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Konu : Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yönetmelik
Değişikliği

25.12.2020

Sirküler No: 1440
Sayın Üyemiz,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.12.2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu değişiklik yönetmeliğinde;
- Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik
süresi,
- Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi,
- Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009
tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak
faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini ibraz
süreleri 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
- Mevcut tesislerden işletme izni belgeli olup da belgelerinde tarih olmayan mevcut tesisler,
mevcut yüzer havuzlar ve kapsam dışı tesislerin belge süreleri 1 yıl süre ile uzatılmıştır.
Ayrıca tesislerdeki gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarım faaliyetlerine yönelik
olarak liman başkanlığı nezdinde yürütülecek sörvey/inşa izni/ordino işlemleri için tesis işleticisi
tarafından ödenecek olan hizmet bedellerinin 01.07.2021 tarihine kadar alınmayacağı belirtilmiştir.
Bahse konu Yönetmeliğin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr)
"Genel, Mevzuat, Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde
gönderilmektedir.
Bilgilerinizi arz ve rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter
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Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri
Odası)
- TMMOB GMO (Gemi Mühendisleri Odası)
- 03,04,05,06,07,08,09,10,12 ve 47 No'lu Meslek
Grupları

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
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25 Aralık 2020 CUMA

25 Aralık 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31345

YÖNETMELİK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/6/2015 tar hl ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek
Yer Hakkında Yönetmel ğ n 12 nc maddes n n üçüncü fıkrası aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“(3) İşletme zn belges en fazla beş yıla kadar ver l r. Bu süre çer s nde İdarece kurulacak İTDK mar fet yle
tes s en az b r kere denetlenerek belges l man başkanlığınca v ze ed l r. Denetleme sonucunda gerekl görülmes
hal nde lg l kurum ve kuruluşlar b lg lend r l r.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmel ğ n 15 nc maddes n n beş nc fıkrasına aşağıdak bent eklenm ş ve aynı
madden n yed nc fıkrası aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“d) Devred len tes ste mevcut z n süres n n sonuna kadar den z güvenl ğ , çevre, can, mal emn yet , ş sağlığı
ve güvenl ğ tedb rler n n alınması hususunda sorumlu olduğunu kabul eder taahhütname.”
“(7) Kısm şletme zn belges veya şletme zn belges mevcut z n tar h n n sonuna kadar olacak şek lde
İdarece yen den düzenlen r. Bu şek lde zn yen lenen tes slere z n tar h nden t baren b r yıl çer s nde veya mevcut
z n süres daha kısa se z n süres sonunda bu Yönetmel k gerekl l kler ne uygunluk açısından İTDK mar fet yle
denet m gerçekleşt r l r.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmel ğ n 21 nc maddes n n yed nc fıkrası aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“(7) İTDK’ca yapılan denet mlerde b r nc fıkradak ler har ç olmak üzere, uygunsuzluk veya eks kl k tesp t
ed lmes hal nde, uygunsuzluk veya eks kl ğ n g der lmes ç n altı aya kadar süre ver lerek tes s uyarılır. Ver len süre
sonunda, bel rlenen uygunsuzluk veya eks kl ğ n g der lmemes durumunda tes s n faal yet İdarece askıya alınır.
Askıya alınma sebeb n n ortadan kalkması sonrası yapılacak müracaat İdarece değerlend r lerek tes s n faal yet ne z n
ver leb l r.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmel ğ n geç c 1 nc maddes n n b r nc fıkrasında yer alan “31/12/2020” bares
“31/12/2021” olarak, k nc fıkrasında yer alan “beş” bares “altı” olarak değ şt r lm şt r.
MADDE 5 – Aynı Yönetmel ğ n geç c 2 nc maddes n n k nc fıkrasında yer alan “beş” bares “altı” olarak
değ şt r lm şt r.
MADDE 6 – Aynı Yönetmel ğ n geç c 3 üncü maddes n n b r nc fıkrasında yer alan “31/12/2020” bares
“31/12/2021” olarak değ şt r lm şt r.
MADDE 7 – Aynı Yönetmel ğe aşağıdak geç c madde eklenm şt r.
“İst snalara yönel k uygulama
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 22 nc madden n üçüncü fıkrası kapsamında ödenmes gereken h zmet bedeller ,
1/7/2021 tar h ne kadar alınmaz.”
MADDE 8 – Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
MADDE 9 – Bu Yönetmel k hükümler n Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

1234-

Yönetmel ğ n Yayımlandığı Resmî Gazete’n n
Tar h
Sayısı
28/6/2015
29400
Yönetmel kte Değ ş kl k Yapan Yönetmel kler n Yayımlandığı Resmî Gazete’n n
Tar h
Sayısı
31/12/2016
29935 (3. Mükerrer)
29/12/2017
30285
31/12/2018
30642 (4. Mükerrer)
4/1/2020
30998

https://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2020/12/20201225-12.htm
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TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
DEĞİŞİKLİKLERİ
(25 Aralık 2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete)
Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni
belgesi başvurusu değerlendirme esasları

Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni
belgesi başvurusu değerlendirme esasları

MADDE 12

MADDE 12

3) İşletme izni belgesi beş yıllık bir süre için
verilir ve bu süre içerisinde İdarece İTDK
kurularak tesis en az bir defa denetlenerek
gerekli görülmesi durumunda ilgili kurum ve
kuruluşlar bu konuda bilgilendirilir

(3) İşletme izni belgesi en fazla beş yıla
kadar verilir. Bu süre içerisinde İdarece
kurulacak İTDK marifetiyle tesis en az bir
kere denetlenerek belgesi liman
başkanlığınca vize edilir. Denetleme
sonucunda gerekli görülmesi halinde ilgili
kurum ve kuruluşlar bilgilendirilir.

Tesis kira ve devir başvuruları ve
değerlendirme esasları

Tesis kira ve devir başvuruları ve
değerlendirme esasları

MADDE 15 –

MADDE 15 –

(5)

(5) (d) Devredilen tesiste mevcut izin
süresinin sonuna kadar deniz güvenliği,
çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerinin alınması hususunda
sorumlu olduğunu kabul eder taahhütname.

(7) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme
izni belgesi İdarece yeniden düzenlenir.

(7) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme
izni belgesi mevcut izin tarihinin sonuna
kadar olacak şekilde İdarece yeniden
düzenlenir. Bu şekilde izni yenilenen
tesislere izin tarihinden itibaren bir yıl
içerisinde veya mevcut izin süresi daha kısa
ise izin süresi sonunda bu Yönetmelik
gerekliliklerine uygunluk açısından İTDK
marifetiyle denetim gerçekleştirilir.

Yaptırımlar

Yaptırımlar

MADDE 21

MADDE 21

(7) İTDK’ca yapılan denetimlerde 21 inci
maddenin birinci fıkrasındakiler hariç olmak
üzere, uygunsuzluk veya eksiklik tespit
edilmesi halinde, uygunsuzluk veya

(7)İTDK’ca yapılan denetimlerde birinci
fıkradakiler hariç olmak üzere, uygunsuzluk
veya eksiklik tespit edilmesi halinde,
uygunsuzluk veya eksikliğin giderilmesi için

eksikliğin giderilmesi için altı aya kadar süre
verilerek tesis uyarılır. Verilen süre sonunda,
belirlenen uygunsuzluk veya eksikliğin
giderilmemesi halinde ilave altı aya kadar
daha süre verilerek tesis ikinci kez uyarılır.
Verilen ilave süre içerisinde de eksikliğin
giderilmemesi durumunda tesisin faaliyeti
İdarece üç ay askıya alınır. Askıya alınma
sebebinin ortadan kalkması sonrası yapılacak
müracaat İdarece değerlendirilerek tesisin
faaliyetine izin verilebilir. Askıya alınma
süresi içerisinde de uygunsuzluk veya
eksikliğin giderilmemesi durumunda tesisin
faaliyeti eksiklik giderilinceye kadar süresiz
askıya alınır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Değişik:RG4/1/2020-30998) Kısmi işletme izni belgesi
almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme
izni belgesi geçerlilik süresi 31/12/2020
tarihine kadardır. Bu tarihten sonra işletme
izni belgesi almaksızın faaliyetlerine devam
edecek olan tesislere Yönetmeliğin 22 nci
maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlem
tesis edilir.

altı aya kadar süre verilerek tesis uyarılır.
Verilen süre sonunda, belirlenen
uygunsuzluk veya eksikliğin giderilmemesi
durumunda tesisin faaliyeti İdarece askıya
alınır. Askıya alınma sebebinin ortadan
kalkması sonrası yapılacak müracaat İdarece
değerlendirilerek tesisin faaliyetine izin
verilebilir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kısmi işletme izni
belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi
işletme izni belgesi geçerlilik süresi
31/12/2020 31/12/2021 tarihine kadardır. Bu
tarihten sonra işletme izni belgesi almaksızın
faaliyetlerine devam edecek olan tesislere
Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü
fıkrası kapsamında işlem tesis edilir.

(2) Mevcut tesislerden işletme izni
belgesi alıp da, belgelerinde tarih
bulunmayanların belgeleri bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl
geçerlidir.

(2) Mevcut tesislerden işletme izni belgesi
alıp da, belgelerinde tarih bulunmayanların
belgeleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren beş altı yıl geçerlidir

Mevcut yüzer havuzlar

Mevcut yüzer havuzlar

GEÇİCİ MADDE 2

GEÇİCİ MADDE 2

(2) Mevcut yüzer havuzlar için yüzer havuz
işletme izni belgesi alıp da, belgelerinde tarih
bulunmayanların belgeleri bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl
geçerlidir.

2) Mevcut yüzer havuzlar için yüzer havuz
işletme izni belgesi alıp da, belgelerinde tarih
bulunmayanların belgeleri bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş altı yıl
geçerlidir.

Kapsam dışı tesisler

Kapsam dışı tesisler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) (Değişik:RG29/12/2017-30285) Askeri tesisler, Sahil
Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis
tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce
faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili
kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet
konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini
(Değişikibare:RG-4/1/2020-30998)
31/12/2020 tarihine kadar İdareye ibraz
etmek zorundadır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Askeri tesisler,
Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis
tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce
faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili
kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet
konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini
31/12/2020 31/12/2021 tarihine kadar
İdareye ibraz etmek zorundadır.

İstisnalara yönelik uygulama
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 22 nci maddenin
üçüncü fıkrası kapsamında ödenmesi gereken
hizmet bedeller,1/7/2021 tarihine kadar
alınmaz.”

