Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik’te Öngörülen Değişiklikler
Hakkında
Yayıma Hazırlayan: Güneş Karol Işıklar1

28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de (“RG”) yayımlanan Tersane, Tekne
İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”), 4/1/2020 tarihinde yayımlanan
Yönetmelik (“2020 tarihli Yönetmelik”)2 ile değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler RG’deki
yayım tarihinde yürürlük kazanmıştır.
Aşağıda, 2020 tarihli Yönetmelik uyarınca öngörülen değişiklikler gösterilecektir.
Bunların yanı sıra, Yönetmelik’teki Ek-1, Ek-7, Ek-8 ile Ek-9 da 2020 tarihli Yönetmelik m.
10 uyarınca değişikliğe uğramış ve bunların güncel hâline 2020 tarihli Yönetmelik’in ekinde
yer verilmiştir.

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(…)
İKİNCİ BÖLÜM
Tesis Yeri Belirleme, Kurma, Tevsi Yatırım, Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı
Başvuruları Onay ve Değerlendirme Esasları ile Kriterler ve İzinler

(…)
İşletme izni belgesi başvurusu
MADDE 11 – (1) İşletme izni belgesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak İdareye
başvurulur.
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a) Başvuru dilekçesi,
b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil Gazetesinin
aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C.
kimlik numarası beyanı,
c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği ve yetki
belgesi,
ç) Taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi mülkiyet veya ön izin
sözleşmesi, irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin resmi senet ve kullanma izni sözleşmesi belgelerinin
aslı veya idarece onaylı örneği,
d) Tesisteki 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan binaların yapı kullanma izni belgesinin aslı veya
idarece onaylı örneği,
e) Dolgu ve kıyı yapılarının, uygulama projelerine uygun olarak tamamlandığına veya mevcut yapılar
için vaziyet planlarının onaylandığına dair Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün yazısı,3
f) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı veya idarece onaylı örneği,
g) İlgili kurumundan alınmış tesisin yangınla mücadelede yeterli olduğuna dair belge,
ğ) Onaylı tesis organizasyonu ve yerleşim planı ile kapasite raporunun aslı veya idarece onaylı
örneği,
h) Tesisler için TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin aslı veya idarece
onaylı örneği,
ı) Tesis alanına ait onaylı imar planı paftası.

Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi başvurusu değerlendirme esasları
MADDE 12 – (1) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi başvuruları; başvuru evrakları,
onaylanmış tesis organizasyonu ve yerleşim planı ve ek-4’te belirtilen kriterlerden inşa-bakım-onarımtadilat-çekek yapabilecek kadar donanıma sahip olduğunun İTDK tarafından raporlanması durumunda
İdarece değerlendirilerek sonuçlandırılır.
(2) Yeni tesisler için kısmi işletme izni belgesi süresi İdarece uygun görülen termin planı süresi
sonuna kadar verilir ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

3

2020 tarihli Yönetmelik m. 1 ile değiştirilmiştir.
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(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.
(4) İşletme izni belgesi her beş yıl sonunda tesislerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu İTDK
tarafından kontrol edilerek yenilenir.
(5) Tesis işleticisi beş yılın tamamlanmasına en az altmış gün kala işletme izni belgesini yenilemek
için İdareye müracaat eder.
(6) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi, tesis işletmecisi dışında başkaları tarafından
kullanılamaz ve devredilemez.
(7) Yeni tesisler kısmi işletme izni veya işletme izni olmadan faaliyette bulunamazlar. Bu tesisler
için işletme izni, İdarenin uygun gördüğü termin planı süresi sonunda alınmak zorundadır.
(8) Kooperatif tüzel kişiliklerinde kısmi işletme veya işletme izni kooperatif adına düzenlenebileceği
gibi kooperatifin her bir üyesi için ayrı ayrı da düzenlenebilir.
(8) Deniz cephesi elli metreden az olan ancak İTDK tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre
kara alanı ve denizdeki fiziksel şartları uygun bulunan tekne imal yerlerinde yüz elli metreye kadar her
türlü gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım işlemleri, kısmi işletme izni belgesi veya
işletme izni belgesinde belirtilmek şartıyla yapılabilir.4

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüzer Havuz İşletme Ön İzni, İzin, Devir ve Unvan Değişikliği Başvuruları ile Değerlendirme
Esasları

Yüzer havuz işletme ön izni belgesi başvurusu ve değerlendirme esasları
MADDE 13 – (1) Tesis işleticisi, yüzer havuzun satın alma veya inşa ve/veya kiralama işlemleri
öncesinde, yüzer havuzun tesiste konuşlandırılabileceğine dair İdareden yüzer havuz işletme ön izni alır.
Tesis işleticisi ön izni almak için ek-5’ teki bilgi ve belgelerle İdareye başvurur.
(2) İdarece, ek-5’teki bilgi ve belgeler ile birlikte İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme
sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirme yapılır. Konuşlandırılması uygun görülen yüzer
havuza ilişkin yüzer havuz bağlama planı İdarece onaylanarak yüzer havuz konuşlandırılması için yüzer
havuz işletme ön izni verilir. Verilen izin, veriliş tarihinden itibaren altı ay geçerlidir. Başvurulması

4
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halinde, verilen yüzer havuz işletme ön izni süresi, yüzer havuzun tesiste inşa edilmesi durumunda 2
yıla kadar, yüzer havuzun satın alınması durumunda da 1 yıla kadar ilave bilgi belge olmaksızın İdarece
uzatılabilir. Bu süreler sonunda yüzer havuz işletme izni belgesi alınmayan yüzer havuzlar için verilen
yüzer havuz işletme ön izni iptal edilmiş sayılır.5
(3) Yüzer havuz işletme ön izni verilen yüzer havuz dışında İdareden izin alınmadan başka bir yüzer
havuz getirilemez. Ancak yüzer havuz işletme ön izni verilen yüzer havuzun boyutlarından daha küçük
başka bir yüzer havuzun söz konusu olması durumunda ek-5’deki bilgi ve belgelerin İdareye sunulması
ve yüzer havuzun daha önce uygun görülmüş konum dışına taşmaması kaydıyla verilmiş olan yüzer
havuz işletme ön izni geçerli sayılır.
(4) Yüzer havuz İdarenin vermiş olduğu yüzer havuz işletme ön izni doğrultusunda onaylı yüzer
havuz bağlama planına göre konuşlandırılır.
(5) Yüzer havuz bağlama planı ek-2’deki yer alan örnekte olduğu gibi hazırlattırılır.
(…)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tesislerin Çalışma Usul ve Esasları, Güvenlik Şartları ile Gemi Sanayi Veritabanı Programı
Uygulamaları, Komisyon ve Denetim

Tesislerin çalışma usul ve esasları, güvenlik ve çevre şartları
MADDE 17 – (1) Tesis yetkilisince, tesiste bulunan gemilerin inşa, tadilat, bakım-onarım ve çekek
işlemlerine yönelik olarak, bu Yönetmelik, ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri ile seyir, can, mal,
çevre güvenliği ve emniyetine yönelik olarak liman başkanlığınca verilen talimatlara uyulur.
(2) Tesislerde yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır
halde bulundurulur. Güvenlik ve emniyete yönelik tedbirler alınır.
(3) Yüzer havuz kullanılırken can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti açısından perdeleme sisteminin
kullanılması ile yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızağa gemi alınmadan veya gemiler denize
bırakılmadan önce her türlü yüzey temizliğinin sağlanması ve diğer emniyet tedbirlerinin alınması tesis
işleticisinin sorumluluğundadır.

2020 tarihli Yönetmelik m. 3 ile eklenmiştir. Yapılan ekleme, anılan hükümde “Yönetmelik m. 13 f. 2’nin
değiştirildiği” şeklinde ifade edilmiştir.
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(4) Liman başkanlığınca, yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızak temizliğinin yapılıp
yapılmadığı denetlenir.6
(5) Liman başkanlığınca, tesislerdeki dolgu veya inşaat faaliyet izinlerinin olup olmadığı denetlenir.
İzinsiz yapılan dolgu veya inşaat faaliyetleri idareye ve ilgili kurum veya kuruluşlara bildirilir.
(6) Tesis işleticisi, deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği bakımından ilgili
mevzuatlara göre gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
(7) Tesislerde çalıştırılacak vasıflı personel durumu ile ilgili olarak;
a) Tersanelerde en az iki gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve altyüklenici olarak tüm
çalışanların %2’si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır.
b) Tekne imal yeri ve imalat yapan çekek yerlerinde en az bir gemi mühendisi daimi olarak
bulundurulur veya bir tescilli serbest gemi mühendisliği bürosu ile anlaşma yapıldığına dair sözleşme
aranır. İnşa/tadilat yapmayan çekek yerlerinde gemi mühendisi çalıştırılması veya sözleşme şartı
aranmaz.
c) Tesislerde her türlü sabit ve hareketli kaldırma vinçlerini kullanan operatörler ile çalıştırılan diğer
operatör ve kalifiye elemanlar sertifikalı olmak zorundadır.
(8) Tesis işleticisi, TÜRKAK A tipi muayene kuruluşu olarak yetki alan kuruluşlara aşağıda belirtilen
iş veya işlemleri yaptırmakla sorumludur:
a) Irgat, kaldırma ve iletme makinalarının kontrollerini yaptırmak,
b) Taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekipmanların, boru hatlarının kontrollerini yaptırmak,
c) Topraklama ölçümleri, elektrik kabloları ve panoların kontrollerini yaptırmak,
ç) Tüm ırgat, kaldırma ve iletme makinaları, taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekipmanlar ve boru
hatlarının düzenli bakım-tutum kayıtlarını tutmak.7
(9) TÜRKAK A TİPİ Muayene kuruluşunca yapılacak iş ve işlemler sonucu hazırlanacak olumlu
raporlar ile tüm ırgat, kaldırma ve iletme makineleri, taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekipmanlar ve
boru hatlarının düzenli olarak tesis işleticisi tarafından yapılan bakım-tutumlarına ilişkin kayıtlar
İdareye sunulmak üzere tesiste hazır bulundurulacaktır.8

2020 tarihli Yönetmelik m. 4 ile kaldırılmıştır.
2020 tarihli Yönetmelik m. 5 ile kaldırılmıştır.
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(9) (10) Yabancı bayraklı deniz vasıtaları ile harici seferdeki Türk bandıralı deniz vasıtalarına
yapılacak her türlü işlem gümrük kontrolü altında yapılacak olup tesislere giren çıkan eşya ve maddeler
Gümrük Kanunu hükümlerine tabidir.
(10) (11) Tersaneler, sınırlar ve çalışma alanlarının görüntülenebildiği kapalı devre kamera sistemi
ile kontrol edilir. Görüntü kayıtları en az bir (Değişik ibare:RG-29/12/2017-30285) ay tesis yetkilisince
saklanır.
(…)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ile Yaptırımlar
(…)
İstisnalar
MADDE 22 – (1) Kısmi işletme izni belgesi, işletme izni belgesi veya yüzer havuz işletme izni
belgesinin askıya alınması durumunda, tesiste veya yüzer havuzda inşa, tadilat, bakım-onarım veya
çekek işlemi askı sürecinden evvel başlamış olan veya askıya alındığına dair yazı tarihinden itibaren
otuz gün içerisinde askı sürecinden evvel kontrata bağlanmış işlerin belgelenmesi durumunda, kontrata
bağlanmış işler ile mevcut gemi ve su aracı varsa bunların işlemi tamamlanana kadar İdarece izin verilir.
Bu süre içinde başka bir gemi veya su aracının inşa, tadilat, bakım-onarım veya çekek faaliyetine
müsaade edilmez.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra kapsam dışı tesislerde çalışan yüzer
havuzlar için ek-6’da yer alan bilgi ve belgeler istenir. Ek-6’nın 6 ncı maddesindeki klas sörvey raporu
beş yılda bir yenilenir.
(3) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi almamış olan mevcut tesislerde yapılan veya
yapılacak olan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarım işlerine yönelik liman başkanlığınca
verilecek sörvey hizmetlerinden önce bu tür tesislerin asgari emniyet tedbirlerini almış olmaları
zorunludur. İdare tarafından belirlenmiş ücretin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına
yatırılarak tesislerin bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen asgari şartları
sağladığının tespitinin yapılmasına müteakip sörvey hizmeti verilir. Bu tespitler alınacak her sörvey
hizmeti için liman başkanlığınca ayrı ayrı yapılacaktır.
(3) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi almamış olan mevcut tesislerde deniz
güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması tesis işleticisinin
sorumluluğundadır. Bu tür tesislerdeki gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarım faaliyetlerine
yönelik olarak liman başkanlığı nezdinde yürütülecek sörvey/inşa izni/ordino işlemleri için tesis

6

işleticisi tarafından hizmet bedellerinin ödenmesi zorunludur. İdare tarafından belirlenmiş ücret tesis
işleticisi tarafından Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılacaktır. Her bir hizmet
için liman başkanlığınca ayrı ayrı ücret alınacaktır.9

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
(…)
Mevcut tesisler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni
belgesi geçerlilik süresi 31/12/2016 31/12/2020 tarihine kadardır. 31/12/2016 tarihinden Bu tarihten
sonra işletme izni belgesi almaksızın faaliyetlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre işletme izni belgesi
almak kaydıyla devam ederler devam edecek olan tesislere Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü
fıkrası kapsamında işlem tesis edilir. Devir ve unvan değişikliklerinde de aynı tarihler geçerlidir.10
(2) Mevcut tesislerden işletme izni belgesi alıp da, belgelerinde tarih bulunmayanların belgeleri bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

Mevcut yüzer havuzlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi
31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir geçerlilik tarihi sona ermiş, mevcut tesislerdeki yüzer havuzlara
yönelik iş ve işlemlerde de Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası uygulanır.11
(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.

Kapsam dışı tesisler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-29/12/2017-30285) 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

2020 tarihli Yönetmelik m. 6 ile değiştirilmiştir.
2020 tarihli Yönetmelik m. 7 ile değiştirilmiştir.
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2020 tarihli Yönetmelik m. 8 ile değiştirilmiştir.
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ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini 31/12/201912 31/12/2020 tarihine kadar İdareye ibraz etmek
zorundadır.13

(…)

EK-6
YÜZER HAVUZ İŞLETME BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
1-Başvuru dilekçesi,
2-Yüzer havuzun sahiplik belgesi, kira kontratının aslı veya idarece onaylı örneği,
3-Yüzer havuzun sicile kayıt edildiğine dair tasdiknamesi veya bağlama kütüğü ruhsatnamesinin aslı
veya idarece onaylı örneği,
4-Yüzer havuzun, kaldırma kapasitesi, dalma süresi, boş ve dolu draftı, kreyn adet ve kapasiteleri,
jeneratör adet ve kapasiteleri, seperatör adet ve kapasiteleri, kompresör adet ve kapasiteleri, pompa adet
ve kapasitelerini içeren bilgiler,
5-Tonoz, dolfen gibi bağlantı elemanlarının, yüzer havuzun bağlama planına uygun olarak emniyetli
bir şekilde tutabileceğine dair yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınmış rapor,
6- Çelik yapılı yüzer havuzların planlarına göre konstrüksiyon elemanlarının, beton yapılı yüzer
havuzların ise betonarme dışındaki konstrüksiyon elemanlarının kalınlık ölçümlerinin uygun olduğunu
belirten klas sörvey raporunun aslı veya idarece onaylı örneği.
6- Yüzer havuzların tekne ve makine olarak yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından klaslandığını
gösterir belgenin aslı ve İdarece onaylı örneği14

Daha önce, 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı RG’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek
Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik m. 6 uyarınca “31/12/2018” ibaresi
“31/12/2019” şeklinde değiştirilmişti.
13
2020 tarihli Yönetmelik m. 9 ile değiştirilmiştir.
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2020 tarihli Yönetmelik m. 10 ile değiştirilmiştir.
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