
 

4504/2017 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 4256/2014 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle 
ilgili olarak internet üzerinden genel posta/ 

Protokol numarası: 3133.1-3/18868/2018 

 

 

10. REKLAM ÖZEL EĞLENCE ΤΕΚΝΕ 

4256/2014 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 4. fıkrası uyarınca, 4504/2017 sayılı Kanunun 
94 üncü maddesinin 11. paragrafının alt paragrafı: 

«4. Herhangi bir ülkede reklam vermek hiçbir şekilde yasaktır Yunanistan'da özel bir eğlence 
teknesinin toplam kira sözleşmesiyle işletilmesi geminin bayrağı ne olursa olsun». ' 

Yukarıdaki hüküm uyarınca, reklam herhangi bir şekilde yayınlanıyor ve herhangi bir ülkede, 
Yunanistan'da özel bir eğlence teknesi işleten, toplamda tüzük, derhal ve derhal Denizcilik 
Müdürlüğüne bildirilmelidir. Denizcilik Bakanlığı ve Ada Politikası'ın yatırımları ve Denizcilik 
Turizmi, doğru veya sağa hareket edebilsin diye uygun olduğu hallerde, kanuna aykırı eylemi 
tesis etmek için usul ve uygun olanların empoze edilmesi yaptırımlar. 

• Bunu not et, 4504/2017 sayılı kanunun 94 (a) paragrafının hükmü uyarınca, 
4256/2014 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 4. paragrafının değiştirildiği 
belirtilmektedir. Bu paragrafla, Liman Yetkilisi tarafından ayrılmadan önce tüzük 
anlaşmasının onaylanması gerekmiştir. Açıklığa kavuşturuldu, Yukarıda belirtildiği 
gibi, bu şartın geçerli kalması, buna göre sayılı 3133,1 / 10229/2016 / 2016/04/02 
Bakanlık kararı hükümleri tanımlanmıştır (B '364). 

 

15. Başka bir ülkenin kanuna göre profesyonel olarak tayin edilen gemilerin Yunanistan'da 
operasyonu 

4256/2014 sayılı Kanunun 3 (3) (b) Maddesi uyarınca, 4504/2017 sayılı Kanunun 136. 
maddesinin 1. fıkrası ile değiştirilmiştir: 

«b.Tüzük sözleşmesinin uygulanmasına profesyonel bir eğlence teknesi tarafından Avrupa 
Birliği Üye Ülkesi veya Avrupa Ekonomik Alanı bayrağı altında veya Avrupa Birliği dışında, 
yalnızca, eğlence teknesinin yolcularının yola biniş ve iniş yerlerinin yurt dışında olduğu 
durumlarda izin verilir. Başka bir durumda, bu gemiler, Yunan bayrağında profesyonel 
eğlence tekneleri olarak tanınmıyor ama özel tekneleri olarak ve bir Hareket Eğlence Zanaat 
Bülteni veya Bir Hareket Bülteni  (transit log)yayınlamak zorundadırlar». 

Yukarıdaki hükmün açıklığa kavuşturulması, profesyonel olarak belirlenmiş eğlence 
teknelerini ilgilendirir başka bir ülkenin yasalarına göre. 4256/2014 sayılı Kanun hükümlerine 



göre mesleki olarak kalifiye olmayan gemiler, Yunanistan’da sadece yolcuların iniş ve biniş 
yerlerinin yurt dışında olduğu toplam kiralama sözleşmesine izin verilir. 

4256/14 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi hükümlerine göre, kiralama 
sözleşmesinin performansı, teslim yerinin ve eğlence teknesinin geri dönüşünün yapıldığı yer 
Yunan topraklarındadır, aşağıdaki eğlence teknelerine izin verilir: a) bir Yunan ya da diğer AB 
üye devletinin bayrağı altında. ya da onun EEA, yanı sıra b) AB veya EEA dışında işaretlenmiş, 
daha otuz beş (35) metre toplam uzunluğu, çoğunlukla metal veya plastikten yapılmış ve on 
iki (12) yolcudan daha fazla taşıma kapasitesine sahip olmaları şartıyla. 

Kanunun 4256/2014 sayılı Kanununun 2 nci maddesine göre tamamlanması ve işletmeye 
alınmasına kadar, aynı kanunun 3 üncü maddesinin 3 (a) paragrafında tanımlanan eğlence 
tekneleri 4256/2014 sayılı Kanun hükümlerine göre aktif ve profesyonel olarak 
sınıflandırılacak olan, Yetkili Müdürlük tarafından aynı kanunun 2. maddesi kapsamında 
turist gemilerinin elektronik kaydının işletilmesine kadar geçici olarak temin edilir Denizcilik 
Bakanlığı ve Ada Politikası'ın yatırımları ve Denizcilik Turizmi 'nın, toplam gezi turları yapmak 
amacıyla profesyonel bir eğlence teknesinin izni ile (4256/2014 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin 8 (a) paragrafı). 


