaktadır. 

500,00 USD 

Helikopter barınma/bekleme Helikopter iniş yaptıktan 4 sonra saat başına 

alınan bekleme ücretidir. 

100,00 USD / 

saat 

Deniz uçağı deniz pisti hazırlama   Deniz uçağı iniş ve kalkış operasyonu 

öncesinde uygun alanların hazırlanması 

hizmetidir. 

2.000,00 USD 

/ servis  

 

GÖSTERİ / KONSER / EĞLENCE/ SPORTİF ETKİNLİKLERİ İÇİN YER TAHSİS HİZMETLERİ 

Gösteri / Konser / Eğlence / Sportif 
etkinlikleri Yer Tahsis Ücretleri 

Gösteri ve Etkinliğin nev’ine ve alan 

büyüklüğüne ve süresine göre karşılıklı 

anlaşma ile belirlenir 

5,00 USD / 

m2/ etkinlik 

(asgari 

kiralama 

bedeli 

2.000,00 USD) 

 

FİLM/KLİP/ ÇEKİMİ İÇİN YER TAHSİS HİZMETLERİ 

Film çekimi yerli   Alan büyüklüğüne ve süresine göre karşılıklı 

anlaşma ile belirlenir 

1.000,00 USD 

/ saat 

Film çekimi yabancı  Alan büyüklüğüne ve süresine göre karşılıklı 

anlaşma ile belirlenir 

1.500,00 USD 

/ saat 

 


