Araç Tarife Hükümleri
Madde-1) Ücretler:
a) Ücret Tarifelerinde yük taşımaya mahsus araçların iki akslı boş haldeki net ağırlıkları esas
alınmıştır. Boş haldeki net ağırlık, araçlara Trafik Şubelerince verilen ruhsatnamede gösterilen
ağırlıktır.
b) Ücret tarifelerinde ismi geçmeyen araçlardan bu araçların boş haldeki net ağırlıklarına kıyasen
ücret alınır.
c) Alındığı gün ve alındığı günde kullanılmayan biletlerin bedeli iade edilmez.
e) Askeri araçlar " Ordu Yük Sevk Muhtırası" vermek suretiyle geçiş yaparlar. Bunlara ayrıca bilet
kesilmez.
d) Ruhsatlarında vinç yazılı araçlardan 3 akslıya kadar olanlardan kamyon ücreti , 3 akslıdan
trayler ücreti alınır.
e) Otomobil tarafından çekilen her cins oto veya romorkörün her aksı fazla aks kabul edilir.
f) Sepetli motorsiklet ile koşulu at arabası 1 fazla akslı kabul edilir.
g) Yolcu taşımaya mahsus araçlar içindeki ve üstündeki bagaj ve eşyadan ayrıca ücret alınmaz.
Madde-2) Araçlardan Alınacak İlave Ücretler :
a)Manevra Ücreti: Bütün Hatlarda, manevra icabettirecek araçların beherinden (Ordu araçları
hariç) manevra ücreti olarak bir saatlik gemi kira ücretinin 1/4 ‘ü alınır.
b) Normal Taban Satıhlarını aşan araçlardan alınacak ücret: Bütün araç sınıflarında aracın ön,
yan ve arkasından, taşınan eşyanın taşması halinde, 1 metreye kadar olanlar bir fazla akslı, 1
metreden fazla eşya taşması halinde iki fazla akslı kabul edilir. Tırların ebatları normal tırdan geniş
veya uzun ise ücretlendirme değişiklik gösterir ve bu değerlendirme ancak araç iskeleye geldiğinde
veya aracın ölçüleri tarafımıza bildirilip yetkililerden bilgi alındığında ücret bilgisi verilebilir.
c)Araba Vapurlarının muayyen hareket saatlerini yükleme ve boşaltma nedeniyle geciktiren
araçlardan alınan ücret: (Ordu araçları hariç) her yarım saat ve kesri için aracın tabi olduğu
ücret %100 ilave edilmek suretiyle alınır.
d)Birbirine bağlı (Çeken ve çekilen) yük taşımaya mahsus trayler tipi araçlara tarifedeki
Trayler bilet ücreti uygulanır.
e) Yük taşımaya mahsus araçların arkasına bağlı araçlardan :
1) Romörk ve romörk tipi çekilenin her aksı bir fazla aks ücretine tabidir.
2) Çekilen motorlu türde bir araç ise; tarifede tabi olduğu ücret alınır.
Madde-3) Otomobiller hariç, aracın ruhsatı görüldükten sonra bilet kesilecektir.
Madde-4) Araç içinde seyahat eden yolculara ait işlemler: Yolcu taşımaya mahsus araçlarla,
1500 kg.'a kadar yük araçlarında, aracı kullanan şoför, 1501 kg'dan yukarı yük araçlarıyla
otobüslerde, aracı kullanan şoför ile bir muavini araç biletlerini göstererek kendi araçları içinde
veya arabalı ve feribotların yolcuya ait kısımlarında ücretsiz seyahat ederler.

Madde-5) Yükleme ve Boşaltma Hizmetleri: Gemilerle taşınacak her türlü araz ve eşyanın
yükleme ve boşaltması sahibine aittir.
Madde-6) Zarar ve Ziyan
a) Gemilerde taşınan, araç,hayvan ve eşyanın gemiye yüklenmesi, gemiden çıkarılması ve
gemide korunması sahibi ve sürücüsüne ait olup, her herhangi bir suretle hasarından, ölümünden
ve kaybından ve araçların gemi içinde birbirlerine zarar vermelerinden GESTAŞ AŞ. Gemi
Kaptanı ve personeli sorumlu kabul edilemez
b) Aracın, gemiye yüklenmesinde, boşaltılmasında ve seyir esnasında herhangi bir suretle
gemiye vereceği hasarın bedellerini araç sahibi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
c) Geminin araç ve yolcular, seyirle ilgili olarak kaptanın alacağı bütün tedbir ve kararlara
uyacaktır. Kaptan bu tedbir ve kararlardan dolayı sorumlu değildir.
Madde-7 Bilet İadeleri :
a) İskelelerimizde yolcu bilet iadeleri tarifenin yolcu hükümleri bölümünün ilgili maddelerinde
belirtildiği şekilde yapılacaktır.
b) Araçlarla ilgili bilet iadeleri ise aşağıda belirtilen durumlarda yapılır.
1) Hava muhalefeti nedeniyle seferin iptal edilmesiyle;
2) Kaptan tarafından yükün havaleli olması sebebiyle geminin selameti bakımından kabul
edilmeyen araçların bulunması;
3) Geminin seferini aksatmaması şartıyla, giriş sırasında ve kapak üzerinde arıza yapan araç
olması halinde;
4) Arka arkaya 3 seferin iptal edilmesi halinde;
5) Özel ve çok özel seferlerle geçmesi gerekirken normal sefere girmek için bilet alan araçların
tespit edilmesi halinde, iptal edilen biletler bir tutanakla Genel Müdürlüğe sunulmak üzere İskele
Mesul Memuru veya İskele İdari İşler sorumlusuna teslim edilir.
Madde-8) Biletsiz Yolcu ve Araçlar Hakkında Yapılacak İşlem:
1) Gemilerde ve iskele kapılarında yapılan kontrolde bilet ibraz edemeyen yolcular hakkında
Yolcu Ücret Tarifesi Umumi Hükümlerinin ilgili maddesi gereğince işlem yapılır.
Madde-9)Aracın Ruhsatına Uymayan Bilet İbraz Edilmesi Halinde Yapılacak İşler: Gemilerde
ve iskelelerde yapılan kontroller taşınan araçların gerçek tonajlarına uymaması, Tonaj vesikasına
nazaran düşük ücretli bilet ibraz edilmesi ve aracın durumuna uymayan biletle karşılaşılması
halinde tarifedeki ücret farkının %100 zamlısı tahsil edilir. (Bu ceza da karbonlu bilet kullanılır)
Madde-10 Gemilerde Taşınması Yasak Eşya :
a) Patlayıcı, parlayıcı. Yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı, yakıcı ve koku neşreden maddelerle rulo
sac,üstü branda ile iyice örtülmemiş prese edilmemiş ot, jüt, saman, pamuk ve emsali gibi eşya
ile gazdan arındırma (gas-free) yapılmamış yakıt tankerlerinin,
b) Araçla bulunan yükün yerle temas etmesi halinde araba vapurlarında taşınması yasaktır.

Madde-11 Ücretsiz Araçlar :
a) Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı,Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Başbakan, Bakanlar ve
Genel Kurmay Başkanının makam otoları.
b) Araç ile geçmek isteyen engelli yolcularımızın, engelli yolcunun aracın içinde, ruhsat ve kartıyla
birlikte bulunması halinde tüm hatlarımızda ücretsiz geçiş sağlayabilmektedir.
c) Kapalı garajlı feribotlarda, araç içerisinde seyahat etmek yasaktır. Aracınızı park ettikten sonra
yolcu salonuna çıkılmalıdır.
Kampanya kuralları:

a) Gidiş dönüş bilet uygulaması Otomobil ve motorsikletler için geçerlidir. (Gidiş dönüş
uygulamasından yararlanmak isteyen araç sahipleri Boğaz Hattı'nda ilk geçiş noktasından bilet satın
alırken gişe personeline aynı tarihte dönüş yapacağını bildirmesi ve satın aldığı fişin üzerine geçiş
yaptığı aracın plakasının yazılı olduğunun kontrolünün yapılması gerekmektedir. Dönüş yapacağı
iskelede satın aldığı bileti gişe personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Biletini ibraz edemeyen
yolcumuz tekrar bilet alma ile yükümlüdür.
b) Gökçeada'ya gidecek ve boğaz hattını kullanacak yolcuların aktarma bileti geçerlilik süresi 3 saattir,
belirtilen zaman dilimine aşan yolcuların tekrar bilet alınması zorunludur. Örneğin: Çanakkale'den
bilet satın alırken Gökçeada'ya gideceğini belirten yolcu/araç için aktarma bileti kesilir. Alınan bileti 3
saat diliminde Kabatepe İskelesi'nde kullanıldığı taktirde tekrar bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.

Ağır Vasıta Geçiş Kuralları
Çanakkale Eceabat hattında ağır vasıta (kamyon ve
tır) geçişleri İl Trafik Komisyonu kararı gereği 23:00 ile 07:00 arası yapılmaktadır.
Lapseki-Gelibolu hattında 7 gün 24 saat ağır vasıta geçişleri yapılmaktadır.
Valilik ve İl Trafik Komüsyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, sadece ambar irsaliyesi
olan sebze, meyve ve firigosu olmayan bozulacak gıda taşımacılığı yapan araçların saat 15:0021:00 arasında öncelik hakkı bulunmaktadır.

Öncelik Hakkı olan araçlar:
Valilik ve İl Trafik Komüsyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, saatli çalışan (Truva,
Metro Turizm, Pamukkale Seyahat vs. gibi) otobüs firmalarının öncelik hakkı bulunmaktadır.
Acil durum araçları” (ambulans, itfaiye, polis vs.araçları gibi) bunun dışındaki araç gerekçe
gösterilen özel sebepler doğrultusunda herhangi bir öncelik sırasına tabi tutulamamaktadır.

