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Sirküler No: 1040
Sayın Üyemiz,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 05.10.2021
tarih ve 64116 sayılı yazısında;
28.06.2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tersane,
Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin
- "Mevcut tesisler" başlıklı 1 inci Geçici Maddesinde kısmi işletme izni belgesi almış mevcut
tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresinin 31.12.2021 tarihine kadar olduğu ve bu
tarihten sonra işletme izni belgesi almaksızın faaliyetlerine devam edecek olan tesislere
Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında işlem tesis edileceği;
- "Mevcut yüzer havuzlar" başlıklı 2 nci Geçici Maddesinde yüzer havuz işletme izni belgesi
geçerlilik tarihi sona ermiş mevcut tesislerdeki yüzer havuzlara yönelik iş ve işlemlerde de Geçici 1
nci maddenin 1 nci fıkrasının uygulanacağı yönünde hükümlerin bulunduğu ifade edilerek,
- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ve/veya kıyı ve sahil şeridi üzerinde kurulmuş,
kapsam içi ve kısmı işletme izni olan mevcut tesislerin (tersane, tekne imal yeri ve çekek yeri) işletme
izni/yüzer havuz işletme izni almak üzere mevzuata uygun belgeler ile İdareye başvurmaları
gerektiği, aksi halde 31.12.2021 tarihi itibariyle söz konusu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü
fıkrası kapsamında işlem yapılacağı belirtilmektedir.
Ayrıca, söz konusu yönetmelikte yer alan "Kapsam dışı tesisler" başlıklı Geçici Madde 3"(1) Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç 13.2.2009 tarihinden
önce faaliyete bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlardan alınmış veya alınacak faaliyet
konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini 31.12.2021
tarihine kadar İdareye ibraz etmek zorundadır" hükmü gereği, bu tesislerden bugüne kadar iş yeri
açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini vermemiş olanların bu belgelerini
31.12.2021 kadar vermeleri gerektiği bildirilmektedir.
Bilgilerinizi arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter
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- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
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- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
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Gelen Tarih Sayı: 05.10.2021 - 4188
T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
Sayı

: E-48145083-010.03-64116

05.10.2021

Konu : Tesislerin bilgilendirilmesi hk.
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, Gemi inşa sanayi, denizcilik faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan, emek ve
sermaye yoğun bir yapıya sahip bulunan, döviz ikame eden, başta demir-çelik endüstrisi olmak üzere
birçok sanayi dalının gelişmesine imkan sağlamak kaydıyla yan sanayini geliştiren, teknolojik gelişmeyi
sürükleyen, istihdam oluşturan ve milli deniz ticaret filosunu destekleyerek ülke savunmasına hizmet
eden yönüyle de stratejik özelliği bulunan önemli bir sanayi dalıdır.
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ve/veya kıyı ve sahil şeridi üzerinde kurulmuş olan gemi inşa
sanayi tesislerinden tersane, tekne imal yeri ve çekek yerlerinin iş ve işlevlerinin düzenlenmesine yönelik
olarak, Bakanlığımızca, 28/06/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik düzenlemesi yapılmıştır.
Gemi inşa sanayi faaliyetlerine yönelik ülkemiz genelinde mevzuata uygun düzenli tesislerimiz olduğu
gibi imar planları, uygulama projeleri, ruhsatları, yapı kullanma izinleri ile başka diğer mevzuatlardan
kaynaklanan eksikliklerle faaliyetlerini sürdüren tesislerimizde bulunmakta olup, anılan Yönetmelik
gereği bu tür tesislerimizi eksikliklerini tamamlamış, daha düzenli ve modernize olmuş tesisler haline
getirme çalışmalarımız/çabalarımız uzun bir süredir devam etmiş ve halihazırda da etmektedir.
Konuyla ilgili olarak;
Söz konusu yönetmeliğin "Mevcut tesisler" başlıklı Geçici Madde 1 – "(1) Kısmi işletme izni
belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi 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." hükmünün bulunduğu,
Yine aynı yönetmeliğin "Mevcut yüzer havuzlar" başlıklı Geçici 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." hükmünün bulunduğu,
dolayısıyla yukarıdaki hususlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ve/veya kıyı ve sahil şeridi
üzerinde kurulmuş, kapsam içi ve kısmi işletme izni olan mevcut tesislerin (tersane, tekne imal yeri ve
çekek yeri) işletme izni/yüzer havuz işletme izni almak üzere mevzuatına uygun belgeler ile birlikte
İdaremize başvurmaları aksi halde 31/12/2021 tarihi itibariyle söz konusu yönetmelik madde 22/3
kapsamında işlem yapılacağı,
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Ayrıca Söz konusu yönetmeliğin "Kapsam dışı tesisler" başlıklı Geçici 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 izni gibi belgelerini 31/12/2021 tarihine kadar
İdareye ibraz etmek zorundadır." hükmü gereği bu tesislerden bu güne kadar iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini vermemiş olanların bu belgelerini 31/12/2021 tarihine kadar
tarafımıza vermeleri gerektiği,
konusunda bilgilendirilmeleri hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

Selim DURSUN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
Dağıtım:
Liman Başkanlıklarına
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz
Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığı
(İMEAK)na
Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanlığına
Gisbir - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğine
Postane Mahallesi Çınarlı Sokak No:34 34940
TUZLA / İSTANBUL
Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San. ve
Tic.A.Ş.A
Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi No:17
ALTINOVA / YALOVA
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