Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Yapılan
Değişiklikler Hakkında

Yayıma Hazırlayan: Güneş Karol Işıklar1

25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de (“RG”) “Tersane, Tekne İmal ve
Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“2020
Değişiklikleri[2]”)2 yayımlanmıştır. 2020 Değişiklikleri[2] ile, 28/6/2015 tarihli RG’de
yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliği’nde (“2015 tarihli
Yönetmelik”)3 değişiklikler öngörülmektedir. Yapılan değişiklikler RG’de yayımlandıkları
tarihte yürürlüğe girmiştir (2020 Değişiklikleri[2] m. 8).
Aşağıda, 2015 tarihli Yönetmelik’in 2020 Değişiklikleri[2] uyarınca ne şekilde değiştiği
tablo üzerinde gösterilmektedir. Tabloda ayrıca, son Yönetmelik ile değişen maddelerin 2015
tarihli Yönetmelik’in RG’de yayımlandığı tarihten itibaren geçirdikleri değişim de
aktarılacaktır. 2015 tarihli Yönetmelik’te değişikliklerin kabul edildiği önceki yönetmelikleri
ifade etmek üzere; 2016 Değişiklikleri4, 2017 Değişiklikleri5, 2018 Değişiklikleri6 ve 2020
Değişiklikleri[1] kısaltmaları kullanılacaktır.
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2016 tarihli metin7

2017 tarihli metin

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) İşletme izni belgesi beş yıllık
bir süre için verilir ve bu süre
içerisinde İdarece İTDK kurularak
tesis en az bir defa denetlenerek

2020 tarihli metin [1]8

2020 tarihli metin [2]

Kısmi işletme izni belgesi veya
işletme izni belgesi başvurusu
değerlendirme esasları9
MADDE 12 – (…)

Kısmi işletme izni belgesi veya
işletme izni belgesi başvurusu
değerlendirme esasları10
MADDE 12 – (…)

(3) İşletme izni belgesi en fazla
beş yıllık bir süre için yıla kadar
verilir. ve [B]u süre içerisinde İdarece
kurulacak
İTDK
kurularak
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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.

marifetiyle tesis en az bir kere
denetlenerek
belgesi
liman
başkanlığınca vize edilir. Denetleme
sonucunda
gerekli
görülmesi
durumunda halinde ilgili kurum ve
kuruluşlar bu konuda bilgilendirilir.
(…)

(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.
3

Tesis kira ve devir başvuruları
ve değerlendirme esasları
MADDE 15 – (…) (5) İlgili
kurumun veya kuruluşun olumlu
görüşü doğrultusunda devir işleminin
gerçekleşmesi halinde devir alan,
kısmi işletme izni belgesi veya
işletme izni belgesini yenilemek için
aşağıdaki bilgi veya belgeler ile
İdareye başvurur;
a) Başvuru dilekçesi,
b) Devir alana ait kira, tahsis veya
sahiplik belgelerinin aslı veya idarece
onaylı örneği,
c) Devralana ait işyeri açma ve
çalışma ruhsatının veya faaliyetine
yönelik izninin aslı veya idarece
onaylı örneği,
ç) Devredilen tesise ait yüzer
havuz varsa, yüzer havuzun yeni
sahiplik belgesi veya kira kontratı aslı
veya idarece onaylı örneği.
(…)
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Tesis kira ve devir başvuruları
ve değerlendirme esasları11
MADDE 15 – (…) (5) İlgili
kurumun veya kuruluşun olumlu
görüşü doğrultusunda devir işleminin
gerçekleşmesi halinde devir alan,
kısmi işletme izni belgesi veya
işletme izni belgesini yenilemek için
aşağıdaki bilgi veya belgeler ile
İdareye başvurur;
a) Başvuru dilekçesi,
b) Devir alana ait kira, tahsis veya
sahiplik belgelerinin aslı veya idarece
onaylı örneği,
c) Devralana ait işyeri açma ve
çalışma ruhsatının veya faaliyetine
yönelik izninin aslı veya idarece
onaylı örneği,
ç) Devredilen tesise ait yüzer
havuz varsa, yüzer havuzun yeni
sahiplik belgesi veya kira kontratı aslı
veya idarece onaylı örneği.
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.
(…)

2020 Değişiklikleri[2] m. 2.
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(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.
(8) Kısmi işletme izni belgesi
veya işletme izni belgesi geçerliliği,
tahsis veya kira süresi bitiminde
bildirime gerek kalmaksızın sona
erer.

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

Yaptırımlar12
MADDE 21 – (…) (7) İTDK’ca
yapılan denetimlerde 21 inci
maddenin birinci fıkrasındakiler
birinci fıkradakiler hariç olmak
üzere, uygunsuzluk veya eksiklik
tespit edilmesi halinde, uygunsuzluk
veya eksikliğin giderilmesi için altı
aya kadar süre verilerek tesis uyarılır.
Verilen süre sonunda, belirlenen
uygunsuzluk
veya
eksikliğin
giderilmemesi halinde durumunda
ilave altı aya kadar daha süre
verilerek tesis ikinci kez uyarılır.
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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.
Mevcut tesisler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kısmi
işletme izni belgesi almış olan
mevcut tesislerin kısmi işletme izni
belgesi geçerlilik süresi 31/12/2017
tarihine
kadardır.
31/12/2017
tarihinden sonra faaliyetlerine bu
Yönetmelik
hükümlerine
göre
işletme izni belgesi almak kaydıyla
devam ederler. Devir ve unvan
değişikliklerinde de aynı tarihler
geçerlidir.
(2) Mevcut tesislerden işletme
izni belgesi alıp da, belgelerinde tarih
bulunmayanların
belgeleri
bu

Verilen ilave süre içerisinde de
eksikliğin giderilmemesi durumunda
tesisin faaliyeti İdarece tesisin
faaliyeti İdarece üç ay askıya alınır.
Askıya alınma süresi içerisinde de
uygunsuzluk
veya
eksikliğin
giderilmemesi durumunda tesisin
faaliyeti eksiklik giderilinceye kadar
süresiz askıya alınır. Askıya alınma
sebebinin ortadan kalkması sonrası
yapılacak
müracaat
İdarece
değerlendirilerek tesisin faaliyetine
izin verilebilir.
Mevcut tesisler13
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kısmi
işletme izni belgesi almış olan
mevcut tesislerin kısmi işletme izni
belgesi geçerlilik süresi 31/12/2017
31/12/2018
tarihine
kadardır.
31/12/2017 31/12/2018 tarihinden
sonra faaliyetlerine bu Yönetmelik
hükümlerine göre işletme izni belgesi
almak kaydıyla devam ederler. Devir
ve unvan değişikliklerinde de aynı
tarihler geçerlidir.

Mevcut tesisler14
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 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.

(2) (…)

(2) (…)
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2017 Değişiklikleri m. 5.
2020 Değişiklikleri[1] m. 7.
15
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Mevcut tesisler15
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.
Mevcut yüzer havuzlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Mevcut
yüzer havuzlar için alınmış olan
yüzer havuz işletme izni belgesi
süresi 31/12/2017 tarihine kadar
geçerlidir.
(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) Askeri
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 31/12/2017

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren beş altı yıl geçerlidir.
Mevcut yüzer havuzlar16
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Mevcut
yüzer havuzlar için alınmış olan
yüzer havuz işletme izni belgesi
süresi
31/12/2017
31/12/2018
tarihine kadar geçerlidir.

Mevcut yüzer havuzlar17
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yüzer
havuz işletme izni belgesi geçerlilik
tarihi sona ermiş, mevcut tesislerdeki
yüzer havuzlara yönelik iş ve
işlemlerde de Geçici 1 inci maddenin
birinci fıkrası uygulanır.

(2) (…)

(2) (…)

Kapsam dışı tesisler19
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

Kapsam dışı tesisler20
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Askeri
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 31/12/2019
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2017 Değişiklikleri m. 6.
2020 Değişiklikleri[1] m. 8.
18
2020 Değişiklikleri[2] m. 5.
19
2017 Değişiklikleri m. 7.
20
2020 Değişiklikleri[1] m. 9.
21
2020 Değişiklikleri[2] m. 6.
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Mevcut yüzer havuzlar18
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (…)

(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 tesisler21
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Askeri
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

tarihine kadar İdareye ibraz etmek izni gibi belgelerini 31/12/2018
zorundadır.
tarihine kadar İdareye ibraz etmek
zorundadır.
-

22

31/12/2020 tarihine kadar İdareye
ibraz etmek zorundadır.

-

-

2020 Değişiklikleri[2] m. 7.
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31/12/2021 tarihine kadar İdareye
ibraz etmek zorundadır.
İstisnalara yönelik uygulama22
GEÇİCİ MADDE 5 – (1)
22 nci maddenin üçüncü fıkrası
kapsamında
ödenmesi
gereken
hizmet bedelleri, 1/7/2021 tarihine
kadar alınmaz.

