
 

Sayfa 1 / 4 
 

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje 

Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Usul ve Esaslar 

 

Tanımlar  

 

Madde 1 - Aksi belirtilmedikçe bu usul ve esaslarda yer alan;  

 

AYGM: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünü, 

Bölge Müdürlüğü: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,  

ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini, 

TKYGM: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,  

İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını, 

İnceleme Ücreti: Onaylanmak üzere sunulan değerlendirme/klas kuruluşu raporunun 

uygunluğuna ilişkin olarak yapılacak değerlendirme amacıyla İdarenin Döner Sermaye İşletme 

Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılacak ücreti, 

Kabul Edilmiş Kuruluşlar: Klas kuruluşu dışında, AYGM’ye daha önce proje onaylatma 

işlemi yapmış gerçek veya tüzel kişiler kabul edilmiş kuruluş sayılacaktır. Bu tür bir işlem 

yapmamış gerçek veya tüzel kişilerin hazırladıkları raporlarda, bünyesinde inşaat mühendisliği 

bölümü bulunan üniversitelerin onayının bulunması şartı aranır. 

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, 

Değerlendirme Raporu: Uygulama projesi bulunmayan mevcut tesislerde; Kabul Edilmiş 

Kuruluşlarca hazırlanan, yapının halihazır durumunu içeren vaziyet planı ve tesisin maruz 

kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu ile dayanımına 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, 

Vaziyet Planı: Onaylı Uygulama Projesi bulunan veya bulunmayan tesislerin revizyon veya 

mevcut tesis onay talepleri için sunulacak olan; üzerinde onaylı uygulama imar planına uyumlu 

tesis koordinat bilgilerinin, tesis altyapı kotları ile mevcut batimetri veya tarama değerlerinin, 

varsa geçmiş tarihlerde yapılmış olan proje onaylarını ifade eden alanların tanımlandığı planı, 

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 yapılacak olan kıyı tesisleri 

için; Proje revizyonu talepleri doğrultusunda Kabul Edilmiş Kuruluşlarca hazırlanan revize 

uygulama projeleri, inceleme ücretine ilişkin belge ile birlikte onaylanmak üzere ilgili Bölge 

Müdürlüğüne verilir. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrası uygun bulunması 

halinde söz konusu projeler imzalanarak, görüşleri ile birlikte AYGM’ye sunulur. AYGM 

tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan proje revizyonları onaylanır. Kıyı 

Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları uyarınca, onaylı proje revizyonlarında yer alan; 

a) Gemi yanaştırılacak yapıların statik hesapları yapılırken, yapının maksimum 

dayanımı hesaplanarak yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum Deplasman Tonajı, 

b) Yanaşma yapılacak yanaşma yeri uzunluğu ve su derinliği hususları tespit edilerek 

AYGM tarafından, TKYGM'ye bildirilir. 

 

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. 
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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. Yapının güvenle hizmet 

verebileceği maksimum gemi tonajı belirlenirken hesaplamalarda öngörülen batimetri değeri, 

deniz dibi taraması için izin anlamına gelmez. 

 

Onaylı Uygulama Projesi Bulunmayan Mevcut Kıyı Tesisleri 

 

Madde 3 - Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesisleri İçin; Kabul Edilmiş 

Kuruluşlarca hazırlanan vaziyet planı, değerlendirme raporu veya klas kuruluşlarınca 

hazırlanan klas kuruluşu raporu ve inceleme ücretine ilişkin belge ile birlikte onaylanmak üzere 

ilgili Bölge Müdürlüğüne verilir. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrası uygun 

bulunması halinde söz konusu projeler imzalanarak, görüşleri ile birlikte AYGM’ye sunulur. 

 

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 

incelenir. Bu inceleme sonucunda; Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları uyarınca 

uygun bulunan değerlendirme/klas kuruluşu raporunda yer alan; 

a) Gemi yanaştırılacak yapıların statik hesapları yapılırken, yapının maksimum 

dayanımı hesaplanarak yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum Deplasman Tonajı, 

b) Yanaşma yapılacak yapının yanaşma yeri uzunluğu ve su derinliği,  hususları tespit 

edilerek AYGM tarafından, TKYGM’ye bildirilir. Ancak bu durum vaziyet planı veya 

uygulama projesi onayı anlamına gelmez. ÇED Raporu ve uygulama imar planı onayı sürecinin 

tamamlanmasına müteakip vaziyet planı onay işlemi AYGM tarafından gerçekleştirilir,  

 

Bu usul ve esaslar kapsamında onaya sunulan projede; tesisin mevcut fiziki koşullarına göre 

yanaşabilecek gemi özellikleri ile planlanan tevsi, güçlendirme ve/veya tarama çalışması 

sonrasında öngörülen gemi özelikleri ayrı ayrı belirlenir.  

 

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. 

 

Bu usul ve esaslar kapsamında başvuru yapmış olan tesislerin geçici işletme izni talepleri, 

TKYGM tarafından yönetmelik çerçevesinde değerlendirilir. 

 

Süreler 

Madde 4 - Kıyı tesislerinin, bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirme/klas kuruluşu raporu 

ve proje revizyonları ile ilgili müracaatları bu konuda yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılıncaya 

kadar AYGM tarafından yürütülür.  

 

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemelerde, yanaşacak gemilerin manevra 

emniyetine ilişkin olarak, ilgili Bölge Liman Başkanlığı/Liman Başkanlığı ile gerekli 

koordinasyon sağlanır.  
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Gemi Yanaştırma İşlemleri 

Madde 5 - (1) Boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesisleri hariç tüm kıyı 

tesislerinde; 

a) Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas 

kuruluşu raporu ile ilgili işlemler tamamlanıncaya kadar, gemi yanaştırılması işlemi; seyir 

emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğine ilişkin bütün sorumluluk kıyı tesisi 

işleticisinde olmak kaydıyla, Limanlar Yönetmeliği kapsamında yapılır. Kıyı tesislerinde 

hasarlı kısım olması halinde bu kısımlar uygulama dışındadır.  

b) Bu usul ve esaslar kapsamında; kıyı tesislerine yanaştırılacak gemiler ile ilgili 

uygulamada, Madde 2 ve 3’te belirtilen raporlar ve görüşler dikkate alınır. 

c) TKYGM 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 Sistemleri 

 

Madde 6 - (1) Boru hattı ve Şamandıra sistemlerinden oluşan kıyı tesislerinde; bu usul ve 

esaslar kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas kuruluşu raporu ile ilgili 

işlemler tamamlanıncaya kadar, 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. 

 

İnceleme Ücreti 

 

Madde 7 - (1) AYGM tarafından onaylı uygulama projesi bulunan kıyı tesislerinin proje 

revizyonları için yapılacak onay işlemlerine esas inceleme ücretleri; 

a) Yük elleçlemesi ve yolcu indirip bindirme (Kabotaj dışı sefer yapılan araç taşımacılığı 

dahil) yapılan kıyı tesisleri için 60.000 TL, 

b) Yat limanları, yat yanaşma yerleri ile boru hattı ve şamandıra sistemlerinden oluşan 

tesisler için 40.000 TL, 

c) Kabotajda, yalnızca yolcu ve araç taşımacılığı amacıyla kullanılan kıyı tesisleri için 

20.000 TL  

olarak belirlenmiştir. 

 

(2) Onaylı uygulama projesi bulunmayan mevcut kıyı tesisi vaziyet planı onayları için 1. 

maddede yer alan ücretlerin iki katı ücret alınır.  

 

(3) Şehir içi taşımacılıkta belediyeler ve diğer kamu iştirakleri tarafından işletilen kıyı 

tesislerinden her bir tesis için bu ücret %50 oranında indirimli olarak alınır. 

 

(4) Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak proje revizyonu ve değerlendirme/klas kuruluşu 

raporu ile ilgili işlemlerin olumsuz sonuçlanması durumunda yatırılan inceleme ücretleri iade 

edilmez. 

 

(5) İlgili Bölge Müdürlükleri veya AYGM tarafından yapılan incelemelerde eksiklik bulunması 

halinde yapılacak her incelemede ücret alınır.  

 

Diğer Tesisler 

 

Madde 8 - (1) Yönetmeliğin kapsamı dışında kalan, imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım 

hizmeti gören kıyı tesislerine yönelik AYGM tarafından yapılacak uygulama projesi onayı 

işlemlerinde yedinci maddenin birinci fıkrası kapsamında; 
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Tersaneler için: (a) bendinde, 

Tekne imal yerleri için; (b) bendinde, Çekek yerleri için; (c) bendinde belirtilen miktarda 

inceleme ücreti alınır. Ayrıca yedinci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri bu 

tesislere de uygulanır. 

 

Mevcut Uygulamaya İlişkin Hükümler 

 

Madde 9 - (1) 2021/3 sayılı Genelge kapsamında bu usul ve esasların yayımlandığı tarihe kadar 

başvuru yapanlardan, işlemleri sonuçlanmayan başvurular, iş bu usul ve esaslar kapsamında 

değerlendirilir. 

 

Yürürlük 

 

Madde 10 - Bu usul ve esaslar imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 

Madde 11 - Bu usul ve esaslar İdare tarafından yürütülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


