
Yolcu ve bagajların deniz yolu ile taşınması için sözleşme şartları 
(21.08.2020'den beri faaliyettedir) 

 
I. GENEL KOŞULLAR 

1. Yolcu ve bagaj taşıma sözleşmesinin bu koşulları, yolcu biletinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

2. Bu anlaşma, Taşıyıcının Yolcuyu ve kabin bagajını varış yerine taşımayı taahhüt ettiği ve yolcunun 
belirlenen ücret ve bagaj ücretlerini aşağıda belirtilen koşullarda ödemeyi taahhüt ettiği anlamına gelir. 

3. Taşıma, yolcunun ve / veya kabin bagajının gemide olduğu süreyi, biniş ve iniş sürelerini ve yolcunun ve 
kabin bagajının su ile kıyıdan gemiye veya tam tersi şekilde teslim edildiği süreyi kapsar, böyle bir transferin 
maliyeti bilet fiyatına dahil olduğunda veya bu yardımcı taşıma için kullanılan gemi Taşıyıcı tarafından 
Yolcunun emrine verildiğinde. Ancak, Yolcu ile ilgili olarak, taşıma, limanda, rıhtımda veya başka bir liman 
tesisinde bulunduğu süreyi kapsamaz. 

4. Kabin bagajı olmayan diğer bagajların taşınması, Taşıyıcı, çalışanı veya acentesi tarafından karada veya 
gemide kabul edildiği andan taşıyıcı, çalışanı veya acentesi tarafından serbest bırakılıncaya kadar geçen 
süreyi kapsar. 

5. Bu sözleşmede kullanılan terimler şu anlama gelir: 

"Taşıyıcı", fiili taşımanın kendisi veya yedek bir taşıyıcı tarafından gerçekleştirilmiş olup olmadığına 
bakılmaksızın, taşıma sözleşmesinin kendisi veya kimin adına akdedildiği kişi anlamına gelir; 

"Yedek Taşıyıcı", geminin sahibi, kiralayıcısı veya operatörü olarak taşımanın tamamını veya bir kısmını 
fiilen gerçekleştiren Taşıyıcı dışında başka bir kişi anlamına gelir; 

"Sözleşme", bir Yolcunun veya uygun olduğu hallerde bir Yolcunun ve bagajının taşınması için taşıyıcı 
tarafından veya onun adına yapılan bir anlaşma anlamına gelir; 

"Yolcu", bir gemide taşınan herhangi bir kişi anlamına gelir: a) bir taşıma sözleşmesi kapsamında veya b) 
taşıyıcının rızası ile bir araca veya malların taşınması için bir sözleşmeye tabi canlı hayvanlara eşlik etme 
izni ile 1974 Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yoluyla Taşınmasına İlişkin Atina Konvansiyonu'na tabi 
değildir; 

"Bagaj", aşağıdakiler hariç olmak üzere, Taşıyıcı tarafından bir taşıma sözleşmesi kapsamında taşınan 
herhangi bir öğe veya araç anlamına gelir: a) esas olarak malların taşınmasıyla ilgili olan bir kiralama, 
konşimento veya diğer sözleşme kapsamında taşınan öğeler veya araçlar; b) canlı hayvanlar; 

"Kabin Bagajı", Yolcunun kabininde bulunan veya başka bir şekilde kendisine ait olan, koruması altında veya 
kontrolü altında bulunan bagaj anlamına gelir; 

"Uluslararası taşıma", taşıma sözleşmesi uyarınca, hareket ve varış yerinin iki farklı eyalette veya bir eyalette 
bulunduğu, taşıma sözleşmesine veya amaçlanan yolculuğa göre, ara bağlantı noktası başka bir durumda 
bulunur. 
 
II. YOLCU BİLETİ 

6. Yolcunun deniz yoluyla taşıma sözleşmesinin sonuçlandığının ve ücretin ödendiğinin kanıtı, taşıyıcı 
tarafından düzenlenen bilettir. 

7. Gemi sahibi standart form ve içeriğindeki yolcu bileti herhangi bir değişiklik ve / veya ilaveye tabi değildir. 

8. Yolcu bileti, uçuş ve bilet üzerinde belirtilen gemi için geçerlidir. 

9. Yolcu bileti, bilette adı belirtilmeyen kişilere devredilemez. Bilet başka bir kişi tarafından ibraz edilirse, bilet 
iptal edilir ve ücreti iade edilmez. 
 
II. TARİFELER 

10. Ücret, yolcu ve eşya taşıma için geçerli tarifelere göre alınır. 

11. Tarifeye, gemideki Yolcu için günde üç öğün yemek dahildir. 

12. Yolcu, tek yön ücretini öderken, geminin limana varmasından bir saat sonra gemiyi varış limanında terk 
etmekle yükümlüdür. 

13. Kalkış / varış limanında Yolcu biniş ve iniş ücretleri, Yolcu tarafından bu limanlarda geçerli oranlara göre 
veya bilet fiyatına dahil ise geçerli oranlara göre ayrı ayrı ödenir. 
 
V. BAGAJ 

14. Her yolcu ayrı bir koltukta bulunur ve 100 kg veya 0,5 metreküp kabin bagajı (kabin bagajı) ücretsiz 
taşıma hakkına sahiptir. Belirlenen normu aşan bagajların (el bagajı) taşınması için bir ücret alınır - 50 USD / 
0,5 metreküp. Bagajın Taşıyıcıya teslimi, bir bagaj makbuzu ile onaylanır. 



15. Bagaj, doğası gereği gemi, kargo, mürettebat ve yolcular için tehlikeli olabilecek ithalat / ihracat için 
yasaklanmış ürünler, güçlü kokulu, yanıcı, patlayıcı, radyoaktif, aşındırıcı, zehirli maddeler, bulaşıcı maddeler 
(bakteri, viral kültürler) veya diğer maddeleri içermemelidir. 

16. Yolcu, kullandığı veya eşlik ettiği bagaj ve / veya araçta (araba, treyler, kamyon, treyler, konteyner vb.), 
gemide taşınması planlanan silah, kaçak mal, uyuşturucu, diğer yasadışı maddeler veya kaçak yolcu 
bulunmadığını garanti eder, ve bagaj ve / veya araç, Taşıyıcıya, gemiye, transit halindeki diğer bagaj veya 
kargoya zarar, hasar veya ek maliyetlere neden olmayacaktır. 

17. Yolcu, aşağıdaki durumlarda Taşıyıcıya veya acentesine bagajın kaybolması veya hasar görmesi 
hakkında yazılı bir bildirim göndermelidir: a) kabin bagajında bariz bir hasar olması durumunda - yolcuların 
indirilmesinden önce veya bu sırada; b) teslimat öncesinde veya sırasında diğer bagajlar; c) yolcuların indiği 
andan itibaren kırk sekiz (48) saat içinde, bagajın kaybolması veya aşikar olmayan hasar görmesi 
durumunda. Yolcunun bu maddenin gerekliliklerine uymaması halinde, aksi ispat edilmedikçe, Yolcunun 
bagajını sağlam teslim aldığı kabul edilir. Teslim alma sırasında bagajın durumu ortaklaşa tespit edilmiş veya 
doğrulanmışsa yazılı bildirim gerekli değildir. 
 
V. YOLCUNUN TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN REDDİ 

18. Yolcu, geminin hareketinden önce ve geminin Yolcuların gemiye binmesi veya indirilmesi için gireceği 
herhangi bir limanda yolculuğun başlamasından sonra herhangi bir zamanda deniz yoluyla taşıma 
sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. 

19. Taşıyıcıya taşımayı reddettiğini bildiren yolcu, aşağıdaki miktarlarda ücret ve bagaj iadesi alma hakkına 
sahiptir: 

- Bilet geminin kalkış limanından ayrılmasından en geç 14 gün önce iade edildiğinde veya yolcunun hastalık 
nedeniyle geminin hareketinden önce gelmemesi veya aynı nedenle seyahat etmeyi reddetmesi durumunda 
İlgili belgenin ibrazı veya taşıyıcıya bağlı nedenlerle bilet bedelinin% 100'ü iade edilir. 

- Geminin kalkış limanından hareket etmesine en geç 7 gün kala bilet iade edildiğinde bilet bedelinin% 75'i 
iade edilir. 

- Geminin kalkış limanından hareketine en geç 3 gün kala bilet iade edildiğinde bilet bedelinin% 50'si iade 
edilir. 

- Bilet, geminin kalkış limanından hareket etmesine 3 günden az bir süre kala iade edilirse, bilet bedeli iade 
edilmez. 

20. Taşıyıcının takdirine bağlı olarak, iade yolcunun kontrolü dışındaki durumlardan kaynaklanıyorsa ve ilgili 
belgelerle onaylanıyorsa, iade zamanına bakılmaksızın bilet fiyatının % 100'ünün iadesi mümkündür. 

21. Yolcu, geminin hareketinden önce istediği zaman aşağıdaki miktarlarda ek ücret ödeyerek deniz yolu ile 
taşıma sözleşmesinin başlama tarihini değiştirme hakkına sahiptir: 

- Taşıma sözleşmesinin deniz yoluyla başlama tarihinin değiştirilmesi (bundan böyle "biletin devri" olarak 
anılacaktır), geminin kalkış limanından planlanan kalkışından en geç 14 gün önce - ücretsiz; 

- Geminin planlanan kalkış saatinden en geç 7 gün önce bir bilet aktarılırken, biletin devredildiği tarihte bilet 
bedelinin% 12,5'i ödenir; 

- Geminin planlanan kalkış saatinden en geç 3 gün önce bir bilet aktarılırken, biletin devredildiği tarihte bilet 
bedelinin ek% 25'i ödenir; 

- Yolcuların biniş için kayıtlarının başlamasından 3 gün önce bir bilet aktarılırken - Biletin transfer edildiği 
tarihte bilet bedelinin% 50'si ödenir; 

22. Taşıyıcının takdirine bağlı olarak, transferin yolcunun kontrolü dışındaki durumlardan kaynaklanması ve 
ilgili belgelerle teyit edilmesi halinde, talebin zamanı ne olursa olsun, biletin devri mümkündür. 

23. Yolcu biletini ödeyen müşteri, geminin hareketinden önce herhangi bir zamanda aşağıdaki miktarlarda ek 
ücret ödeyerek yolcuyu bilet üzerinde değiştirme hakkına sahiptir: 

- Yolcunun, geminin kalkış limanından planlanan kalkışından en geç 14 gün önce bilette değiştirilmesi -% 
12,5; 

- Biletteki bir yolcuyu, geminin planlanan kalkışından en geç 7 gün önce değiştirirken, değiştirme tarihinde 
bilet maliyetinin ek% 25'i ödenir; 

- Biletteki bir yolcuyu, geminin planlanan kalkış saatinden en geç 3 gün önce değiştirirken, değiştirme 
tarihinde bilet bedelinin% 50'si ödenir; 

- Check-in bitimine 3 gün kala bilet üzerindeki yolcuyu değiştirirken, değiştirme tarihindeki bilet bedelinin% 
75'i ekstra olarak ödenir; 
 
 



VI. TAŞIYICININ TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN REDDİ 

24. Taşıyıcı, aşağıdaki durumlarda bir Yolcunun deniz yoluyla taşıma sözleşmesinden cayma hakkına 
sahiptir: a) bir geminin, yükün veya yolcuların ele geçirilmesini tehdit edebilecek askeri veya diğer eylemler; 
b) hareket veya varış limanının abluka altına alınması; c) Sözleşmenin taraflarının kontrolü dışındaki 
nedenlerle yetkililerin emriyle bir geminin alıkonulması; d) devletin özel ihtiyaçları için bir geminin çekilmesi; 
e) salgın veya karantina. 

25. Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi, aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde tarafların reddi 
olmaksızın feshedilecektir: a) gemi ölecek veya zorla ele geçirilecek; b) geminin seyrüsefere uygun olmadığı 
ilan edilecektir. 

26. Taşıyıcının inisiyatifiyle deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesinin feshi halinde, seyahat ve bagaj 
ücretlerinin tamamı gemi ayrılmadan yolcuya iade edilir, ve eğer sözleşmenin yolculuğun başlamasından 
sonra feshedilmesi halinde, belirtilen ücretin bir kısmı, taşınması gerçekleşmeyen mesafe ile orantılıdır. 

27. Taşıyıcı, bu yolcu biletinde belirtilen gemiyi kendi takdirine bağlı olarak başka bir gemi ile değiştirme 
hakkına sahiptir. Özellikleri ve konforu bu yolcu biletinde belirtilen gemininkinden daha düşük olan bir gemi 
ile değiştirilmesi durumunda, taşıyıcı, bu tür gemiler için yolcu bileti maliyetindeki farkı yolcuya geri 
ödeyecektir. Taşıyıcı, doğal afet, elverişsiz hava koşulları veya sıhhi ve epidemiyolojik koşullar nedeniyle bu 
tür eylemlerin gerekli olması durumunda,Yolcuyu gemideki başka bir kabin veya odalara taşıma, geminin 
hareketini geciktirme, taşıma rotasını, yolcuların biniş veya iniş yerlerini değiştirme hakkına sahiptir, ve 
ayrıca taşıyıcının kontrolü dışındaki diğer olay ve fenomenler ve Yolcunun deniz yoluyla taşıma 
sözleşmesinin yerine getirilmesini imkansız kılar. Olumsuz hava koşulları da dahil olmak üzere mücbir 
sebepler halinde geminin varış limanına varmasındaki olası gecikmelerden taşıyıcı sorumlu değildir, ve 
ayrıca taşıyıcının kontrolü dışındaki diğer nedenlerden dolayı ve bunun sonucunda geminin limanda kalma 
süresinin kısalması. 

28. Taşıyıcı, hamile olan bir Yolcunun hamileliğinin 35 haftayı, çoğul gebelik durumunda 32 haftayı aşması 
halinde deniz yoluyla taşıma sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. 
 
VII. YOLCUNUN SORUMLULUĞU 

29. Yolcu, geminin uğrak limanlarının bulunduğu ülkedeki pasaport, gümrük, sağlık ve diğer formalitelere 
uymakla yükümlü olup, bu formalitelere uyulmamasından sorumludur, ayrıca kendisi tarafından sunulan 
belgelerin geçerliliği için: pasaportlar, vizeler, sağlık sertifikaları ve kontrol makamlarının varış limanında 
inmesi için gerekli diğer belgeler. Yolcunun gideceği ülkeye girişinin yasaklanması halinde, yolcu, bagajının 
veya aracının gemiden indirilebileceği limana geçişi ve nakliyesi için bir ücret ödemekle yükümlüdür. 
Taşıyıcı, bagaj veya araç gemiden ayrıldığında yukarıdaki ödeme yapılmamışsa, taşıyıcıyla tam uzlaşmaya 
kadar geçen süre boyunca yolcu bagajını veya aracını rehin verme hakkına sahiptir. Yolcu, deniz yoluyla 
yolcu ve Bagaj taşıma sözleşmesinin bu Koşulların 34. maddesine uygun olarak geri dönüş taşıma bedelinin 
peşin ödemesini yapmayı reddederse, Taşıyıcı, deniz yolu ile taşıma sözleşmesinden iptal etme hakkına 
sahiptir. 

30. Yolcu, Taşıyıcının talimatları uyarınca uçuş için zamanında check-in yapmakla yükümlüdür. 

31. Yolcular, Taşıyıcı tarafından belirlenen kurallara, kaldıkları ülkenin limanlarında yürürlükte olan kanun ve 
yönetmeliklere uymakla ve gemi idaresinin emirlerine uymakla yükümlüdür. 

32. Yolcu, Taşıyıcıya, gemiye, teçhizatına ve malına ve diğer Yolculara ve kişilere verilen zararları tazmin 
etmekle yükümlü ve yükümlüdür. 

33. Yolcu, herhangi bir liman, gümrük veya diğer makamlarca yolcunun yasadışı eylemleri nedeniyle 
taşıyıcıya uygulanan her türlü ceza ve para cezasını geri ödemekle yükümlüdür. 

34. Varış ülkesinin devlet makamları Yolcuya ülkeye giriş izni vermeyi reddederse, Yolcu, varış ülkesinin bu 
tür bir yolcuyu kabul etmeyi reddetmesi nedeniyle, Taşıyıcı veya devlet yetkililerinin talebi üzerine, bu ülkenin 
varış yeri veya transit yeri olup olmadığına bakılmaksızın, kalkış noktasına geri dönmekle yükümlüdür ve ilgili 
iade navlun ücretlerini ödemelidir. Taşıyıcı, Yolcuya binmeden önce, Yolcunun ve bagajının ters yönde 
taşıma maliyetine eşit bir güvenlik depozitosu alma hakkını saklı tutar. Belirtilen tutar, varış ülkesinin bu 
Yolcuyu kabul etmesine izin vermesi halinde Yolcuya iade edilir. 

35. Özel alanlar haricinde gemide sigara içmek kesinlikle yasaktır. Tanımlanamayan bir yerde sigara içilmesi 
durumunda, yolcu Taşıyıcıya bu tür her sigara içme olgusu için 50 EURO tutarında para cezası ödemekle 
yükümlüdür. Belirtilen para cezası, yolcu gemiden inmeden önce gemi kaptanının talebi üzerine ödenmelidir. 
 
VIII. TAŞIYICININ SORUMLULUĞU 

36. Taşıyıcı, taşımanın başlamasından önce gemiyi Yolcuların seyrüsefere ve emniyetli bir şekilde 
taşınmasına uygun hale getirmekle, onu önceden uygun şekilde donatın ve ona yüzme için gerekli her şeyi 
sağlamakla,  Yolcuların deniz ulaşımı süresince mürettebatı tamamlamakla ve gemiyi bu durumda tutmakla 
yükümlüdür. 



37. Hasarın neden olduğu kaza, nakliye sırasında meydana gelmişse ve taşıyıcının, görevlileri sınırları içinde 
hareket eden çalışanlarının kusur veya ihmalinden kaynaklanıyorsa, Taşıyıcı, bir Yolcunun ölümü veya 
bedeni yaralanma ile bagajın kaybolması veya hasar görmesi sonucunda meydana gelen zararlardan 
sorumludur. 

38. Taşıyıcı, bu tür değerli eşyalar, onları güvende tutmayı kabul eden Taşıyıcıya emanet edilmedikçe, para, 
menkul kıymetler, kıymetli metaller ve bunlardan elde edilen ürünler, mücevherler, mücevherler, sanat 
eserleri veya diğer değerli eşyaların kaybolmasından veya zarar görmesinden sorumlu değildir. 

39. Uluslararası taşımacılığı gerçekleştirirken, bir Yolcunun ölümü veya kendisine bedensel zarar vermesi 
durumunda taşıyıcının sorumluluğu ve ayrıca taşıyıcının kabin ve diğer bagajların kaybolması veya hasar 
görmesi sorumluluğu, 13 Aralık 1974'te Atina'da imzalanan Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yoluyla 
Taşınması ve 19 Kasım 1976'da Londra'da imzalanan Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yoluyla Taşınmasına 
İlişkin Atina Sözleşmesi 1974 Protokolü. 

40. Taşıyıcının sorumluluğunun belirli bir asgari düzeye indirilmesi veya sona erdirilmesi olasılığını sağlamak 
üzere, taşımaya kanun ve sözleşmelerin uygulanması durumunda, bu tür bir fesih veya sorumluluk 
sınırlaması usulüne uygun olarak kabul edilmelidir. 

41. Sağlığı veya davranışları diğer Yolcuların sağlığını, güvenliğini ve rahatını tehdit edebilecek bir yolcunun 
gemiye binmesine izin verilmemelidir. Bu Yolcular, gemiye binerken, Taşıyıcının dikkatini çekmedikleri veya 
taşıyanın ve / veya gemi kaptanının yazılı onayını almadıkları takdirde, Taşıyıcı ve / veya geminin kaptanı, 
bu Yolcuları herhangi bir uğrak limanında karaya çıkarma veya gemideki başka bir yere yerleştirme hakkına 
sahipken, bu Yolcuların ücret iadesini talep etme hakları yoktur. 

42. Yolcunun ulaşım sırasında ani bir rahatsızlığı durumunda Taşıyıcı, Yolcuya hastaneye kaldırılmadan 
veya Yolcunun ilgili devlet makamlarına ve / veya yakınlarına nakledilmesinden önce gemide sağlanabilecek 
gerekli tıbbi yardımı sağlamalıdır.  

43. Taşıyıcı, geminin gecikmesinden, geminin kalkış limanından zamansız ayrılmasından, 
geminin rotasını veya sefer süresini değiştirmek, seyahatin iptali veya başka tarihlere / saatlere ertelenmesi 
için varış limanına geç varış ile birlikte yolcuya karşı sorumlu değildir, bu durum taşıyıcının kontrolü dışındaki 
nedenlerle meydana gelirse. 
 
Х. YARGI 

44. Bu sözleşmeden veya bu sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar ve 
anlaşmazlıklar, Taşıyıcının bulunduğu yerdeki mahkemede değerlendirmeye tabidir. 
 
Şoförlü Ukrayna – Gürcistan – Ukrayna yönüne giden hafif araçların taşıma koşulları 
1. Yolcu, 8 m uzunluğa ve 5 tona kadar ağırlığa sahip binek otomobili, sürücüyle birlikte bir motosiklet (sepet 
dahil), bir scooter, bir moped, bir bisiklet taşıyabilir. 8 metre veya daha uzun ve 5 ton veya daha fazla boş 
ağırlıktaki araçların taşınması için rezervasyon yaptırmak için Taşıyıcı ile iletişime geçmelisiniz. 

2. Hafif araçların taşınması, yolcunun taşıyıcı tarafından belirlenen tarifeyi ödemesi gereken ek bir hizmet 
olarak ödenir. Hafif araçların taşınması için ödeme, yolcunun taşınması için yapılan ödemeyle eşzamanlı 
olarak yapılır. 

3. Yolcu, verilen bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Eğer: 

- Sürücü ile seyahat eden hafif bir aracın gerçek uzunluğu 5 ila 6 m aralığında ise veya boş ağırlığı 2 ton ila 3 
ton aralığında ise, bu durumda ödemenin tarifeye göre yapılır, 5 m'ye kadar olan araçların boyuna ve 2 tona 
kadar yüksüz ağırlığa karşılık gelir ise, Yolcu, gemiye binmeden önce ve diğer durumlarda mevcut ücrete 
göre farkı ödemekle yükümlüdür. 

- Sürücü ile birlikte hafif bir aracın gerçek uzunluğu 8 m'ye eşitse veya 8 m'yi aşıyorsa veya boş ağırlık 5 tona 
eşit veya daha fazla ise, Taşıyıcı, aracı Yolcuya taşımayı reddedebilir veya Yolcu, gemiye binmeden önce 
cari ücrete göre farkı ödemekle yükümlü olabilir. 

- Gümrük ve sınır kontrolünün geçişi sırasında yanlış belirtilmiş bilgilerle ilgili sorunlar ortaya çıkarsa, 
Yolcunun bir binek araç taşıması reddedilebilir. Bu durumda yolcu tarafından hafif araçların taşınması için 
ödediği paranın iadesi bu kuralların 5. maddesine (İade Şartları) göre yapılacaktır, ve yolcunun seyahati için 
ödediği paranın iadesi (yolcunun seyahat etmeyi reddetmesi durumunda) bilet bedelinin iadesi için mevcut 
şartlara göre yapılacaktır. 

4. Yolcu, geminin uğrak liman ülkelerinde bulunan pasaport, gümrük ve diğer formalitelere uymakla yükümlü 
olup, bu formalitelere uyulmamasından ve kendisine ibraz edilen belgelerin eksiksizliğinden ve 
gerçekliğinden sorumludur: hafif bir aracın uğrak limanlarında ve / veya varış limanlarında ihracatı veya 
ithalatı için düzenleyici makamlarca istenen pasaportlar, tescil sertifikaları, sigorta poliçeleri, vekaletname ve 
diğer belgeler. Bu formalitelere uyulmaması nedeniyle, hafif bir araçtaki bir yolcunun aşağıdakilerden 
yasaklanması: 

 



 

a) Kalkış ülkesinden ayrılış:  

Hafif araçların taşınması için yolcunun ödediği paranın iadesi bu kuralların 5. fıkrasına göre yapılacaktır, ve 
yolcunun seyahati için ödediği paranın iadesi (yolcunun seyahat etmeyi reddetmesi durumunda) bilet 
bedelinin iadesi için mevcut şartlara göre yapılacaktır. 

b) varış ülkesine giriş: 

Yolcu, hem aracın hem de yolcunun (yolcu araçla seyahat etmesi halinde) bu yolcu aracının indirilebileceği 
limana kadar taşıma bedelini ödemekle yükümlüdür. 

5. İade şartları: 

Yolcunun taşımayı reddetmesi durumunda, hafif araçların taşıma bedelinin iadesi, Yolcu ve Bagajların 
Denizyolu Taşımacılığı Hüküm ve Koşullarının 19. maddesinde belirtilen prosedüre göre yapılır. 

6. Transfer koşulları: 

Taşıma tarihinin devri, yolcu ve Bagajın deniz yolu ile taşınması sözleşmesinin 21. maddesinde belirtilen 
şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

7. Değiştirme koşulları: 

Yolcu vagonunun değiştirilmesi, Yolcu ve Bagajların Deniz Yoluyla Taşınması Sözleşmesinin 23. 
maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak yapılacaktır. 
 
 
Şoförlü Ukrayna – Türkiye – Ukrayna yönüne giden hafif araçların taşıma koşulları 

1. Yolcu, 7 m uzunluğa ve 3 tona kadar ağırlığa sahip bir binek otomobili, sürücüyle birlikte bir motosiklet (bir 
sepet dahil), bir motorlu scooter, bir motorlu bisiklet, bir bisiklet taşıyabilir. Uzunluğu 7 metre ve üzeri ve 
yüksüz ağırlığı 3 ton ve üzeri araçların taşınması için rezervasyon yaptırmak için taşıyıcıyla iletişime 
geçmelisiniz. 

2. Hafif araçların taşınması, yolcunun taşıyıcı tarafından belirlenen tarifeyi ödemesi gereken ek bir hizmet 
olarak ödenir. Hafif araçların taşınması için ödeme, bir yolcunun taşınması için yapılan ödemeyle eşzamanlı 
olarak yapılır. 

3. Yolcu, verilen bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Eğer:  

- hafif bir aracın gerçek uzunluğu şoförle birlikte 5 ila 7 m aralığında ise veya yüklemesiz ağırlığı 2 ton ila 3 
ton aralığında ise ödeme ilgili tarifeye göre yapılmışsa Araç boyu 5 m'ye kadar olan ve 2 tona kadar yükleme 
yapılmayan ağırlığa kadar Yolcu, aradaki farkı gemiye binmeden önce cari tarifeye göre ödemekle 
yükümlüdür. 

- sürücü ile birlikte yolcu taşımacılığının gerçek uzunluğu 7 m'ye eşit veya 7 m'yi aşarsa veya yüksüz ağırlık 
3 tona eşit veya aşarsa, Taşıyıcı aracı Yolcuya taşımayı reddedebilir veya Yolcu gemiye binmeden önce cari 
ücrete göre farkı ödemekle yükümlüdür. 

- gümrük ve sınır kontrolünün geçişi sırasında yanlış belirtilmiş bilgilerle ilgili sorunlar ortaya çıkarsa, 
Yolcunun bir binek araç taşıması reddedilebilir. Bu durumda yolcu tarafından hafif araçların taşınması için 
ödediği paranın iadesi bu kuralların 5. maddesine (İade Koşulları) uygun olarak yapılır ve yolcunun yolcunun 
ödediği paranın iadesi yapılır. seyahat (yolcu seyahat etmeyi reddederse), bilet fiyatının iadesi için geçerli 
koşullara göre gerçekleştirilecektir. 

4. Yolcu, geminin uğrak limanlarının bulunduğu ülkelerdeki pasaport, gümrük ve diğer formalitelere uymakla 
yükümlü olup, bu formalitelere uyulmaması ve kendisine sunulan belgelerin eksiksizliği ve gerçekliğinden 
sorumludur: pasaportlar, tescil sertifikaları, sigorta poliçeleri, vekaletname ve hafif bir aracın uğrak 
limanlarında ve / veya varış limanında ihracatı veya ithalatı için düzenleyici makamlar için gerekli olan diğer 
belgeler. Bu formalitelere uyulmaması nedeniyle, hafif bir araçtaki bir yolcunun aşağıdakilerden 
yasaklanması: 

a) Kalkış ülkesinden ayrılış: 
Hafif araçların taşınması için yolcunun ödediği paranın iadesi bu kuralların 5. fıkrasına göre yapılacaktır, ve 
yolcunun seyahati için ödediği paranın iadesi (yolcunun seyahat etmeyi reddetmesi durumunda) bilet 
bedelinin iadesi için mevcut şartlara göre yapılacaktır. 

b) varış ülkesine giriş: 

Yolcu, hem aracın hem de yolcunun (yolcu araçla seyahat etmesi halinde) bu yolcu aracının indirilebileceği 
limana kadar taşıma bedelini ödemekle yükümlüdür. 

5. İade şartları: 



Yolcunun taşımayı reddetmesi durumunda, hafif araçların taşıma bedelinin iadesi, Yolcu ve Bagajların 
Denizyolu Taşımacılığı Hüküm ve Koşullarının 19. maddesinde belirtilen prosedüre göre yapılır. 

6. Transfer koşulları: 

Taşıma tarihinin devri, yolcu ve Bagajın deniz yolu ile taşınması sözleşmesinin 21. maddesinde belirtilen 
şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

7. Değiştirme koşulları: 

Yolcu vagonunun değiştirilmesi, Yolcu ve Bagajların Deniz Yoluyla Taşınması Sözleşmesinin 23. 
maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak yapılacaktır. 
 
 
Evcil hayvanların taşınması için koşullar 

1. Evcil hayvan taşıyan yolcuların taşınmasına yalnızca özel olarak tasarlanmış kabinlerde izin verilir: m/v 
“Greifswald” NoNo 383, 384, 385; m/v “Kaunas” No 8107, 8111; m/v “Vilnius”” No 449. Alternatif olarak, 
yolcu başka bir kabin için bir bilet satın alabilir, ancak daha sonra evcil hayvan, yolcu tarafından sağlanan bir 
kafeste, geminin kargo güvertesindeki kabinin dışında, gemi idaresi tarafından belirtilen güvenli bir yerde 
taşınmalıdır. 

2. Hayvan sahiplerinin seyahatleri, yolcu taşıma tarifelerine göre ödenirken, hayvanı taşıyan yolcu tüm kabini 
kullanmakla yükümlüdür. 

3. Evcil hayvanların taşınması, yolcunun taşıyıcı tarafından belirlenen tarifeyi ödemesi gereken ek bir hizmet 
olarak ödenir. Aynı zamanda, bir evin tarifesindeki bir taşıma birimi için bir hayvan kabul edilir: 

- kuşlar ve kemirgenler için: kafesin 0,5 metreküp olması şartıyla bir kafeste 3 parçaya kadar; 

- Her evcil hayvan için ayrı ayrı kediler, köpekler ve diğerleri için. 

4. Taşıyıcı, yolcular, mürettebat için potansiyel tehlike oluşturmayan ve uçuş güvenliğini etkilemeyen evcil 
hayvanların taşınmasını gerçekleştirir. 

5. Hayvanlar, kapalı tabanlı kaplarda / kafeslerde uygun şekilde barındırılmalı ve geçerli aşı sertifikalarına ve 
sağlık sertifikalarına (ikamet yerindeki veteriner kliniğinde verilebilir), varış ülkesine veya transit ülkeye giriş 
iznine sahip olmalıdır. Hayvanlar temiz, düzenli ve hoş olmayan kokulardan arındırılmış olmalıdır. Bir evcil 
hayvan 20 kg veya daha ağırsa, özel kaplar olmadan geçişi mümkündür, ancak bu kural, yalnızca yolcu 
böyle bir evcil hayvanı taşımak için özel kaplamalı bir kabin satın almışsa geçerlidir. 

6. Yolcu, bu kuralların 3. ve 4. maddelerinin gerekliliklerine uymazsa, Taşıyıcı, yolcunun girişinde, kendi 
takdirine bağlı olarak, hayvan taşımaya veya taşımayı reddetmeye ilişkin nihai kararı verme hakkına sahiptir. 
Bu durumda Taşıyıcı, hayvanın taşınmasını reddetmeye karar verirse, hayvanın yanı sıra yolcunun da 
(yolcunun seyahat etmeyi reddetmesi durumunda) taşınması için iade, bilet bedelinin iadesi için mevcut 
koşullara göre yapılacaktır. 

7. Evcil hayvanlarla seyahat eden bir yolcu, geminin mülkünün temizliğini ve tam güvenliğini sağlamakla ve 
diğer yolcuların konforunu ve gemideki sıhhi ve hijyenik koşulları ihlal etmemek için hayvanları bağımsız 
olarak beslemek ve bakımını yapmakla yükümlüdür. Evcil hayvanı olan yolcular, uçuş boyunca hayvanın 
taşınması için gerekli yiyecek ve bir takım tek kullanımlık hijyen ürünlerini bağımsız olarak ve masrafları 
kendilerine ait olmak üzere sağlamalıdır. 

8. Evcil hayvan taşırken, yolcu, evcil hayvanlarından ve çıkış ve giriş ülkesinin yürürlükteki kanun ve 
yönetmeliklerinde öngörülen gerekli sertifika, izin, sertifika vb. ibrazından tamamen sorumludur. Taşıyıcı, bu 
tür hayvanların varış veya transit ülkeye ithal edilmesinin reddedilmesi durumunda meydana gelebilecek 
yaralanma, kayıp, gecikme, hastalık veya ölümden, Taşıyıcının ihmali nedeniyle böyle bir hasara neden 
olmadıysa sorumlu değildir. 

9.Bu durumda, bu formalitelere uyulmaması nedeniyle, bir yolcu eşliğinde hayvanın aşağıdakilerden 
yasaklanması: 

a) Kalkış ülkesinden ayrılış: Yolcu tarafından hayvanın taşınması için ve ayrıca yolcunun seyahati için (yolcu 
seyahat etmeyi reddederse) ödediği paranın iadesi, bilet bedelinin iadesi için mevcut şartlara göre 
yapılacaktır. 

b) varış ülkesine giriş: Yolcu, gemideki hem hayvanı hem de yolcuyu hem yolcunun hem de hayvanın 
çıkarılabileceği limana nakletme bedelini ödemekle yükümlüdür. 

10. Evcil hayvanlarla seyahat eden bir yolcu aşağıdaki kurallara uymalıdır: 

- Geminin malını ısıramayan veya kemiremeyen hayvanlar hariç olmak üzere, bir evcil hayvan gemide 
sadece namlu ağzı ile bulunmalıdır. 

- Yataklara, koltuklara, sandalyelere ve diğer mobilyalara evcil hayvan koymak yasaktır. 



- Evcil hayvanların doğal ihtiyaçlarını karşılamak için kabinde sıhhi tesisat armatürlerinin kullanılması 
yasaktır: bir lavabo ve bir duş kabini. 

- Evcil hayvanlar için nevresim ve havlu kullanılması yasaktır. 

- Geminin yolcu binasında evcil hayvanların gezdirilmesi yasaktır 

-Doğrudan kabinlerdeki örtülerin üzerine evcil hayvan beslenmesi yasaktır, yiyecekler özel paletler üzerinde 
olmalıdır, kabinler ve geminin diğer mekanlarının kaplamasına bulaşmasına izin verilmez. 

- Açık güvertede evcil hayvanlara sadece uygun işaretlerle veya gemi idaresi tarafından belirtilen özel olarak 
belirlenmiş yerlerde izin verilir. 

- Yolcu, evcil hayvandan sonra bağımsız olarak temizlemekle yükümlüdür. Kabinde veya geminin diğer 
kısımlarında bir evcil hayvanın yaşamsal faaliyetinin izlerinin veya dışkıdan buna karşılık gelen belirli bir 
kokunun bulunması durumunda, bu durum gemiye zarar olarak kabul edilecektir. 

Yukarıdaki kuralların ihlali halinde, geminin malına zarar gelmesi veya geminin hayvansal atık ürünlerle 
kirlenmesi sonucunda yolcuya 100 ABD doları para cezası kesilir. Yolcu, taşınması sırasında evcil hayvanlar 
için sessizlik moduna uymakla yükümlüdür. Bu gerekliliğin sistematik olarak ihlal edilmesi durumunda, 
Yolcuya gemideki hayvan için seyahat maliyetinin iki katı para cezası verilebilir. Cezaların tahsili, bir yolcu 
huzurunda gemi idaresi tarafından düzenlenen bir fiil temelinde yapılır. Yolcu yasayı imzalamayı 
reddetmişse, gemi idaresi tarafından imzalanan fiil, yolcudan cezaların tahsil edilmesi için yeterli bir dayanak 
olarak kabul edilir. 

11. Evcil hayvanlarla seyahat eden bir yolcunun, geminin mülkünün güvenliğinin ve gemide evcil hayvanların 
taşınması için bu kurallara uygunluğunun bir garantisi olarak, gemiye binerken 100 ABD doları tutarında bir 
depozito ödemesi gerekmektedir. Bu depozito, geminin malına herhangi bir zarar gelmemişse ve evcil 
hayvanın taşınması sırasında gemide evcil hayvan taşıma kurallarının ihlal edilmesi durumunda varış 
limanında gemiden inerken yolcuya iade edilir. Gemi idaresi tarafından düzenlenen ilgili kanunla teyit edilen 
gemi malına zarar gelmesi veya bu kuralların ihlal edilmesi durumunda depozito iade edilmez. Aynı zamanda 
depozito miktarı, bir evcil hayvan taşırken gemi sahibine verilen hasar miktarını tam olarak karşılamıyorsa, 
gemi sahibi, yolcunun ödediği depozito tutarını aşan bir miktarda yolcunun neden olduğu zararın tam olarak 
tazminini talep etme hakkına sahiptir. 
 
 


