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Oturum Aç

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

 

Resmî Gazete Tar�h�: 18.02.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26438

KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, 4/4/1990 tar�hl� ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 6 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrasına göre kıyıda

yapılab�lecek l�man, kruvaz�yer l�man, yat l�manı, mar�na, yolcu term�nal�, �skele, rıhtım, barınak, yanaşma yer�, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı
boru hattı ve şamandıra s�stemler� ve benzer� kıyı tes�sler� �le den�z ulaşımına yönel�k d�ğer üst ve altyapı tes�sler�ne Den�zc�l�k Müsteşarlığınca
�şletme �zn� ver�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 1 �nc� maddede bel�rt�len ve kıyılarımızda den�zc�l�k ve l�mancılık faal�yetler�nde bulunmak amacıyla �nşa

ed�lm�ş kıyı tes�sler�n�, bunların �nşasını gerçekleşt�recek ve �şletecek olan k�ş�ler� kapsar.
(2) Ancak, �malata yönel�k gem� �nşa ve bakım onarım h�zmet� gören tersane, tekne �mal yer� ve çekek yerler� ve tüm asker� kıyı tes�sler� bu

Yönetmel�k kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 14/4/1925 tar�hl� ve 618 sayılı L�manlar Kanunu, 10/6/1946 tar�hl� ve 4922 sayılı Den�zde Can ve Mal

Koruma Hakkında Kanun ve 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) bentler� hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan;
a) DLHİ: Ulaştırma Bakanlığı Dem�ryolları, L�manlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünü,
b) IMO: (Internat�onal Mar�t�me Organ�sat�on) Uluslararası Den�zc�l�k Örgütünü,
c) İdare: Den�zc�l�k Müsteşarlığını,
ç) İmar Planı: İlg�l� �dares� tarafından onaylanmış 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planını,
d) İTDK: İnceleme, Tesp�t ve Denet�m Kom�syonunu,
e) Kıyı Kenar Ç�zg�s�: Den�z, tab�� ve sun� göl ve akarsularda kıyı ç�zg�s�nden sonrak� kara yönünde su hareketler�n�n oluşturduğu kumluk,

çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzer� alanların doğal sınırını,
f) Kıyı Tes�s�: Bu Yönetmel�ğ�n 1 �nc� maddes�nde bel�rt�len tes�sler�,
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g) Kıyı Tes�s� İşletmec�s�: İnşası tamamlanmış kıyı tes�sler�n� İdareden �z�n almak suret�yle �şleten gerçek k�ş�ler �le kamu ve özel hukuk tüzel
k�ş�ler�n�,

ğ) MEGM: Mal�ye Bakanlığı M�ll� Emlak Genel Müdürlüğünü,

h) (Değ�ş�k:RG-1/7/2009-27275)

Tehl�kel� Yükler: 1 �nc� sınıf tehl�kel� yükler �le 2 nc� sınıf tehl�kel� yükler�,

1) 1 �nc� Sınıf Tehl�kel� Yükler: Parlayıcı ve patlayıcı özell�k taşıyan maddeler �le solunum veya temas hal�nde �nsan sağlığı
açısından zararlı etk� gösteren maddeler�,

2) 2 nc� Sınıf Tehl�kel� Yükler: 1 �nc� sınıf tehl�kel� yükler dışında kalan ve k�rlet�c� özell�ğe sah�p maddeler�,

ı) Term�n Planı: Kıyı yapısının �nşa aşamalarını ve süreler�n� gösteren programı,
�) Uygulama Projes�: Kıyı altyapı tes�s�ne a�t, ulusal ve uluslararası standartlara göre düzenlenm�ş genel yerleş�m planı, tüm detay projeler�,

stat�k betonarme hesap ve gerekl� tüm etüd ve tekn�k detaylarla b�rl�kte DLHİ’ye sunulan ve anılan �dare tarafından onaylanan projeler�,    
j) Yatırımcı: Bu Yönetmel�k kapsamındak� kıyı tes�sler�n� �nşa ed�p, �şletmek amacıyla İdareye başvuran gerçek k�ş�ler �le kamu veya özel

hukuk tüzel k�ş�ler�n�,
�fade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM

İşletme İzn� Esas ve Usuller�, Geç�c� İşletme İzn�, Dev�r ve İptal
Görev, yetk� ve sorumluluklar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� kıyı tes�sler�n�n �nşası �le �lg�l� olarak, ulusal den�zc�l�k pol�t�kamız �le ulusal mevzuat ve

Türk�yen�n taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçeves�nde den�z ve �ç sularda l�man sınırlarını ve buna �l�şk�n koord�natları bel�rlemek, bu sınırlar
�çer�s�nde faal�yette bulunan  gerçek k�ş�ler �le kamu  ve özel hukuk tüzel k�ş�l�kler�n�n yer�ne get�receğ� den�zc�l�k ve l�mancılık h�zmetler�ne �l�şk�n
tüm faal�yet �z�nler�n� vermek, koord�ne etmek, denetlemek ve �z�ns�z faal�yetler� durdurmak İdaren�n yetk� ve sorumluluğundadır.

(2) Olağanüstü haller, ekonom�k gerekler veya dış t�caret pol�t�kaları d�kkate alınarak bu Yönetmel�kte yer alan hususlarda alt düzenleyec�
�şlem yapmaya İdare yetk�l�d�r.

İst�sna haller�

MADDE 6 – (Başlığı �le b�rl�kte değ�ş�k:RG-1/7/2009-27275)

(1) Test, montaj, �nşa veya deneme amaçlı gem� yanaştırılacak ve tahm�l/tahl�ye yapılacak kıyı tes�sler� �le bu Yönetmel�kte
bel�rt�len n�tel�kler�n dışında kalan kıyı tes�sler�, yolcu motorlarının yanaşacağı kıyı tes�sler�, sürekl� olmadan gem� veya den�z araçlarının
yanaştırıldığı, ancak yük ve yolcu tahm�l/tahl�yes� yapılmayan kıyı tes�sler� �le �lg�l� uyulacak kr�terler ve �sten�lecek b�lg�/belgeler� �le
süreler� İdare bel�rler.

İşletme �zn� ve geç�c� �şletme �zn� başvurusu

MADDE 7 – (Başlığı �le b�rl�kte değ�ş�k:RG-1/7/2009-27275)

(1) Kıyı tes�s�ne yönel�k �şletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn� almak �steyen yatırımcılar talep konusunu �çeren d�lekçe ek�nde;

a) EK-1’de yer alan A- Tes�s B�lg� Formu,

b) EK-1’de yer alan B- İşletme İzn� veya Geç�c� İşletme İzn�ne Esas Başvuru Belgeler�,

�le b�rl�kte İdareye başvurur.
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(2) İdare, talep konusuna uygun EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de bel�rt�len kr�terler�n sağlanmasını ve bunlara ek b�lg� ve belgeler�
talep edeb�l�r.

(3) Yatırımcılar, �şletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn� süres� b�t�m�nden en geç 1-3 ay önces�nde EK-1’de yer alan A- Tes�s B�lg�
Formu �le b�rl�kte İdareye başvurur. Geç�c� �şletme �z�n süreler�n�n uzatılması amacıyla yapılacak başvurularda, �zn�n geç�c� olarak
ver�lmes�ne neden olan hususlara �l�şk�n yapılan �şlemler hakkında İdareye b�lg� ver�l�r.

İnceleme, Tesp�t ve Denetleme Kom�syonu
MADDE 8 – (1) İşletme �zn� almak üzere müracaat ed�len kıyı tes�s�ne �l�şk�n olarak, mahall�nde yapılacak �nceleme ve tesp�tler �le �şletme

�zn� sonrasında denet�m görev�n� yapacak olan İnceleme, Tesp�t ve Denet�m Kom�syonu (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.  

(2) Bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde, 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 İdareye �nt�kal
ett�r�l�r.

(3) İşletme �zn�n� talep eden yatırımcı, İTDK tarafından  mahall�nde yapılacak �ncelemede her türlü b�lg�, belge, araç, gereç ve teçh�zat �le
tes�se ulaşım ve konaklama �ç�n gerekl� �mkanı sağlamak ve mevzuatına uygun olarak sörvey h�zmet bedeller�n� ödemekle yükümlüdür.

İşletme �zn� ve geç�c� �şletme �zn� talepler�n�n değerlend�r�lmes�

MADDE 9 – (Başlığı �le b�rl�kte değ�ş�k:RG-1/7/2009-27275)

(1) İdare, �şletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn� talep ed�len kıyı tes�s�n�n �şlet�lmes�nde ve bu tes�se gem� yanaştırılmasında, görev,
yetk� ve sorumluluklar bakımından herhang� b�r sakınca bulunup bulunmadığına �l�şk�n n�ha� değerlend�rmey� yapar. Bu değerlend�rme;

a) İdaren�n kayıtlarında yer alan b�lg� ve belgeler,

b) 7 nc� maddeye göre İdareye sunulan başvuru dosyasında bulunan b�lg� ve belgeler,

c) Yetk� alanına g�ren konularda, İdare tarafından yazıyla �stenecek olan DLHİ’n�n görüşler� (uygulama projes� bulunmayan esk�
tes�slerde, DLHİ tarafından ÇED mevzuatının gereğ� yapılmış olması kaydıyla, yapının hal�hazır durumu göz önünde bulundurularak
onaylanacak vaz�yet planı ve tes�s�n maruz kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu �le mukavemet�ne �l�şk�n gerekl� �nceleme,
araştırma, hesaplama, yer�nde yükleme deneyler� �le hang� t�p ve büyüklüktek� gem�n�n hang� şartlarda yanaşab�leceğ�ne �l�şk�n
ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler� sorumluluğunda hazırlanmış ve DLHİ tarafından da uygun görülmüş raporu),

ç) İdare tarafından �ht�yaç duyulması hal�nde alınan �lg�l� d�ğer kurum/kuruluşların görüşler�,

d) EK-1 ve faal�yet konusuna göre EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de bel�rt�len kr�terler d�kkate alınarak mahall�nde yapılan �nceleme
ve tesp�t sonucunda düzenlenen İTDK raporu ve İdaren�n �lg�l� taşra teşk�latı b�r�m�n�n görüşü,

esas alınarak yapılır.

(2) Değerlend�rme sonucunda uygun bulunan kıyı tes�s� �şletmec�s� adına EK-6’da yer alan �şletme �z�n belges� veya EK-7’de yer
alan geç�c� �şletme �z�n belges� düzenlen�r.

(3) İdarece kıyı tes�sler�ne yönel�k ver�len �şletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn�, �lg�l� d�ğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereğ�
alınması gerekl� d�ğer �z�n veya onayların tem�n� �le �lg�l� olarak yatırımcı veya �şletmec� kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İşletme �zn� süres�
MADDE 10 – (1) (Değ�ş�k fıkra:RG-14/9/2012-28411) İdarece en fazla beş (5) yıla kadar �şletme �zn� ver�l�r.
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(2) Kıyı tes�s� �şletmec�s� tarafından, �şletme �z�n süres� sona ermeden en geç üç ay önces�nden İdareye başvurusu üzer�ne, İdare tarafından bu
Yönetmel�k hükümler�ne göre yapılacak denet�m�n sonucunun olumlu olması hal�nde, �şletme �zn� aynı şartlarla uzatılır.

(3) İk�nc� fıkraya göre yapılan denet�m sonucunda b�r uygunsuzluğun tesp�t�  hal�nde, bu Yönetmel�ğ�n 13 üncü maddes� hükümler�ne göre
hareket ed�l�r.

(4) Tes�slere �l�şk�n, bakım, tutum, test, muayene, arıza, �zleme, c�haz kal�brasyonları, kaza, ac�l durum, eğ�t�m, müşter� ş�kayetler�,
uygunsuzluk kayıtları s�stemat�k olarak tutulur, �şletme �zn� boyunca saklanır ve talep ed�lmes� hal�nde İdareye sunulur. 

Geç�c� �şletme �zn�
MADDE 11 – (1) Yatırımcısı tarafından talep ed�lmes� hal�nde, �k�nc� fıkrada bel�rt�len şartlar �le sınırlı kalmak kaydıyla, İdare tarafından kıyı

tes�sler�ne sey�r emn�yet� ve den�z güvenl�ğ� kapsamında altı aydan b�r yıla kadar sürede geç�c� �şletme �zn� ver�leb�l�r. Geç�c� �şletme �z�n süreler�,
tes�s�n durumu göz önüne alınarak İdarece gerekl� görüldüğünde uzatılab�l�r veya �ptal ed�leb�l�r.

(2) Geç�c� �şletme �z�nler�;

a) (Değ�ş�k:RG-1/7/2009-27275) 3621 sayılı Kıyı Kanunundan önce yapımı gerçekleşt�r�lm�ş ve b�r kamu kuruluşunca �şlet�lmekte
�ken özelleşt�rme kapsamına alınan kıyı tes�sler�nde, halen tahm�l/tahl�ye ed�lmekte olan yük c�nsler�n�n tahm�l/tahl�yes�ne devam
ed�leb�lmes� veya mevcut yük tahm�l/tahl�yes�ne �lave olarak özel önlem gerekt�ren tehl�kel� yükler�n tahm�l/tahl�ye ed�leb�lmes� yahut
depolanması gayes�yle, talep hal�nde; 24/11/1994 tar�hl� ve 4046 sayılı Özelleşt�rme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında
Özelleşt�rme Yüksek Kurulunca 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planının ve DLHİ’n�n yetk� alanına g�ren �şlemler�n tamamlanmasına 
�mkan tanımak,

b) (Değ�ş�k:RG-1/7/2009-27275) Kamu tarafından �şlet�lmekte �ken özelleşt�r�len veya bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce
�nşa ed�lerek lehler�ne ön �z�n, kullanma �zn�, �rt�fak hakkı veya �şletme hakkı dev�r �şlemler� yapılmış olan kıyı tes�sler�n�n faal�yetler�n�
aksatmamak ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun gerekler�n� yer�ne get�rmek,

c) (Değ�ş�k:RG-1/7/2009-27275) 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planı ve uygulama projeler� onaylanmış bulunan ve MEGM
tarafından �rt�fak hakkı tes�s ed�len ve/veya kullanma �zn� ver�len, 1/1000 ölçekl� uygulama �mar planına göre �nşaatı kısmen
tamamlanmış ve gem�ler�n yanaşmasında, tahm�l/tahl�ye yapılmasında sey�r emn�yet� ve den�z güvenl�ğ� bakımından b�r sakınca
bulunmadığı İdare tarafından tesp�t ed�len tes�s�n; �nşaatın gerçekleşme aşamasını göster�r asıl veya onaylı term�n planının İdareye
�braz ed�lerek, tes�s�n onaylı �mar planındak� şekl�yle tamamlanmasına �mkan sağlamak,”

ç) Gerekl� �z�nler� alarak faal�yet gösteren kıyı tes�sler�nde, mevcut tahm�l/tahl�ye ed�len yüklere �lave olarak, tahm�l/tahl�yes� talep ed�len
tehl�kel� yükler kapsamında olup özel tedb�rler alınmasını gerekt�ren yükler�n, mer’� mevzuatta yer alan emn�yet tedb�rler�ne uyulması kaydıyla, kıyı
tes�s� �çer�s�nde ayrılmış b�r bölümde müstak�len ve/veya supalan olarak tahm�l/tahl�yes�ne �mkan tanımak,

d) İdareden �şletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn� alınarak faal�yet�ne devam etmekte �ken, başka b�r tüzel k�ş�l�ğe devred�len veya tüzel
k�ş�l�ğ�n�n değ�şt�r�lmes� talep ed�len ve yen� duruma göre �şletme �zn� alma çalışmaları devam eden kıyı tes�sler�n�n faal�yet�n� aksatmamak,

(Değ�ş�k paragraf:RG-1/7/2009-27275) amacına yönel�k olmak üzere, bu Yönetmel�ğ�n 7, 8 ve 9 uncu maddeler� gözönüne alınarak ver�l�r.
(3) (Mülga:RG-1/7/2009-27275)  
(4) Geç�c� �şletme �zn�nde, kıyı tes�s�nde tahm�l/tahl�yes�ne �z�n ver�len yük c�nsler� ve gerekt�ğ�nde d�ğer ayrıntılar bel�rt�l�r. Bel�rt�lmeyen yük

c�nsler�n�n tahm�l/tahl�ye ed�lmes�n�n amaçlanması hal�nde, bu yükler �ç�n İdareden yen�den �z�n talep ed�l�r.
(5) (Mülga:RG-1/7/2009-27275)
(6) (Mülga:RG-1/7/2009-27275)
İşletme �zn�n�n devr�
MADDE 12 – (1) İşletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn�, yük c�nsler� ve faal�yet türü değ�şmemes� kaydıyla kıyı tes�s�n�n devr� gerçekleşmeden

ve İdareye b�lg� ver�lmeden başka b�r gerçek veya tüzel k�ş�l�ğe devred�lemez. Yük c�ns� ve faal�yet türünün değ�şmes� ya da �lave yapılması İdaren�n
�zn� �le mümkündür.

(2) Kıyı tes�s�n�n, b�r başka tüzel k�ş�l�ğe devred�lmes� veya tüzel k�ş�l�ğ�n�n hukuk� yapısının değ�şt�r�lmes� durumunda, dev�r veya değ�ş�kl�k
tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde yen� tüzel k�ş�l�k tarafından; dev�r veya satış sözleşmes�n�n noter onaylı suret�, Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde
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yayımlanmış ş�rket ana sözleşmes�, �mza s�rküler� ve faal�yet alanlarını bel�rleyen b�lg� ve belgeler �le İdareye başvurulur.
(3) (Değ�ş�k:RG-1/7/2009-27275) Söz konusu başvuru �le �lg�l� olarak, bu Yönetmel�ğ�n  7, 8, 9, 10 veya 11 �nc� maddeler� hükümler�ne göre

değerlend�rme yapılır.
İşletme �zn� ve geç�c� �şletme �zn� ver�len kıyı tes�sler�n�n denetlenmes�
MADDE 13 – (1) İdare, �şletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn� ver�len kıyı tes�sler�nde bu Yönetmel�ğe uygun hareket ed�l�p ed�lmed�ğ�ne �l�şk�n

olarak, İTDK vasıtasıyla her zaman denetleme yetk�s�ne sah�pt�r. Yapılan denet�mlerde bu Yönetmel�ğ�n hükümler� kapsamında b�r uygunsuzluğun
tesp�t�  hal�nde, düzelt�lmes� �ç�n kıyı tes�s� �şletmec�s�ne uygunsuzluğun durumuna göre en fazla altı aylık süre ver�l�r. Ver�len süren�n sonunda
yapılacak denet�mde, mücb�r sebep olmaksızın uygunsuzluğun g�der�lmed�ğ� tesp�t ed�l�r �se, �lk �z�ndek� gerekl� şartlar sağlanıncaya kadar ver�len
�şletme �zn� askıya alınır.         

(2) Tesp�t ed�len uygunsuzluk, kıyı tes�s�ne gem�ler�n yanaşması ve tahm�l/tahl�ye yapmaları hal�nde, sey�r emn�yet� ve den�z güvenl�ğ�
bakımından c�dd� derecede tehl�ke oluşturacağının bel�rlenmes� hal�nde �şletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn�, uygunsuzluk g�der�l�nceye kadar derhal
askıya alınır.

İşletme �zn�n�n �ptal�
MADDE 14 – (1) İşletme �z�nler� süres� �ç�nde geçerl�d�r. Aşağıdak� hallerde, �şletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn� İdare tarafından �ptal ed�l�r:
a) İdareden �şletme veya geç�c� �şletme �zn� almış ancak, söz konusu l�mancılık faal�yet�nden vazgeçen kıyı tes�s� �şletmec�s�n�n yazılı

müracaat etmes� hal�nde.
b) (Değ�ş�k:RG-1/7/2009-27275) Kıyı tes�s� �şletmec�s� olan gerçek k�ş�ler �le özel hukuk tüzel k�ş�ler� �ç�n, bu Yönetmel�k hükümler�nden

EK-1 B’de yer alan başvuru belgeler� ve �lg�l� ekler�ne göre emn�yet ve güvenl�k açısından eks�kl�ğ� durumunda, telaf� ed�lemeyecek derecede tehl�ke
arz edeceğ� bel�rlenen hususlardan b�r�n�n veya b�rkaçının kaybed�lmes� hal�nde.

(2) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre ver�len �şletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn�, �z�n belges� üzer�nde yazılı olan k�ş�, kıyı tes�s� ve faal�yet
�ç�n geçerl�d�r. Bunlardan herhang� b�r�n�n değ�şmes� ve İdareye b�ld�r�lmemes� hal�nde herhang� b�r �şleme gerek olmadan geçerl�l�ğ�n� kaybeder.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kamu, özel ve tur�zm amaçlı kıyı tes�sler�

MADDE 15 – (Başlığı �le b�rl�kte değ�ş�k:RG-1/7/2009-27275)

(1) İdare, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında yer almakla b�rl�kte; beled�yelerce �şlet�len kıyı tes�sler� �le EK-2, EK-3, EK-4 veya
EK-5’de bel�rt�lenler�n dışında kalan, kamu, özel veya tur�zm amaçlı kullanıma tahs�s ed�lm�ş �skele, rıhtım, balıkçı barınakları ve benzer�
kıyı tes�sler� �ç�n, bas�tleşt�r�lm�ş uygulamalar get�reb�l�r, bu Yönetmel�ğ�n hükümler�n�n bazılarından muaf tutab�l�r veya ek tedb�r
�steyeb�l�r.”

Yönetmel�kten öncek� başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h�nden önce İdareye yapılmış bulunan ve henüz sonuçlandırılmamış

başvurulara bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır.
Mevcut tes�slere yönel�k geç�ş hükümler�

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değ�ş�k:RG-1/7/2009-27275)

(1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce faal�yetler� devam etmekte olan kıyı tes�sler�nce;

a) İşletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn� almak üzere, 1/1/2010 tar�h�ne kadar İdareye müracaat ed�lmes� zorunludur. Aks� halde
müracaat ed�l�nceye kadar tes�se gem� yanaştırılmasına �z�n ver�lmez.
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b) Bu Yönetmel�k kapsamında İdareden 1/7/2010 tar�h�ne kadar �şletme �zn� veya geç�c� �şletme �zn� alınması zorunludur. Aks�
halde, �z�n alınıncaya kadar tes�se gem� yanaştırılmasına �z�n ver�lmez.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Den�zc�l�k Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Ekleri görmek için tıklayınız
 

 
 Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n

Tar�h� Sayısı
18/2/2007 26438

Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�kler�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n
Tar�h� Sayısı

1. 31/3/2007 26479
2. 16/2/2008 26789
3. 1/7/2009 27275
4. 21/10/2011 28091
5. 14/9/2012 28411

 
Sayfa

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.11118%20ek.doc
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