
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ (TTK) 
KILAVUZ KAPTAN H İZMET ALIMI  

TEKN İK ŞARTNAMES İ 
 

 

KONUSU: Kurumumuz Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatının yetkili olduğu Zonguldak 
Limanına gelen  yerli  ve  yabancı  gemilere yanaşma - ayrılma - yer değiştirme (shifting) 
manevralarının  yapılarak , demirleme alanlarına  gelen  gemilerle  irtibata  geçilmesi  hizmetleri  için  
bir yıl (365 takvim günü)  süreli  kılavuzluk  hizmeti  satın  alınacaktır. 

AMACI :  Kurumumuz Kılavuzluk ve Römorkörcülük Teşkilatında  görevli  kılavuz  kaptanla  birlikte  
Zonguldak  Limanında  görev  yapmak  üzere  biri  kıdemli  olmak  üzere  iki  kılavuz  kaptandan  
hizmet  satın  alınacaktır. 

TANIMLAR: 
Bu şartnamede geçen: 
Kurum, TTK:  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü, 
İşletme Müdürlüğü: Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğünü 
Baş mühendislik: Liman ve Çevre Başmühendisliğini, 
İfade eder. 
 

I.  KILAVUZ  KAPTANLARIN  YÜKÜMLÜLÜKLER İ   :     

MADDE.1 - Zonguldak Limanında haftanın 7 günü 24 saat dini ve milli bayramlar ile genel ve idari 
tatil günleri de dahil hizmet verilmektedir. Hizmet alınacak kılavuz kaptanlar; Zonguldak Limanında 
Kurumumuz kılavuz kaptanı ile birlikte vardiyalı olarak görev yapacaktır.  

Hizmet alınacak kılavuz kaptanlar için bayram çalışması, fazla (mesaili) çalışma ve hafta tatili 
çalışması karşılığında ücret talep edilmeyecektir.  

Kurumumuz kılavuz  kaptanının  hafta  tatili, görevli, istirahatli  veya  senelik  izin  gibi  yasal  izinli  
olduğu  dönemlerde veya görevden ayrılması durumunda  firmanın  kılavuz  kaptanları  ek  bir  ücret  
talep  etmeden  görev  yapacaktır. 

Deniz  İş  Kanununa  göre  firma  kendi  personelinin  dinlendirilmesini  sağlayacak  olup  yasal   
izinlerinde  oluşacak  kılavuz  kaptan  ihtiyacı  firmanın  yedek  olarak  bulunduracağı  personelle  
karşılanacaktır. 

MADDE.2 - Kılavuz  kaptanlar  31.10.2012  tarih  ve  28453   sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan               
“Limanlar  Yönetmeliği”   nde  belirtilen  kurallara  uygun  olarak  hizmet  verecektir. Liman  idari  
sahasına  giriş/çıkış  yapan  gemiler  için  kılavuz  kaptan  alma/bırakma  yeri  koordinatları  Limanlar  
Yönetmeliğinde  belirlenen  yerlerdir. 

MADDE. 3- Hizmet  alınacak kılavuz kaptanların  sağlık  belgeleri, kurs  belgeleri, telsiz  ve  cüzdan 
yeterlilikleri denizcilik   mevzuatına uygun olacaktır. Geçerlilik  süresi  dolan  belgeler  kılavuz  
kaptanlar  tarafından  yenilenecektir. Bu  belgelerin  eksikliği  nedeni  ile  hizmetin  aksaması  ve/veya  
idare  tarafından  uygulanacak  yaptırımlardan  ihaleyi alan yüklenici sorumlu  olacaktır. 

MADDE.4 - Hizmet  alınacak  kılavuz  kaptanlar “ Kılavuz Kaptan  Ehliyeti” ne  sahip  olacaktır.  

MADDE.5 - Kılavuz  kaptanlar  İşletmemize ait kılavuzluk teşkilatının bağlı olduğu Liman ve Çevre 
Başmühendisliği  idare ve koordinasyonunda  Zonguldak  Limanında  hizmet verecektir. Kılavuz  



kaptanların  çalışma  düzenleri, limana  yanaşacak  veya  ayrılacak  gemilerin  programları  ilgili  
Başmühendislik  tarafından  yapılacaktır.  

MADDE.6  - Kılavuz kaptanlar  hizmet verdiği gemilerin  kaptanları  ile  birlikte  düzenleyeceği  
HİZMET  BİLL’ lerini  İşletmeye ulaştırmakla yükümlüdür. İşletmeye   verilmeyen   HİZMET  BİLL’ 
leri  nedeni  ile  gemilerden  tahsil  edilemeyen  ücretlerden  yüklenici  sorumlu  olacaktır. 

MADDE.7 -  Kılavuz kaptanlar İşletmenin liman ücret hesaplamaları için gerekli olan “Günlük Liman 
Durum Defteri” ile “Liman Hizmet Raporu” kayıtlarını aksatmadan günlük düzenleyecektir. 

MADDE.8-   Kılavuz  kaptanlar  İşletme  Müdürlüğü  binasında  kendilerine  bir oda tahsis  edilecek 
olup; yemek, yol, konaklama  giderleri, iş  kıyafetleri, sigorta prim ödemeleri  ve  benzeri  tüm 
masraflar Yükleniciye ait  olacaktır. 

MADDE.9– Kılavuz  kaptanlar  görevleri  sırasında  kişisel  koruyucu  kıyafetlerini  kullanacak  olup  
iş  güvenliği  tedbirlerini  alacaklardır. İş  sağlığı ve güvenliği  kurallarına  uygun  hareket  etmeyen  
kılavuz  kaptanlar  Kurumumuz  tarafından  yazılı  olarak  uyarılacak  ve  meydana  gelebilecek  iş  
kazalarında  oluşacak  her  türlü  maddi  kayıplardan Yüklenici sorumlu  olacaktır. 

MADDE.10-  Kötü  hava  şartlarının  manevraya  uygun  olup  olmama  kararı  kılavuz  kaptanlar  
tarafından  verilecektir. Kılavuz  kaptanlar  havanın  müsait  olduğu  kanaatine  varana  kadar  gemileri  
bekletebileceklerdir.      

II.  İŞLETMEN İN  YÜKÜMLÜLÜKLER İ: 

MADDE.11- Zonguldak  Limanındaki  gemi  manevralarında  aşağıda  özellikleri  belirtilen  deniz  
vasıtaları  kullanılacaktır. 

TAŞKÖMÜRÜ 1 Römorkörü        ; 24,20 m boy, 9,5 m en  45 ton  çekme  gücünde   
SÖNDÜREN 7 Römorkörü         ; 33,61 m boy, 8,90 m en  26,69  ton  çekme  gücünde    
ALÇITEPE Pilot  Botu           ; Çift  makineli, 14,53 m  boy, 4,21 m en , 11 knot süratinde  
KARAELMAS 1   Palamar  Botu   ; Tek  makineli, 8,90 m  boy, 3,20 m eninde 
(Alçıtepe  pilot  botu  bozuk  olup  kullanılamadığı  durumlarda  kılavuz  kaptanları  gemilere  
taşımada  havanın  müsaitlik  durumuna  göre  Karaelmas-1  palamar  botu, pilot  botu  olarak  
kullanılacaktır.) 

MADDE.12 - Kurumumuz  işin  yürütümü  için  kara/deniz  haberleşme  araç  ve  imkanlarını  mevcut  
tarife, tüzük, yönetmelik, teamül  ve  kanunlar  gereği  yeterli  sayıda  personeli  ile  birlikte  hazır  
bulunduracaktır.  

MADDE.13 - Hizmet  alınan  kılavuz  kaptanlara  iş  disiplinine  uygun  davranmayan, deniz  
teamüllerine  ve  manevra  emniyetine  uygun  çalışmayan Deniz  Servisi  personeli için kılavuz  
kaptanın  yazılı  bildirimi  durumunda  Kurumumuz  Disiplin  Yönetmeliğindeki hükümler 
uygulanacaktır. 

 

III.  GENEL HÜKÜMLER: 

MADDE.14 - Yükleniciye ödeme aylık olarak bir sonraki ayda ilk 15 gün içinde yapılacaktır. Aylık 
ödemelerin yapılabilmesi için yüklenicinin SGK ve vergi borcunun bulunmaması gerekmektedir. 
Yapılacak sorgulamada borç olması halinde söz konusu borç Kurumumuz tarafından yatırılarak 



yüklenicinin hak edişinden düşüldükten sonra ödeme yapılacaktır. Ödeme günleri  bayram  veya genel 
tatil günlerine denk geldiğinde, ödeme takip eden ilk mesai gününde yapılacaktır. 

Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.  

KURUM FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 
67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS  879 003 3931 

 
MADDE.15- Kılavuz kaptanlar bu teknik şartnamede belirtilen hükümlere, sözleşme ve eklerindeki 
hususlara mücbir sebepler olmadan riayet etmezse, Kurumumuz tarafından yapılan yazılı ihtara 
rağmen beş takvim günü içerisinde aksaklıklara devam edilirse sözleşme herhangi bir başka uyarı ve 
hüküm aranmadan tek taraflı fesih edilir. Bu maddeden kaynaklanan idari para cezası ve Kurumumuz 
zararları firmaya rücu edilir.     

MADDE.16 - Yüklenici hizmet başlamadan önce çalıştıracağı kılavuz kaptanların kimlik bilgilerini ve 
SGK numaralarını gösteren listeyi Kurumumuza verecektir. Başlangıçta bildirilen personelden  iş  
akdi  fesih  edilenlerin  yerine  başlayanların  bilgilerini de  Kuruma bildirilmesi  zorunludur.  

MADDE.17 – Hizmet alımı yapılacak kılavuz kaptanlara Kurumumuz  tarafından  sözleşme  süresinin  
bitimine  kadar  geçici  giriş  kartı  verilecek  ve bu  kart  Zonguldak  Limanına  giriş  yapılırken  
kullanılacak  olup  sözleşme  süresinin  bitiminde  Kurumumuza  teslim  edilecektir. 

MADDE.18 - Zonguldak  Limanında  çoğunlukla  15.000  GRT’ a  kadar  gemilere, yılda  8-10  adet 
de  25.000  GRT’ a  kadar  gemilere  hizmet  verilmektedir. Yıllık  gemi  trafiği  ortalama  500  adet  
gemidir.  

MADDE.19- Hizmetin süresi bir yıldır. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Sözleşme,  görev yapacak 
kılavuz kaptanların isimlerinin Zonguldak Liman Başkanlığınca uygun görülmesi halinde yapılacaktır. 
Sözleşme süresi;  “Zonguldak Liman Ehliyetine” sahip kılavuz kaptanlar için derhal, sadece  “Kılavuz 
Kaptan Ehliyeti” bulunan kılavuz kaptanlar için Zonguldak Limanındaki görev başı eğitimini 
tamamlayarak Gemi Adamları Sınav Merkezi tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda 
başarılı olarak Zonguldak Liman Ehliyetini alması ile başlayacaktır. Ödemeler sözleşme süresinin 
başladığı tarih itibari ile yapılacaktır. Görev başı eğitiminde olan kılavuz kaptanlar için Kurumumuz 
ödeme yapmayacaktır.  

MADDE.20-  İş bu teknik şartnamede belirtilen işin takibi ve yürütümü İşletme Müdürlüğü tarafından 
yerine getirilecektir.  
 

IV.   MEYDANA GELEB İLECEK KAZA DURUMLARI: 

MADDE.21- Kılavuz  kaptanların  hukuksal  sorumlulukları  Denizcilik  Kanunları  ile  belirtilmiş  
olan  Kılavuz  Kaptan  sorumlulukları  ile  sınırlıdır. 

MADDE.22– Hizmetlerin ifası esnasında kılavuz  kaptan  alması  gereken  tüm  tedbirleri  alacaktır. 
Alması gereken tedbirlerden veya kusurlardan  dolayı  meydana  gelebilecek  kazalara  ait  
sorumluluklar Yükleniciye aittir. 



MADDE.23- Manevralar sırasında deniz vasıtaları diğer gemiler ile liman tesisleri ve üçüncü şahıslara  
verilebilecek olası zararlardan doğabilecek anlaşmazlıklar için “TÜRK  DEN İZCİLİK  MEVZUATI  
VE  ULUSLARARASI  DEN İZCİLİK  MEVZUATI”  geçerli olacaktır. 

MADDE.24 - Kılavuz kaptanlardan kaynaklanan herhangi bir sebepten dolayı Kurumumuza 
gelebilecek tüm cezalar ve tazminatlar Yükleniciye rücu edilecektir.     


