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Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve limakılarla kara sulan
dahilinde icrayi sanat ve ticaret hakkında kanun
(Resmî Ceride ile neşir ve ilâm : 29/IV/1926

- Sayı : 3.59)

No.
815
B l R l N C Î MADDE — Türkiye sahillerinin bir noktasından diğerine emtia ve
yolcu nakletmek ve sahillerde limanlar dahilinde veya beyninde cer ve kılavuzluk ve
her hangi mahiyette olursa olsun bilcümle liman hidematını ifa etmek yalnız Tür
kiye sancağını hâmil sefain ve merakibe münhasırdır.
Ecnebi sefaini ancak memaliki ecnebiyeden almış oldukları yolcu ve hamuleyi
Türk liman ve limanlarına ihraç ederlerve Türk liman ve limanlarından ecnebi
liman ve limanlarına gidecek yolcu ve hamuleyi de alırlar.
Î K Î N C l MADDE — Nehirler ve göller ve Marmara havzasile boğazlarda bilû
mum kara sularile kara sularına dahil bulunan körfez, liman, koy ve sairede va
pur, römorkör, istimbot, motörbot, mavna, salapurya, sandal, kayık velhasıl ma
kine, yelken, kürek ile müteharrik merakibi kebire ve sağire ile tarak, prizman,
maçune, algarine, şat ve her nevi nakliye ve su dubaları limbo, sefaini tahlisiye
ve emsali ile şamandıra, sal gibi sabit ve sabih vesait bulundurmak ve bunlarla
seyrüsefer ve nakliyat icra etmek suretlerile ticaret hakkı Türkive tebaasına mün
hasırdır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Kara suları dahilinde balık, istiritye, midye, sünger, inci,
mercan, sedef ve saire saydi, kum ve çakıl ve saire ihracı ve gerek sathi bahirde ve
gerek karı bahirde mevcut kazazede sefain ve merakiple enkazı metrukenin ihraç
ve tahlisi, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, deniz bakkallığı ve bilcümle Türk vesa
it ve merakibi bahriyesi derununda kaptanlık, çarhçılık, kâtiplik, tayfalık ve
amelelik ve saire icrası ve iskele, rıhtım hammallığı ve bilûmum deniz esnaflığı
icrası Türkiye tebaasına münhasırdır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümet, muvakkaten ve hiç bir hak temin etme
mek şartile ecnebi tahlisiye gemilerinin icrayi sanat etmelerine ve Türk tahlisi
ye gemilerinde ecnebi mutahassıs ve kaptan ve tayfa istihdamına müsaade ede
bilir.
BEŞÎNCÎ MADDE — Birinci madde hükmüne muhalif olarak Türkiye liman
ları beyninde kabotaj yapan sefain ve merakibi ecnebiyeden bin liradan on bin li
raya kadar cezayi naktî ahz ve o sefine ve merakip maddei mezkûrenin ikinci fık
rası mucibince Türkiye limanları için hamule ve yolcu olmak ve çıkarmaktan altı
aydan bir seneye kadar menolunur.
Mugayiri kanun hareket eden sefine bir şirketi bahriye veya müteaddit sefaine
malik olan bir veya müteaddit aşhasa ait olursa işbu men keyfiyeti şirketin veya
eşhası mezkûrenin diğer sefainine de şamildir. İkinci ve üçüncü maddelerde zikrolunan tebaai mahalliyeye münhasır hukuku bahriyeden birini icraya cüret eden
ecnebiler yüz liradan bin liraya kadar cezayi naktî ve bir aydan üç aya kadar ha
pis cezasile mücazat olunurlar. Bu cezalardan yalnız biri de hükmolunabilir.
Mükerrirler hakkında iki kat olarak hükmedilir.
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ALTINCI MADDE — îşbu kanun ahkâmı 1 temmuz 1926 tarihinden mute
berdir.
YEDÎNCÎ MADDE — işbu kanunun icrasına Ticaret ve Adliye vekilleri me
murdur.
19 nisan 1926
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