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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 15.03.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27170

KIYI TESİSİ YAPIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/2)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 4/4/1990 tar�hl� ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, tekl�f �mar planlarının
onaylanmasına yönel�k İdare tarafından ver�lecek görüşte esas alınacak kr�terler �le görüşe dayanak teşk�l edecek  tekn�k raporları
hazırlayacak kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları bel�rlemekt�r.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 4/4/1990 tar�hl� ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, tekl�f �mar planlarının onaylanmasına
yönel�k İdare tarafından ver�lecek görüşte esas alınacak kr�terler �le görüşe dayanak teşk�l edecek  tekn�k raporları hazırlayacak kurum
ve kuruluşların uyması gereken usul ve esasları  kapsar.

             (2) Bu Tebl�ğ, gem� �nşa sanay�� ve gem� söküm tes�sler� �le askerî tes�sler� kapsamaz. 

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 14/4/1925 tar�hl� ve 618 sayılı L�manlar Kanunu, 4/4/1990 tar�hl� ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu �le
10/8/1993 tar�hl� ve 491 sayılı Den�zc�l�k Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 2 nc�
maddes�n�n (c) ve (m) bend� hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar
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             MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğ’de geçen;

             a) F�z�b�l�te raporu: Yatırımcı tarafından kıyı ve dolgu alanında yapılacak tes�sler �le �lg�l� olarak, yatırımın gerekçes�n�, mal�yet�n�
ve f�nansmanını, kapas�tes�n�, konumunu ve tes�s�n ülke ve bölge ekonom�s�ne ve �st�hdama katkısını, yatırımın tamamlanma sürec�n�, �ş
akış planını ve d�ğer tekn�k açıklamaları �çeren raporu,

             b) İdare: Başbakanlık Den�zc�l�k Müsteşarlığını,

             c) İTDK: İnceleme, Tesp�t ve Denet�m Kom�syonunu,

             ç) Kıyı tes�s�: Kıyı Kanunu kapsamında uygulama �mar planı kararı �le yapılab�len l�man, �skele, balıkçı barınağı g�b� tes�sler�,

             d) Köprüüstü s�mülatörü: Deneysel veya teor�k olarak elde ed�lm�ş b�r takım denklemlerden yola çıkarak, matemat�ksel gem�
modeller�n�n stat�k ve d�nam�k durumunun, planlanan b�r kıyı yapısıyla ve d�ğer çevresel parametreler �le �l�şk�l� olarak olası gel�ş�m�n�n
görsel destekl� benzet�m�n� sağlayan, en az 225° l�k yatay ve 30° l�k düşey b�r görüş açısı �ç�ne g�ren objeler�, gece ve gündüz
koşullarını, çalışılan coğraf� alanla �l�şk�l� olarak gem� radarı ve elektron�k har�ta görüntüsünü, gem� köprüüstü ve haberleşme aygıtlarını
f�z�k� gerçekl�kler�ne ve gerçek zaman ölçeğ�ne uygun olarak tems�l edeb�len s�stem�,

             e) Modelleme raporu: Yapımı planlanan kıyı tes�s�n�n bulunduğu den�z alanında geçerl� olan meteoroloj�k, oş�noğraf�k ve
topoğraf�k koşulların, su üstü seyr�ne etk� oluşturan objeler�n, tes�se komşu olan d�ğer kıyı yapılarının ve den�z traf�ğ�n�n modellend�ğ�
sanal b�r manevra alanında, tes�se ve komşu tes�slere yanaşıp/ayrılması öngörülen gerçek gem�ler�n t�p ve tonajına uygun matemat�k
gem� modeller�ne, köprüüstü s�mülatörü ortamında manevra yaptırılması net�ces�nde elde ed�len anal�t�k ver�lere dayalı olarak, gem�ler
�le kıyı yapısı arasındak� etk�leş�mden kaynaklanan manevra r�skler�n� tanımlayan ve derecelend�ren tekn�k raporu,

             f) Yatırımcı: Kıyı tes�sler�n� �nşa etmek amacıyla tekl�f �mâr planı hazırlayan veya hazırlattıran kamu veya özel hukuk tüzel k�ş�ler�
�le gerçek k�ş�ler�,

             g) Yetk�lend�r�lm�ş Kuruluş: İdare tarafından modelleme ve f�z�b�l�te raporu hazırlama konusunda yetk� ver�len kuruluşu, 

             �fade eder.               

İKİNCİ BÖLÜM

Tekl�f Dosyası, Modelleme ve F�z�b�l�te Raporlarının N�tel�ğ� �le

Rapor Hazırlayacak Kuruluşların Yetk�lend�r�lmes�

             Tekl�f dosyasında bulunması gereken b�lg� ve belgeler

             MADDE 5 – (1) Tekl�f �mar planı/planları �le b�rl�kte İdareye;

             a) Plan açıklama raporu,

             b) Tekl�f �mar planında yer alan kıyı tes�s� �le çevres�ne �l�şk�n, �mar planı onaylı mevcut, �mar planı onaylı ancak mevcut olmayan
ve �mar planı bulunmayan ancak mevcut olan kıyı tes�sler�n�n �şlenm�ş olduğu 1/5000 ölçekl� pafta,

             c) F�z�b�l�te raporu

             ç) Modelleme raporu

             sunulur.
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             (2) F�z�b�l�te raporu, �mar planı onaylı kıyı tes�s�nde yapılacak �lâve, rev�zyon, değ�ş�kl�k vb. g�b� tekl�f planlar �le hal�hazırda
mevcut olan kıyı tes�sler�ne yönel�k tekl�f �mar planları �ç�n �stenmez. Kamu yatırımı olan projelerde, plan açıklama raporu yeterl� kabul
ed�lecek olup İdare tarafından �sten�lmes� durumunda Devlet Planlama Teşk�latı Müsteşarlığı’na sunulan veya İdare tarafından
yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca hazırlanmış olan  f�z�b�l�te raporu üzer�nden değerlend�rme yapılacaktır.

             (3) Modelleme raporu, tekl�f �mar planında yer alan kıyı tes�s�n�n; şek�l ve konumu, yakın çevres�nde �mar planı onaylı/onaysız
mevcut kıyı tes�s/tes�sler� �le �mar planı onaylı  henüz yapımı gerçekleşmem�ş kıyı tes�s/tes�sler�n�n bulunması, gerek yapımı planlanan
tes�se, gerekse d�ğer tes�s/tes�slere yanaşıp ayrılacak gem�ler�n manevrası açısından b�rb�rler�ne çapar�z verme olasılığının İdarece
değerlend�r�lmes� hal�nde �sten�r. Modelleme raporunda kullanılmak üzere yatırımcı tarafından Ek-1’de yer alan Modelleme Raporu İlave
B�lg� Formunun �lg�l� l�man başkanlığı’na onaylatıldıktan sonra yetk�lend�r�lm�ş kuruluşa ver�lmes� zorunludur.

             (4) Kıyı tes�sler� dışındak� kullanım vasıflarını �çeren tekl�f �mar planlarında bu madden�n b, c ve ç bentler� aranmaz. 

             Modelleme ve f�z�b�l�te raporu hazırlayacak kuruluşlarda aranacak şartlar

             MADDE 6 – (1) Modelleme ve f�z�b�l�te raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşların aşağıdak� şartları sağlamaları zorunludur.

             a) Ün�vers�teler�n mühend�sl�k, güverte, gem� mak�neler�, den�z ulaştırma ve �şletme, gem� �nşaatı, den�z teknoloj�s�
bölümler�nden en az l�sans düzey�nde eğ�t�m görerek mezun olmuş ve kamu veya özel sektörde mesleğ� �le �lg�l� olarak en az üç yıl
çalışmış olan b�r rapor koord�natörünü raporun hazırlanması, �ncelenmes� veya denet�m� �ç�n �mza yetk�s�ne sah�p olarak sürekl� olarak
�st�hdam etmeler�,

              b) Ün�vers�teler�n mühend�sl�k, �şletme, ekonom�, mal�ye, �kt�sat, ekonometr�, matemat�k, �stat�st�k bölümler� l�sans programları
mezunlarından kamu veya özel sektörde mesleğ� �le �lg�l� olarak en az �k� yıl çalışmış b�r personel� sürekl� olarak �st�hdam etmeler�,

              c) S�mülatördek� manevra deneyler�nde, en az uzakyol kaptanı veya kıdeml� kılavuz kaptan yeterl�k belges�ne sah�p b�r
uygulamacı personel� görevlend�rmeler� ve hazırlayacakları deney raporunda �mzasının bulunmasını sağlamaları,

             ç) Kurum veya kuruluşların den�zc�l�k, mühend�sl�k, müşav�rl�k, araştırma, gel�şt�rme, etüt, f�z�b�l�te, proje, rapor ve benzer�
çalışma konularında faal�yet gösterd�kler�n� T�caret S�c�l Gazetes�’nde yayımlanan ş�rket kuruluş sened� veya ana sözleşmes� veya
tüzüğü �le belgelend�rmeler�,

             d) Ün�vers�te başvurularında bünyes�nde den�zc�l�kle �lg�l� eğ�t�m veren fakülte, enst�tü veya bölümler�n bulunması şartı aranır,

             e) Köprüüstü s�mülatörüne sah�p olmaları veya köprüüstü s�mülatörüne sah�p kurum veya kuruluşlar �le bu tebl�ğ�n
kapsamındak� konularda çalışab�lecekler�n� belgeleyen geçerl� b�r kullanım protokolü veya �şb�rl�ğ� sözleşmes� yapmış olmaları,

             f) Bu Tebl�ğ kapsamındak� modelleme veya f�z�b�l�te raporu hazırlama h�zmet�ne �l�şk�n taahhütler� dışında, yapımı planlanan kıyı
tes�s�n�n yatırımcısı �le herhang� b�r menfaat veya ortaklık �l�şk�s� �ç�nde olmamaları,

             g) Hazırlanacak raporlara �l�şk�n olarak, İdareye g�zl�l�k, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnames� vermeler�.

             (2) Kamu tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z yatırımcı kuruluşlar, 1 �nc� fıkrada bel�rt�len koşulları yer�ne get�rmek kaydıyla, kend� tes�sler�ne a�t
raporları hazırlayıp İdareye sunab�l�rler.

             Yeterl�k başvurusu

             MADDE 7 – (1) Modelleme ve f�z�b�l�te raporu hazırlamak �steyen kurum ve kuruluşlar b�r d�lekçe �le İdareye başvururlar.
Başvuru d�lekçes�ne aşağıdak� belgeler�n aslı veya noter onaylı örnekler� eklen�r.
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             a) Ün�vers�te başvuruları dışındak� kamu veya özel hukuk tüzel k�ş�l�kler� başvurularında bu Tebl�ğ kapsamında faal�yet
konusunu �çeren t�caret s�c�l gazetes�, 

             b) Özel hukuk tüzel k�ş�l�kler� tems�le yetk�l� k�ş�ler�n �mza s�rküler�/�mza beyanı ve yetk� belges�, Kamu kurumlarında �se tems�le
yetk�l� k�ş� �ç�n, kurum am�r� tarafından yetk�l� kılındıklarına �l�şk�n yazı,

              c) 6 ncı madden�n (a) ve (b) bend� kapsamında �st�hdam ed�len personel�n d�ploma örnekler�, çalıştığı yerlerle �lg�l� h�zmet
belges�, �mza s�rküler� ve s�gortalı �şe g�r�ş belgeler�, (emekl� olmuş personel �ç�n sosyal güvenl�k destek pr�m� belgeler�, ortak �se
ortaklıkla �lg�l� belgeler)

             ç) 6 ncı madden�n (c) bend� kapsamındak� personel�n d�ploma ve yeterl�k belges� örneğ�, �mza s�rküler�, kuruluşla olan h�zmet
sözleşmes�,

             d) Kullanılacak köprüüstü s�mülatörüne a�t ayrıntılı tekn�k b�lg�ler� �çeren dosya ve s�mülatörün sah�pl�k belges� veya kullanım
protokolü yahut �şb�rl�ğ� sözleşmes�,

             e) G�zl�l�k, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhütnames� (Ek-2).

             Yetk�lend�rme ve yetk�lend�r�lenler�n yükümlülükler�

             MADDE 8 – (1) Modelleme ve f�z�b�l�te raporu hazırlamak �steyen kurum ve kuruluşların başvuruları, İdarece 6 ncı ve 7 nc�
maddelerde bel�rt�len şartlar ve sunulan belgeler çerçeves�nde değerlend�r�lerek sonuçlandırılır. Başvurusu kabul ed�len kuruluşlar
modelleme ve f�z�b�l�te raporu hazırlama konusunda İdare tarafından yetk�lend�r�l�r.

             (2) Yetk�lend�r�len kuruluşların yükümlülükler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

             a) Hazırlayacakları modelleme ve f�z�b�l�te raporlarını bu Tebl�ğ’de tar�f ed�len usul ve esaslara uygun olarak kaynakları
göster�lm�ş ver�lere ve genel kabul görmüş b�l�msel metotlara dayalı olarak hazırlamak,

             b) Tarafsızlık ve g�zl�l�k taahhüdüne uygun davranmak,

             c) Yaptığı tüm �şlemlere ve verd�ğ� belgelere �l�şk�n gerekl� tüm kayıtları tutmak ve bunları gerekl� hallerde İdaren�n �ncelemes�ne
sunmak,

             ç) Yeterl�k başvurusu aşamasında sundukları ve 7 nc� maddede sayılan belgelerde meydana gelecek değ�ş�kl�kler�, değ�ş�kl�k
tar�h�nden �t�baren otuz �ş günü �ç�nde İdare’ye b�ld�rmek,

             d) İdarece yapılan denetlemelerde, görevl�lere gerekl� b�lg� ve belgeler� sunmak.

             (3) Yeterl�k koşullarını kaybett�kler� veya ver�len taahhütlere uymadıkları ve yükümlülükler�n� yer�ne get�rmed�kler� tesp�t ed�len
kuruluşların yetk�ler� İdarece �ptal ed�l�r.

             F�z�b�l�te raporlarının �çer�ğ�

             MADDE 9– (1) Yetk�l� kuruluşlarca hazırlanacak f�z�b�l�te raporları aşağıdak�  b�lg� ve anal�zler� �çermel�d�r.

             a) Proje �le �lg�l� genel b�lg�ler:

             1) Projen�n yer�.

             2) Projen�n tanımı, amacı ve h�zmet sağlayacağı alanlar.
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             3) Komşu tes�sler (mevcut tes�sler, �mar planı onaylanmış potans�yel komşu tes�sler).

             4) Projen�n genel özell�kler� ve kapas�te seç�m�.

             b) Proje sahasının tanıtılması:

             1) Coğrafî konumu.

             2) Topoğraf�k ve bat�metr�k durumu.

             3) Genel jeoloj� ve deprem durumu.

             4) Meteoroloj�k özell�kler� ve �kl�m durumu.

             5) Tes�s�n ulaşım ağına (karayolu, dem�ryolu, havayolu ve d�ğer den�z yolları) �rt�batı.

             6) Araz� mülk�yet� ve araz�den yararlanma durumu.

             c) Bölgedek� ulusal ve uluslararası den�z t�caret�:

             1) Dünya ve Türk�ye ekonom�s�nde yaşanan gel�şmeler.

             2) P�yasa beklent�ler�.

             3) İst�hdam durumu.

             4) L�man h�nterlandının genel yapısı.

             5) Bölgedek� yük (yolcu veya yat sayısı) dağılımı.

             6) Bölgedek� mevcut yük (yolcu veya yat) traf�ğ�.

             7) Bölgen�n gelecektek� yükleme boşaltma (yolcu veya yat sayısı) talep tahm�n�.

             8) Bölgedek� yat tur�zm� ve yat l�manları.

             ç) Planlanan kıyı tes�s�n�n özell�kler�:

             1) Den�z yapılarının tasarımı, l�man konf�gürasyonunun uygunluğu (rıhtım, �skele ve mend�rekler�n tasarımı, saha kullanımının
ver�ml�l�ğ�).

             2) Kara tes�sler�n�n tasarımı (�skele/rıhtım üzer�ndek� yolların transfer �ç�n yeterl�l�ğ�).

             3) Alt–üst yapı özell�kler�.

             4) Planlanan l�man elleçleme, transfer ve �st�fleme ek�pmanları.

             5) Ek�pmanların kapas�te ve özell�kler�.

             6) Gümrükleme, dokümantasyon ve yük b�lg�ler�.

             7) Yük elleçleme ve depolama teknoloj�ler�.

             8) Açık-kapalı depolama �mkânları.
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             9) Enerj� planlaması.

             10) Bakım �mkânları.

             11) Kıyı tes�s�n�n değ�ş�k gem� t�p�ne göre der�nl�k (draft) konf�gürasyonu.

             d) Yatırımın mal�yet�:

             1) Genel kabuller.

             2) Yatırım planı ve �ş takv�m�.

             3) Yatırım g�derler�.

             e) Sonuç ve öner�ler, yönet�c� özet�.

             (2) F�z�b�l�te raporunun (c) ve (ç) bölümünde �stenen b�lg�ler, araştırma ve �nceleme konuları; kıyı tes�s�n�n t�p�ne, kullanım
amacına, yanaşacak gem�ye ve elleçlenecek yük c�ns�ne göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r.

             S�mülatör destekl� modelleme raporlarının �çer�ğ�

             MADDE 10 – (1) Modelleme raporlarında jener�k alan ve �lg�l� l�man çevres� den�z traf�ğ�n�n eş zamanlı s�mülasyonu yapılarak
tam donanımlı köprüüstü s�mülatöründe r�sk anal�z� uygulamalarının gerçekleşt�r�lmes� gerekl�d�r. Elde ed�len s�mülatör anal�z çıktılarına,
söz konusu su alanındak� kıyıdan ve varsa den�z traf�ğ�nden kaynaklanan gem� manevra zorluklarının, nümer�k anal�z metotları
uygulamak suret�yle somut olarak r�sk değerlend�r�lmes� yapılmalıdır.

             (2) Yetk�l� kuruluşlarca hazırlanacak modelleme raporlarında aşağıdak� konulardak� b�lg� ve anal�zler yer almalıdır.

             a) Jener�k l�man alanının yapılandırılmasına a�t b�lg�ler ve alana a�t portolon,

             b) Manevra �ç�n kullanılan gem�ler�n stat�k özell�kler�n� gösteren ç�zelgeler (t�p ve tonaj, su çek�m�, serbest borda, dönme da�res�,
mak�ne gücü-hız �l�şk�s�n� gösteren ç�zelgeler)

             c) Matemat�ksel model değ�şkenler�n�n �zleneb�lmes�ne �l�şk�n kayıtlar, (uygulanan dümen açıları, pruva dönme oranı, hız ve rota
b�lg�s�, mevk� b�lg�s�, mak�ne kumandaları, kullanılan römorkörlere ve bağlama özell�kler�ne �l�şk�n b�lg�ler ve �zler)

             ç) Eş zamanlı s�mülasyona a�t b�lg�ler,

             d) Uygulanan nümer�k anal�z metotlarına �l�şk�n b�lg�ler ve s�mülatör uygulamalarına dayalı nümer�k r�sk anal�z� çıktıları,

             e) R�sk anal�z� çıktılarına çevre ve traf�k değerler�ne dayalı r�sk değerlend�rme modellemes�,

             f) R�sk değerlend�rmes� ve sonuçları,

             g) Kıyı alanında b�rden fazla kıyı tes�s�/�skele yapımı planlanıyorsa veya komşu tes�s/tes�sler mevcut �se, tes�slere
yanaşab�lecek maks�mum gem� boyutları göz önünde bulundurularak, emn�yetl� gem� manevrası bakımından tes�sler arasında
öngörülen m�n�mum mesafe.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Planlama, İnceleme ve Görüş

             Kıyı tes�s�n�n kullanım amacına göre planlanması, yerleş�m planı
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             MADDE 11 – (1) Yapımı planlanan kıyı tes�s�, rıhtım veya �skele bölümler�n�n tahm�l/tahl�ye ed�lecek yük c�ns�ne, yükün tehl�kel�
olup olmadığına veya d�ğer kullanım amacına yönel�k olarak �mar planı onay aşamasında planlama yapılmalı, bu plana göre
gerek�yorsa baba, anale, serbest bırakma kancası, ac�l serbest bırakma kapl�n�, yangın/ürün boru hatları g�b� yardımcı tes�sat/teçh�zatı,
�mar planı tekl�f�nden ayrı olarak hazırlanan yerleş�m planı �le alt yapı oluşturulmalıdır. Bu planlama �le kıyı tes�s�n�n gelecek yıllara
yönel�k rezerv kullanım amaçları veya projeks�yonu da öngörülmel�d�r.

             İnceleme ve tesp�t kom�syonu

             MADDE 12 – (1) İmar planı onay kurumunca, yukarıdak� b�lg� ve belgeler� �çeren tekl�f dosyası �le b�rl�kte İdare’ye �nt�kal ett�r�len
1/1000 ölçekl� �mar plan tekl�f�ne �l�şk�n olarak mahall�nde �nceleme ve tesp�tler yapacak olan İTDK, İdaren�n merkez teşk�latı veya
merkez teşk�latınca tal�mat ver�lmes� hal�nde taşra teşk�latının en üst am�r� tarafından görevlend�r�lecek �k� personel ve �lg�l� l�man
başkanının katılımı �le en az üç k�ş�den oluşturulur. İTDK �le �lg�l� hususlar İdarece bel�rlen�r.

             (2) İTDK, tekl�f dosyasında bel�rt�len b�lg� ve belgeler �le İdaren�n görev ve yetk�ler� çerçeves�nde �nceleme ve tesp�t yapar.

             (3) İTDK tarafından mahall�nde yapılan �nceleme sonucunda tanz�m ed�len rapor, taşra teşk�latının en üst b�r�m am�r�n�n görüşü
�le b�rl�kte veya görevlend�rme İdare tarafından merkezden yapılmış �se merkez teşk�latı uzmanlarınca İdare’ye �nt�kal ett�r�l�r.

             (4) İmar planı onaylatmaya tal�p yatırımcı, İTDK tarafından mahall�nde yapılacak �ncelemede her türlü b�lg�, belge, araç, gereç
ve teçh�zat �le planlanan tes�se a�t yere ulaşımı ve konaklamayı sağlamakla yükümlüdür.

             Taleb�n değerlend�r�lmes� ve görüş ver�lmes�

             MADDE 13 – (1) İdare tarafından tekl�f dosyasındak� b�lg� ve belgelerle b�rl�kte İTDK raporu d�kkate alınarak n�haî
değerlend�rme yapılır ve değerlend�rme sonucu tekl�f �mar planını sunan kuruma b�ld�r�l�r.

             (2) İmar planı onaylı mevcut olan/olmayan kıyı tes�sler�n�n kullanım amacı değ�ş�kl�ğ�n� �çeren plan tekl�fler� �ç�n İdare,
mahall�nde �ncelemeye gerek duymadan da görüş vereb�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan hükümler  

             MADDE 14 – (1) 9/8/2007 tar�hl� ve 26608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�ren 2007/3 sayılı Tebl�ğ
yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Den�zc�l�k Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.                     
             Ekleri için tıklayınız.
 

Sayfa

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/9.5.12930-ek.rar
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