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GENELGE
2018/6
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında
Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Genelge

Bilindiği üzere; Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik, 18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmelik; liman, iskele, rıhtım, barınak, yanaşma yeri, boru hattı, şamandıra sistemleri ve
benzeri kıyı tesisleri ile deniz ulaşımına yönelik diğer tesislerin, imar planlarına uygunluğu, altyapı
durumu, tesisin fiziki yapısı gibi hususların incelenerek işletme izni verilmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektedir.
Kıyı tesislerinin işletme izin taleplerine ilişkin Bakanlığımızca yapılan incelemelerde, tesisin
mukavemetinin tespit edilmesi ve kıyı tesisine yanaşabilecek gemilerin tonajlarının belirlenmesi
aşamasında tesisin uygulama projeleri esas alınmaktadır. Ancak hâlihazırda yük elleçlemesi yapan
93 adet kıyı tesisi ile düzenli olarak yolcu ve araç taşımacılığı yapan gemilerin yanaştığı yaklaşık
100 adet kıyı tesisinin onaylı projesi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, uygulama projesi olan ancak
uygulama projelerinde belirlenen kapasitelerin, deniz taşımacılığının gelişmesi ve deniz ulaşımında
meydana gelen teknik gelişmelere bağlı olarak taşıma maliyetlerini düşürmeye yönelik gemi
tonajlarının büyümesi ve taşınan yüklerin artması nedeniyle yetersiz kaldığı da bilinmektedir.
Bu itibarla; projesi bulunan tesislerin projelerinin güncellenmesi, projesi bulunmayanların ise
prosedüre uygun hale getirilmesi ve bu tesislerin mukavemetinin ölçülmesi ile belirtilen hususlara
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi gereği hâsıl olmuştur.
Bu kapsamda; Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 9. Maddesi ve Limanlar Yönetmeliği dikkate alınarak, Bakanlığımızca mevcut kıyı
tesisi vaziyet planı onayı ve proje revizyonu hakkında aşağıdaki usul ve esaslar belirlenmiştir.
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Tanımlar
Madde 1 – Aksi belirtilmedikçe bu Genelgede yer alan,
AYGM :Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünü,
Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,
ÇED : Çevresel Etki Değerlendirmesini,
DİDGM : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel
Müdürlüğünü,
İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
Klas Kuruluşu Raporu: Boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde
şamandıra, tonoz, zincir ve bağlama ekipmanlarının uygunluğuna ve yanaşacak gemi boyutuna
ilişkin olarak İdare tarafından yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından onaylanan ve AYGM
tarafından uygun görülmüş raporu,
Mevcut Tesis: 18.02.2007 tarihinden önce inşa edilmiş ve faaliyette olan kıyı yapılarını,
Değerlendirme Raporu: Uygulama projesi bulunmayan mevcut tesislerde; yapının halihazır
durumunu içeren vaziyet planı ve tesisin maruz kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu ile
mukavemetine ilişkin gerekli inceleme, araştırma, hesaplama, yerinde yükleme deneyleri ile hangi
tip ve tonajdaki geminin, kıçtan kara dahil olmak üzere hangi şartlarda yanaşabileceğine ilişkin
hesap raporunu da kapsayacak AYGM tarafından da uygun görülmüş raporu,
Yönetmelik: Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği,
ifade eder.

Onaylı Uygulama Projesi Bulunan Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonu
Madde 2 - Onaylı uygulama projesi bulunan ve proje revizyonu yaptıracak olan kıyı tesisleri; proje
revizyonu talepleri doğrultusunda hazırlanan revize uygulama projelerini, onaylanmak üzere ilgili
Bölge Müdürlüğüne verir. Bölge Müdürlüğü tarafından incelenen söz konusu projeler imzalanarak,
görüşleri ile birlikte AYGM'ye sunulur.
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Yönetmeliğin yayımlandığı 18.02.2007 tarihinden önce inşa edilmiş kıyı tesisleri, proje revizyonu
taleplerinde revize uygulama projelerine ilave olarak değerlendirme/klas kuruluşu raporunu da
AYGM'ye sunmak zorundadır.
Ön izin/kullanma izni, ÇED Raporu ve uygulama imar planında, onaya konu kıyı tesisleri ile ilgili
bir sınırlama ve/veya uyumsuzluk olması durumunda öncelikle bu sınırlama veya uyumsuzluk ile
ilgili gerekli değişikliğin yapılması zorunludur. Proje revizyonu nedeniyle yanaşacak gemi
tonajının büyümesi, tesisin mevcut kurulu kapasitesinde bir artış yapılması anlamını taşımaz.

Onaylı Uygulama Projesi Bulunmayan Mevcut Kıyı Tesisleri
Madde 3 - Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesisleri; vaziyet planını,
değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile birlikte onaylanmak üzere İdarenin ilgili Bölge
Müdürlüğüne verir. Bölge Müdürlüğü tarafından incelenen söz konusu projeler imzalanarak,
görüşleri ile birlikte AYGM'ye sunulur.
Ön izin/kullanma izni, ÇED ve uygulama imar planında kıyı tesisleri ile ilgili bir sınırlama ve/veya
uyumsuzluk olması durumunda öncelikle bu sınırlama veya uyumsuzluk ile ilgili gerekli
değişikliğin yapılması zorunludur. Vaziyet planı onayı, tesisin mevcut kurulu kapasitesinde bir artış
yapılması anlamını taşımaz.
Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde AYGM'ye sunulmak üzere
değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile birlikte Bölge Müdürlüklerine başvurusu yapılmayan
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ön izin/kullanma izni bulunan ancak ÇED Raporu ve/veya uygulama imar planı bulunmayan kıyı
tesislerinde; mevcut gemi trafiği ve tesiste yürütülmekte olan tahmil-tahliye işlemlerinin
aksamamasını teminen, hazırlanan değerlendirme/klas kuruluşu raporu AYGM tarafından
incelenerek tesise yanaştırılabilecek gemi tonajı DİDGM'ye bildirilecektir. Geçici işletme izni
talebi, DİDGM tarafından yönetmelik çerçevesinde değerlendirilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

3/5

Bilgi için:Mehmet Uğur YILDIRIM
Denizcilik Uzman Yardımcısı
Telefon No:(312) 203 10 00-3503

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu

:63137251-010.06.02-E.34453
:Kıyı Tesislerine İşletme İzni
Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı
Tesislerinin Proje Revizyonları ile
Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge

24.05.2018

Bu durum vaziyet planı veya uygulama projesi onayı anlamına gelmeyecektir. ÇED Raporu ve
uygulama imar planı onayı sürecinin tamamlanmasına müteakip vaziyet planı onay işlemi AYGM
tarafından gerçekleştirilecektir. Vaziyet planı onayı, tesisin mevcut kurulu kapasitesinde bir artış
yapılması anlamını taşımaz.
Madde 4 – Kıyı tesislerinin, bu Genelge'nin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisindeki
değerlendirme/klas kuruluşu raporu ve proje revizyonları ile ilgili müracaatları dikkate alınarak,
AYGM tarafından işlemler gerçekleştirilecektir.
Müteakip 1 yıl içerisinde güçlendirme çalışmaları gerektiren kıyı tesislerinin güçlendirme işlemleri
sonuçlandırılacaktır. Bu süreçte kıyı tesislerine gemi yanaştırılmasında Genelgenin 5. ve 6.
Maddesine göre işlem yapılacaktır.

Gemi Yanaştırma İşlemleri
Madde 5 –
a) Bu Genelge kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile
ilgili işlemler tamamlanıncaya kadar, boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesisleri
hariç olmak üzere tüm kıyı tesislerine gemi yanaştırılması işlemi; seyir, can, mal ve çevre
emniyetine ilişkin bütün sorumluluk kıyı tesisi işleticisinde olmak kaydıyla Limanlar Yönetmeliği
kapsamında ilgili Liman Başkanlığının sorumluluğunda yapılacaktır. Kıyı tesislerinde hasarlı kısım
olması halinde bu kısımlar uygulama dışında olacaktır.
b) Bu Genelge kapsamında; kıyı tesislerine yanaştırılacak gemiler ile ilgili uygulama, Madde 2 ve
3'te belirtilen raporlar ve görüşler dikkate alınarak yapılacaktır.
c) DİDGM tarafından gerekli görülmesi halinde, onaylı uygulama projesi veya vaziyet planı veya
değerlendirme raporunda belirtilen tonajdaki gemilerin emniyetli yanaşıp ayrılabilmesine yönelik
gemi manevra simülasyonu raporu gibi çalışma istenebilir.

Şamandıra Sistemi
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Madde 6 – Boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde gemi yanaştırılması ile
ilgili uygulamada sadece draft kriteri dikkate alınacak olup, tam yüklü deplasmanda omurga altı su
derinliği (Under Keel Clearance) bir metreden az olamaz.

Madde 7 - 2011/5 sayılı "Kıyı Tesisleri İşletme İzinleri ve Yapım Talepleri" konulu Genelgenin
6,8 ve 23. Maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 8 – Bu genelge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki)
yıl geçerlidir.

Yürütme
Madde 9 – Bu genelge İdare tarafından yürütülür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Suat Hayri AKA
Bakan a.
Müsteşar
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