
STEP LİMD TAZELEME EĞİTİMİ

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İşletmeler ve Gemi Sicil Daire Başkanlığı
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Kıyı tesislerine izin verilmesine yönelik kriterler;

 18/02/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kıyı
Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik

Ve

 04/08/2011 tarihli ve 23054 sayılı 2011/5 sayılı Genelge
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Yönetmelik Madde 7
İşletme İzni ve Geçici İşletme İzni Başvurusu

İlk izin Dilekçe ekinde;

 EK-1 Bölüm A Tesis Bilgi Formu
 EK-1 Bölüm B Başvuru Belgeleri
 İdare’nin istediği ek bilgi ve belgeler

 İzin süresi bitiminden en geç 3 ay öncesinde Tesis Bilgi Formu ile birlikte
başvuru

 Geçici işletme izin sürelerinin uzatılmasında dilekçesinde iznin geçici
olarak verilmesine neden olan hususlara ilişkin yapılan işlemler hakkında
İdareye bilgi verilmesi
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Yönetmelik Madde 8
İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu (İTDK)

 İki personel ve ilgili liman başkanı (en az üç kişi)
(Denizcilik Sörvey Mühendisi, Denizcilik Uzmanı/Yardımcısı, Mühendis, Baş
kılavuz, Kılavuz/Yardımcısı veya Kaptan, Uzman, Araştırmacı ve Mühendis
(STEP))

 İTDK raporunun, Liman Başkanı görüşü ile birlikte İdareye gönderilmesi

 İncelemeye esas her türlü bilgi, belge, araç, gerecin sunulması

 Sörvey hizmet bedeli
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Yönetmelik Madde 9
İşletme İzni ve Geçici İşletme İzni Taleplerinin Değerlendirilmesi

 Kayıtlarda yer alan bilgi ve belgeler

 Başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgeler

 İdare tarafından yazıyla istenecek olan AYGM görüşleri (uygulama projesi
bulunmayan eski tesislerde, AYGM tarafından onaylanacak vaziyet planı ve
tesisin maruz kalacağı yüklere karşı yapının bugünkü durumu ile mukavemetine
ilişkin üniversitelerin ilgili bölümleri sorumluluğunda hazırlanmış ve AYGM
tarafından da uygun görülmüş raporu)

 İhtiyaç duyulması halinde alınan ilgili diğer kurum/kuruluşların görüşleri

 İTDK raporu ve İdarenin ilgili taşra teşkilatı biriminin görüşü
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İşletme İzni ve Geçici İşletme İzni Taleplerinin Değerlendirilmesi Sonucunda;

 İşletme İzin Belgesi EK-6

 Geçici İşletme İzin Belgesi EK-7 

İşletme izni veya geçici işletme izni, ilgili diğer kurum ve kuruluşların
mevzuatı gereği alınması gerekli diğer izin veya onayların temini ile
ilgili olarak işletmeci kuruluşun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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Başvuru Belgeleri
Ek-1 

A- Tesis Bilgi Formu ve B- Belgeler

1. Bu yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu içeren ticaret sicil gazetesi,
2. Tesisin büyüklüğü ile orantılı uygun ölçekte hazırlanmış genel yerleşim planı (ölçekli, lejant

gösterimi yapılmış, tesis üniteleri, baba, anele, aydınlatma yerlerini ve yangın hidrant ve
dolaplarını içeren söz konusu genel yerleşim planı, TMMOB Mühendis odalarına kayıtlı
mühendis veya mimar tarafından imzalı olacaktır).

3. İlgili kurum yazısı veya kullanma izni, irtifak hakkı ya da işletme hakkı devir sözleşmesi (geçici
işletme izni için ön izin)

4. Onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı veya onay işlemine ait ilgili yazı örneği
5. Kıyı tesisine ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce (KEGM) düzenlenmiş fener gereklilik

analizi, fener gerekli ise fenerin uygunluğu ve yeterliliğine ilişkin KEGM’den alınmış yazı.
6. Gerçek veya özel tüzel kişilerin işleteceği kıyı tesislerinde, boru hattı ve şamandıra/platform

ile kıyıdan uzak depolama tesisleri hariç, TMMOB Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı
mühendis tarafından hazırlanan yangın planı/projesi (KKÇ’nin kara tarafındaki tesisler ile ortak
yangın planı ibraz edilmesi halinde bu plan kabul edilecektir).

7. Hurda elleçleyecek tesisler için radyasyon ölçüm cihazlarına ilişkin Türkiye Atom Enerjisi
Kurumundan alınmış belge,

8. Sörvey hizmeti bedelinin ödendiğini gösterir ücret makbuzu.
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Yönetmelik Ekleri
EK-1
A- Tesis Bilgi Formu
B- Başvuru Evrakları

EK-2 Sıvılaştırılmış Gaz (Lpg/Lng), Akaryakıt/Kimyasal ve Benzeri 1 inci Sınıf
Tehlikeli Yüklerin Tahmil/Tahliye Kriterleri

EK-3 2 nci Sınıf Tehlikeli Dökme Sıvı Yük ve Diğer Dökme Sıvı Yük
Tahmil/Tahliyesi için Kriterler

EK-4 Ambalajlı Tehlikeli Yük (Konteyner,Ro-Ro) Dökme Tehlikeli Yük (Genel
Kargo) Tahmil/Tahliyesi için Kriterler

EK-5 Genel Kargo, Konteyner, Ro-Ro Limanları İçin Kriterler, Yat Limanları/ 
Marinalar, Kruvaziyer Limanlar ve Yolcu Limanları İçin Kriterler

EK-6 Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi

EK-6 Kıyı Tesisi Geçici İşletme İzin Belgesi
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Yönetmelik Madde 5

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesislerinin inşası ile ilgili olarak, deniz ve iç
sularda liman sınırlarını ve buna ilişkin koordinatları belirlemek, bu sınırlar
içerisinde faaliyette bulunan gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel
kişiliklerinin yerine getireceği denizcilik ve limancılık hizmetlerine ilişkin
tüm faaliyet izinlerini vermek, koordine etmek, denetlemek ve izinsiz
faaliyetleri durdurmak

 Olağanüstü haller, ekonomik gerekler veya dış ticaret politikaları
dikkate alınarak bu Yönetmelikte yer alan hususlarda alt düzenleyici
işlem yapmak
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Yönetmelik Madde 6

İstisna Halleri

 Test, montaj, inşa veya deneme amaçlı gemi yanaştırılacak ve tahmil/tahliye
yapılacak kıyı tesisleri

 Yönetmelikte belirtilen niteliklerin dışında kalan kıyı tesisleri

 Yolcu motorlarının yanaşacağı kıyı tesisleri

 Sürekli olmadan gemi veya deniz araçlarının yanaştırıldığı, ancak yük ve
yolcu tahmil/tahliyesi yapılmayan kıyı tesisleri

Uyulacak kriterler ve istenilecek bilgi/belgeleri ile süreleri İdare belirler.
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Yönetmelik Madde 15

Kamu, Özel ve Turizm Amaçlı Kıyı Tesisleri

 Belediyelerce işletilen kıyı tesisleri

 Yönetmelik Ekleri dışında kalan, kamu, özel veya turizm amaçlı kullanıma
tahsis edilmiş iskele, rıhtım, balıkçı barınakları ve benzeri kıyı tesisleri

Basitleştirilmiş uygulamalar getirilebilir, Yönetmeliğin hükümlerinin bazılarından
muaf tutulabilir veya ek tedbir istenebilir.
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Genelge
Madde 5-

Yönetmelik 5 ve 6. Maddeleri; Doğal afet ve seferberlik halleri dışındaki müracaatlarda;

• Kiralama/tahsis belgesi (A bendi için belgenin gerekliliğine İdarece karar)
• Gemilerin yanaşması ve ayrılmasına yönelik olarak seyir emniyeti ve deniz güvenliği

tedbirlerinin alınması
• Liman mevzuatı gerekliliklerinin yerine getirilmesi
• Can, mal ve yangın emniyet tedbirlerinin alınması
• Gerekli aydınlatmanın sağlanması
• ISPS Kod kapsamında kalanlar için, İdarece belirlenecek gerekli güvenlik tedbirlerinin

alınmasının sağlanması
• Diğer ilgili kurum/kuruluşlardan alınması gereken izin/onaylara ilişkin sorumluluğun talep

sahibine ait olduğunun bilinmesi
• İTDK Raporu ve Liman Başkanlığı görüşü

İdarece bir defaya mahsus veya kısa süreli olarak gemi yanaşması/ayrılması ve
tahmil/tahliyesi ile yolcu indirip bindirme izni

Sunan
Sunum Notları
Sörvey hizmet bedeli ?
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2011/5 Genelge

Madde 7-A Belediye tarafından işletilen kıyı tesisleri başvuru evrakları

• Tesis bilgi formu
• Uygun ölçekte hazırlanmış genel yerleşim planı (Belediyesince onaylı)
• Hak lehtarının Belediye olduğunu tevsik eden belge
• 1/1000 ölçekli uygulama imar planı veya onay işlemine ait yazı örneği
• AYGM uygulama projesi onayı, uygunluk görüşü
• Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş fener gereklilik analizi, fenerin

uygunluğu ve yeterliliğine ilişkin yazı
• Hurda elleçleyecek tesisler için radyasyon ölçüm cihazlarına ilişkin Türkiye Atom

Enerjisi Kurumu’ndan alınmış belge
• İtfaiye raporu
• Sörvey hizmet bedeli
• Belediye tarafından kurulmuş olan bir tüzel kişilik marifetiyle kıyı tesisi işletmeciliği

yapılması halinde, bu durumu tevsik eden ilgili belediye yazısı
 Yönetmeliğin EK-2, 3, 4 veya EK -5’ten hangisine dahilse, kıyı tesisinin bu eklerdeki

kriterleri sağlaması

Sunan
Sunum Notları
Yangın donanımı uygulaması konusunda ilgi (b) Yönetmeliğin EK-1, Bölüm B/(8)’deki yangın planına uygun olması şartı aranmaz. Bu konuda sorumluluk ilgili Belediyesine ait olmak üzere, itfaiye raporu sunulması yeterli olacaktır.
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2011/5 Genelge

Madde 7-B Balıkçı barınakları başvuru evrakları

• Tesis bilgi formu
• Tesisin büyüklüğü ile orantılı uygun ölçekte hazırlanmış genel yerleşim planı (TMMOB

Mühendis odalarına kayıtlı mühendis veya mimar tarafından imzalı)
• Hak lehtarı olunduğunu tevsik edici belge
• 1/1000 ölçekli uygulama imar planı veya onay işlemine ait yazı örneği
• AYGM ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü
• Yetkili itfaiye biriminden alınmış itfaiye raporu

Seyir güvenliği ve deniz emniyeti açısından inceleme ve değerlendirme

Uygulama imar planını onaylatma sorumluluğu ilgilisinde

Balıkçı barınağına belge/sertifika tanzim etmeden 5 (beş) yıla kadar geçerliliği olan bir yazı
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Balıkçı Barınakları

Balıkçı barınaklarının amacı dışında ticari amaçlı olarak kullanılması talep edilirse,
sadece Yönetmelik Ek-5 kapsamındaki talepler

Ek-5 kapsamındaki yüklerin elleçlenmesi amacıyla, gece gemi yanaşıp ayrılması

• KEGM’den alınmış yazı

• Sörvey hizmet bedeli

 Balıkçı barınaklarında, maliki/işleteni konumundaki tüzel kişiliğin uygun
görmesi şartıyla, kum gemilerine hizmet verilmesine izin verilmesi

 Yat limanı bulunmayan bölgelerde, balıkçı barınağının müsait olması
halinde, özel teknelerin/yatların balıkçı barınaklarında barınması
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2011/5 Genelge

Madde 7-C
EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5’de belirtilenlerin dışında kalan;

 Kamu, özel veya turizm amaçlı kullanıma tahsis edilmiş iskele, rıhtım ve benzeri kıyı
tesisleri (yolcu motoru, gezinti teknesi, deniz otobüsü, şehir hatları yolcu/araba
gemileri vb.

 Barınmaya yönelik gemi ve deniz araçlarının bağlanacağı kıyı tesisleri
 Römorkör, kılavuz botu vb deniz araçlarına yönelik yapılmış olan barınaklar ve

denizden yararlanmak amacıyla yapılan iskele/rıhtım gibi kıyı tesisleri

Başvuru Evrakları
• Tesis bilgi formu
• Tesisin büyüklüğü ile orantılı uygun ölçekte hazırlanmış genel yerleşim planı (TMMOB 

Mühendis odalarına kayıtlı mühendis veya mimar tarafından imzalı.)
• Hak lehtarı olunduğunu tevsik edici belge
• 1/1000 ölçekli uygulama imar planı/veya onay işlemine ait yazı örneği
• AYGM görüşü (veya iskelenin inşaat projesinin uygun  olduğunu tevsik eden belge ve/veya 

ilgili kurumdan alınan ruhsat/belge)
• Sörvey hizmet bedeli
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2011/5 Genelge

Madde 4

Kıyı Kanunu kapsamında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı gerektirmeden,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ahşap İskeleler Genelgesi kapsamında
yapılan Ahşap İskeleler (Denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi
faaliyetler) Yönetmelik hükümlerinden muaf tutulmuştur.

Sunan
Sunum Notları
Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS) Projesi;  Kocaeli Körfezi, İzmir Körfezi ve Kuzey Ege ile Mersin ve İskenderun Körfez Bölgelerini kapsayan Bölgesel Gemi Trafik Hizmetleri Sistemleri (GTHS), tek bir ülke resminin oluşturulduğu Ankara Gemi Trafik Yönetim Merkezi (GTYM) ve Felaket Kurtarma Sistemi (FKS) olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 
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Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Noter Onaylı Sureti 
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Genel yerleşim planı
Ölçekli, lejant gösterimi yapılmış, tesis üniteleri, baba, anele, aydınlatma
yerlerini ve yangın hidrant ve dolaplarını içeren söz konusu genel yerleşim
planı, TMMOB Mühendis odalarına kayıtlı mühendis veya mimar tarafından
imzalı
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Hak Lehtarlığı Belgesi 
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Hak Lehtarlığı Belgesi 
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Kıyı Kanunu kapsamında onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
veya onay işlemine ait ilgili yazı örneği

Çevre ve  
Şehircilik 
Bakanlığı 

Onayı
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Kültür ve 
Turizm 

Bakanlığı 
Onayı

Kıyı Kanunu kapsamında onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
veya onay işlemine ait ilgili yazı örneği
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş fener gereklilik
analizi, fener gerekli ise fenerin uygunluğu ve yeterliliğine ilişkin yazı
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TMMOB Makine Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendis tarafından hazırlanan
yangın planı/projesi (KKÇ’nin kara tarafındaki tesisler ile ortak yangın planı ibraz
edilmesi halinde bu plan kabul edilecektir).
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Hurda elleçleyecek tesisler için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan
alınmış belgenin aslı veya belgeyi veren kurumca tasdikli sureti ya da
noter onaylı sureti
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Talebe ilişkin yapılacak sörvey hizmeti bedelinin ödendiğini gösterir ücret makbuzu.
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Yangın Raporu
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Yönetmelik Ekleri

EK’lerin ortak hükümleri

• Yangın donanımı
• Liman işletici kuruluşça hazırlanmış römorkör planı (taahhüt) 
• Personel eğitimine ilişkin belgeler
• Aydınlatma
• Deniz kirliliğine gerekli tedbirler
• Gemi tipi/büyüklüğüne uygun usturmaça sistemi
• Haberleşmeyi sağlayacak uygun cihazlar
• Gerekli ikaz levhaları, işaret vasıtaları ve yangın ihbar (alarm) butonları
• Personel iş güvenliği ve işçi sağlığı kriterlerine uygun koruyucu malzeme
• En az 240 cm. yüksekliğinde tel örgü, duvar ve benzeri koruma sistemi ile çevrilerek giriş-

çıkışların kontrol altına alınması (ISPS)
• Acil durumlar veya kazalara yönelik ilk yardım malzemelerinin ulaşılabilir olması
• Tesiste, liman başkanının talep etmesi halinde, çalışma odası 
• İdarece yürürlüğe konulacak Liman Topluluk Sistemine, sistemin devreye girmesini

müteakip elektronik veri transferi yapmak için gereken donanım, yazılım ve ara yüzleri

Sunan
Sunum Notları
Yangın Donanımı:Tesisin kapasitesine ve bulunduğu yere göre değişmek üzere; yeterli hacimde su tankları ile bağlantılı, yeterli güç ve kapasitede soğutma amaçlı elektrikli ve dizel motorlu su pompası, gerekli yerlere yeterli sayıda/çapta yangın boruları ile irtibatlı yangın hidrantı, yangın dolabı, yeterli güçte yedek enerji üretim cihazları (jeneratör), yeterli sayıda köpüklü ve kuru kimyevi/tozlu sabit/seyyar yangın söndürme cihazlarından oluşan ekipmanları içeren yangın donanımı teçhiz edilmiş olmalıdır. Bu donanım, Kıyı Kenar Çizgisine yakın olmayan depolama tesisleri için geri sahadaki yangın donanımından bağımsız da olabilir. Ancak, yangın donanımı uygulamasının EK-1, Bölüm B/(8)’deki yangın planına uygun olması aranır.Römorkor Planı: Tahmil/tahliye esnasında olabilecek yangın ve benzeri acil durumlar için, gemi kaptanı, kılavuz kaptan ve terminal yetkililerinin mutabakatıyla hava durumuna göre, yangınla mücadele edebilecek şekilde donatılmış yeterli çekme gücünde ve sayıda römorkörün,  hızla gemiyi tesisten uzaklaştırmak ve emniyetli bir noktaya çekmek üzere mümkün olduğunca kısa zamanda temin edileceğine, hangi konum ve şekilde bulundurulacağına ve müdahale edileceğine dair, liman işletici kuruluşça hazırlanmış plan (taahhüt) ibraz edilir.Personel Eğitimi:Gemi ile KKÇ’nin deniz tarafındaki liman ara yüzünde istihdam edilecek personelin, çalışma alanlarına yönelik yangın, personel güvenliği, teknik emniyet ve benzeri konularda ilgili mevzuat doğrultusunda eğitildiğine ilişkin belgeler ibraz edilmelidir. 
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EK-2 Sıvılaştırılmış Gaz (Lpg/Lng), Akaryakıt/Kimyasal ve Benzeri 1 inci Sınıf Tehlikeli
Yüklerin Tahmil/Tahliye Kriterleri

• Yangın donanımı, ürün boru hatları ve ekipmanları, basınçlı kaplar, depolama tankları,
şamandıralar, serbest bırakma kancalar gibi donanımların yeterli standartlara uygun ve test
edilmiş olduğuna ilişkin; Türk Akreditasyon Kurumu “ Muayene Kuruluşu” olarak akredite
edilmiş veya İdarece kabul edilecek benzer yapılanmayı haiz uluslararası kuruluşlarca
onaylanmış sertifikalar (yeterli aydınlatma tesisatı, elektrik aksamı/exproof tesisatı, topraklama
tesisatı, yıldırımdan korunma teçhizatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasının onaylı
raporu/sertifikası)

• Serbest bırakma kancaları
• Otomatik olarak devreye girebilen Acil Bırakma Kaplin Sistemi
• Elleçlenen ürün cinsi ve miktarına uygun yeterli kapasitede toplama kanalları/havuzları

(şamandıra sisteminin dışındakilerde) ve pompaları tesis edilir, bariyer sistem ve ekipmanları
ile yeterli kapasitede absorban madde

• Tesiste oluşabilecek gaz kaçaklarının tespiti amacına yönelik olarak gaz dedektörleri
• Dolum platformuna gelen her türlü taşıtların statik elektrikten arındırılmış, egzostlarına alev

tutucu aparatlar taktırılmalı ve topraklaması yapılmalı (Topraklama sistemi olarak kablo ve
pens yerine, sistemde kullanılan tüm flanşların izolasyonlu flanş olarak tercih edilmesi ve
tesiste katodik koruma tertibatı kullanılmalı

• Kullanılan cihazların periyodik kalibrasyonu yapılmalı, durumu belgeleyen kayıtların sunulması

Sunan
Sunum Notları
EK 2 EK 3 FARKLI OLANLAR KOYU RENKLER
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EK-3 2 nci Sınıf Tehlikeli Dökme Sıvı Yük ve Diğer Dökme Sıvı Yük
Tahmil/Tahliyesi için Kriterler

• Yangın donanımı, ürün boru hatları ve ekipmanları, basınçlı kaplar, depolama tankları,
şamandıralar, serbest bırakma kancalar gibi donanımların yeterli standartlara uygun ve test
edilmiş olduğuna ilişkin; Türk Akreditasyon Kurumu “ Muayene Kuruluşu” olarak akredite
edilmiş veya İdarece kabul edilecek benzer yapılanmayı haiz uluslararası kuruluşlarca
onaylanmış sertifikalar (yeterli aydınlatma tesisatı, elektrik aksamı/exproof tesisatı, topraklama
tesisatı, yıldırımdan korunma teçhizatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasının onaylı
raporu/sertifikası)

• Otomatik olarak devreye girebilen Acil Bırakma Kaplin Sistemi

• Elleçlenen ürün cinsi ve miktarına uygun yeterli kapasitede toplama kanalları/havuzları
(şamandıra sisteminin dışındakilerde) ve pompaları tesis edilir, bariyer sistem ve ekipmanları
ile yeterli kapasitede absorban madde
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Manuel

Serbest Bırakma Kancaları

Otomatik
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Acil Bırakma Kaplin Sistemi

Otomatik
devreye

giren
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Manuel 
devreye 
alınan

Yönetmelik Ek-2 ve Ek-3 gereği Acil Durum Bırakma Kaplinlerinin otomatik 
olması gerekmekte
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EK-4 Ambalajlı Tehlikeli Yük (Konteyner,Ro-Ro) Dökme Tehlikeli Yük (Genel
Kargo) Tahmil/Tahliyesi için Kriterler

• Serbest bırakma kancaları

• Elleçlenen ürün cinsi ve miktarına uygun yeterli kapasitede toplama
kanalları/havuzları (şamandıra sisteminin dışındakilerde) ve pompaları tesis edilir,
bariyer sistem ve ekipmanları ile yeterli kapasitede absorban madde

• Depolama tesisi olan limanlarda yük cinsine göre mahal tasnifi
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EK-5 Genel Kargo, Konteyner, Ro-Ro Limanları İçin Kriterler, Yat Limanları/
Marinalar, Kruvaziyer Limanlar ve Yolcu Limanları İçin Kriterler

• Depolama tesisi olan limanlarda yük cinsine göre mahal tasnifi

• Yolcu indirilen ve yolcu bindirilen kıyı tesislerinde hareket yeteneği kısıtlı
olan engelli kişilerin rahat hareket edebilmeleri için, gemi-kara/kara-gemi
ulaşımını kolaylıkla yapabilecekleri, tertip ve tedbirler
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Madde 2

İTDK Komisyonu asıl maksat, tesisin mahallindeki durumunun incelenmesi

Belge bazındaki inceleme ve karar Merkez Teşkilatına ait olması

İTDK da Belge eksikliğinden dolayı olumsuz sonuca varılmaması

İTDK nın yalnızca tesisin mahallindeki mevcut durumuna göre Planlar / izinler /
onaylar / taahhütnameler merkezde arşivlenecek, taşrada tesise ilişkin suret
belgelerden bir arşiv oluşturulması

İTDK raporunun -en az 3 imzalı nüshası, bir üst yazı ekinde ivedilikle Merkeze
gönderilecektir.

Merkez ve taşra teşkilatı amirlerince asıl belgelerin görülmesi kaydıyla, suret
belgeler “aslı gibidir” şeklinde onaylanması
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Madde 12

Ek-2 veya Ek-3 kapsamına giren yüklerin supalan (gemiden doğrudan kara
taşıtlarına veya kara taşıtlarından doğrudan gemiye yük nakli) olarak
elleçlenmesinin talep edilmesi;

 Ek-2 veya Ek-3 gerekliliklerinin yerine getirilmesini temin etmek amacıyla
kurulacak sabit düzenekte yer alacak sabit boru devrelerine “acil bırakma
kaplin sisteminin” montajı, elleçlenecek yük cinsine göre Yönetmelik gereği
kullanılması zorunlu ekipmanların montajı ve testleri

Bu kapsamdaki yükler için yakın civarda üçüncü şahıslara hizmet veren diğer
tesislerin bulunması halinde;

Supalan elleçleme talebi olsa dahi kıyı tesisinde bu konu ile ilgili depolama
imkanının bulunması şartı
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Supalan Elleçleme
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Supalan Elleçleme



44



45



46

Madde 14

Yönetmelik EK-4/(b)’deki serbest bırakma kancası şartı

 Gemideki ambalajlı tehlikeli yük veya dökme tehlikeli yükün çoğunluğunun
1’inci sınıf tehlikeli yük olduğunun belgelenmesi halinde, bu gemilerin
serbest bırakma kancası olan rıhtıma yanaştırılması

Bu maddenin, işletme izin taleplerinde dikkate alınmaması, gemi yanaşmaları
esnasında ordino verilirken (yük niteliği ve çoğunluğu bildirimi ilgililere ait
olmak üzere) göz önünde bulundurulması*

Tehlikeli yük taşıyan tekerlekli araçlara hizmet veren, kabotaj hattı
taşımacılıkta kullanılan, deniz vasıtalarının yanaşıp ayrıldıkları kıyı tesislerinde;

 Serbest bırakma kancasının istenmemesi
* TMDYTH Yönetmelik «Bildirim 
MADDE 6 – (1) Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce; liman
sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından
hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesini ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına
sunar.»
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TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK

Liman sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yüklerin taşınması

MADDE 13 – (1) Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yükler ve
tehlikeli atıklar; özel kaplar ve ambalajlar içerisinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş
olarak ve taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla; bu
işlere tahsisli yolcusuz gemi ve deniz araçları ile taşınır. Bu taşıma, Deniz ve İçsular
Düzenleme Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre ve ilgili liman
başkanlığınca uygun görülen saatlerde yapılır.
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Madde 16

Tehlikeli yük sınıfında bulunmayan dökme katı yükler ile kömür ve gübre gibi
yükler, Yönetmelik EK-5 kapsamında

Madde 17

Yönetmelik EK-5(ğ)’deki “ ... Karadaki faaliyet alanı en az 240 cm. yüksekliğinde
tel örgü, duvar ve benzeri koruma sistemi ile çevrilerek giriş çıkışlar kontrol
altına alınacaktır.” İbaresi, ISPS Kod’a tabi olmayan kıyı tesislerinde
uygulanmaması

Madde 18

 Acil Müdahale Planı, Atık Muafiyet Belgesi veya atıkla ilgili hususların
sorgulanması,

 Olumsuzlukların tespiti halinde ilgili mevzuatın uygulayıcılarına bildirilmesi

Olumsuzlukların izin sonucuna etki etmemesi
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Madde 19

 Kıyı tesisindeki dolum kolları, acil bırakma kaplin sistemi özelliğini
taşıyorsa, ayrıca acil bırakma kaplin sistemi istenmemesi

 İncelemeler sırasında acil bırakma kaplin sistemi ve muadili sisteme ilişkin bir
tereddüt hasıl olması durumunda akredite kuruluş raporu/sertifikası
istenmesi

İşletme izninin yenilenmesi sırasında tesiste bulunan, özellikle deniz dibi boru
hatları üzerindeki, “acil bırakma kaplin sisteminin” çalışır durumda olduğu
akredite kuruluş tarafından belgelendirilmesi

Madde 20

Tahmil/tahliye esnasında acil durumlarda römorkör temini ile ilgili ibraz edilecek plan
(taahhüt)’de;

 Römorkörün nereden temin edileceği, tesise intikal süresi, römorkörün özellikleri
(söndürme kabiliyeti, gücü, itici/çekici pervane durumu, römorkör adedi vs)
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TAŞRA TEŞKİLATI UZMANLARI
İŞLETME İZNİ/GEÇİCİ İŞLETME İZNİ BAŞVURUSU

KONTROL LİSTESİ (CHECK LIST)

TESİS ADI:…………… Tarih:………………

TESİS FAALİYET 
TÜRÜ

Ek-2 Kapsamındaki 
Yükler

Ek-3  Kapsamındaki Yükler Ek-4 Kapsamındaki 
Yükler

Ek-5 Kapsamındaki 
Yükler

Ana Statü Talebi 3üncü Şahıs Hizmeti    (  ) Kendi Yükü ve 3üncü 
Şahıs Hizmeti  (  )

Kendi Yükü
(  )
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Konu: İçerik: Açıklama: Ref. E H

Tesis bilgi formu Tesis bilgi formunun
doldurulmuş olduğunun
ve sorumlu imzalı
olduğunun kontrolü

Ek-1 A

Gerçek ve Tüzel Kişiler için Şirket Ana
Statüsünü gösterir belgenin (Ticaret
Sicil Gazetesi vb) bir sureti

Belgenin varlığı ve 
faaliyet konusunun 
yeterliliğine ilişkin bilgi 
kontrol edilecek

Ek-1 B (1)

Gerçek ve Özel Tüzel Kişiler İçin
(Kamu Tüzel Kişiliği hariç) İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatı, Gayri Sıhhi
Müessese Ruhsatı veya ÇSGB
tarafından verilmiş izin

Belgenin bir sureti Ek-1 B (2)

Tesis Genel Yerleşim Planı Yönetmelik ve 
Genelgede belirtilen 
şekilde hazırlandığı ve 
plan üzerinde 
gösterilenlerin yerinde 
kontrolü yapılacak

Ek-1 B (4)

Tesise ilişkin kiralama belgesinin 
onaylı sureti

Belgenin fotokopisi kabul 
edilebilecek 

Ek-1 B (5)

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
onayı

Onaylı paftaların bir 
örneği liman başkanlığı 
tarafından 
yatırımcısından temin 
edilebilir,

Ek-1 B (6)

Uygulama Projesi onayı Varsa Yazı Fotokopisi 
Kabul Edilecek,

Madde 9

Tesisin Uygulama Projesine Uygun 
olarak tamamlandığına dair yazı

Varsa yazı fotokopisi 
kabul edilecek,

Madde 9

KEGM’den alınmış seyir yardımcılarına 
ilişkin yazı

Varsa yazı fotokopisi 
kabul edilecek,

Ek-1 B (7)
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Yangın Planı
Planda gösterilen 
ekipmanların yerleri 
kontrol edilecek 
gerektiğinde ekipmanların 
testi yapılacak,

Ek-1 B (8)

TAEK’den alınmış belge
Bu belge kapsamında 
bulundurulması gereken 
radyasyon ölçüm cihazının 
varlığı kontrol edilecek,

Ek-1 B (9)

Sörvey bedeli Sörvey harcı dekontunun 
kontrolü, (aslı Merkezde 
olacak)

Ek-1 B (10)

Akredite kuruluş tarafından verilen sertifikalar İbraz edilen sertifikaların 
tesisteki yangın donanımı, 
ürün boru hatları ve 
ekipmanları, basınçlı kaplar, 
depolama tankları, 
şamandıralar, serbest 
bırakma kancaları acil 
bırakma kaplin sistemi  vs. 
ile örtüşmüş olduğu kontrol 
edilecek,

Ek-2-3 (b)

Römorkaj hizmeti

Acil durumlarda 
römorkör(lerin) nereden 
temin edileceği, geliş 
zamanı ve teknik özellikleri 
belirtilecek,

Tüm Ekler

Serbest bırakma kancaları

EK-2-4 için akredite kuruluş 
sertifikasında yer alacak,

Ek-2 (c)
Ek-4 (b)

Acil bırakma kaplin sistemi
EK-2-3-4 için faturası ve 
standartlara uygun olduğu 
muayene kuruluşu 
belgesinde belirtilmiş olacak

Ek-2 (ç)
Ek-3 (c)

Gaz dedektörleri Gaz dedektörleri varlığı ve 
nerelerde kullanıldığı 
hakkında bilgi,

Ek-2 (g)

Tesiste bulunan usturmaça baba ve anelelerin 
durumu

Bu ekipmanların gözle 
kontrolü ve yeterliliği 
hakkında bilgi,

Tüm Ekler
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Personel eğitimi Personelin yapmış
olduğu iş konusunda
eğitilmiş olduğuna dair
sertifika ve tesiste
yapılan diğer
tatbikatların kayıtları
kontrol edilecek,

Tüm Ekler

Çevre kirliliği ile mücadeleye ilişkin 
tedbirler

Alınan tedbirler ve bu 
tedbirler için kullanılacak 
ekipmanların varlığı ve 
nitelikleri hakkında 
açıklama yapılacak,

Tüm Ekler

Haberleşme
Acil durumlarda 
haberleşmenin hangi 
usullerle yapılacağının ve 
varlığı hakkında bilgi,

Tüm Ekler

Aydınlatma Tesisteki aydınlatmanın 
yeterliliğine bakılacak, 
(deneme yapılabilir)

Ek-4 (e)

İşaretler, alarm butonlar Uyarı levhaları, işaretler, 
alarm butonları, tesis 
güvenliğine ilişkin bilgiler 
ve mevcut sistemlerin 
çalışırlığının kontrolü,

Ek-2 (i)
Ek-3 (ğ)
Ek-4 (h)
Ek-5 (ğ)

Personel güvenliği Tehlike arz eden yer ve 
durumlarda ilgili 
personel iş güvenliği ve 
işçi sağlığı kriterlerine 
uygun koruyucu 
malzeme ile teçhiz 
edilmesine ilişkin 
malzemelerin olup 
olmadığı hakkında bilgi,

Ek-2 (i)
Ek-3 (ğ)
Ek-4 (h)
Ek-5 (ğ)
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Cihaz kalibrasyonu Tesiste kullanılan 
cihazların periyodik 
kalibrasyonuna ilişkin 
kayıtların tutulduğu 
hakkında bilgi,

Ek-2 (j)

İlk yardım Tesiste ilk yardımın nasıl 
sağlandığı, revir, doktor 
ilk yardım ekibi, vs 
hakkında bilgi,

Ek-2 (k)
Ek-3-5 (h)
Ek-4 (ı)

Liman başkanlığı çalışma ofisi Tesiste liman 
başkanlığına tahsisli 
donanımlı bir çalışma 
odası bulunup 
bulunmadığı, liman 
başkanlığı tarafından 
talep edilmesi halinde 
temin edilip 
edilemeyeceği konusunda 
bilgi,

Tüm Ekler

Tesis elektronik veri sistemi Bu sistemle ilgili 
başlama zamanı İdarece 
karar verilince 
sorgulanacak,

Tüm Ekler

İTDK Üyesi İTDK Üyesi …Liman Başkanı
(İmza) (İmza) (İmza)
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Tesis Adı / İşleticisi
İnceleme Yapılan İl/İlçe/Mevkii
Görevlendirme Talimatı Tarih ve Sayısı
Görevlendirme Konusu

ITDK’nın inceleme ve tespitleri
a) Tesis bilgi formunda yanaşacağı belirtilen gemilerin cinslerinin tesise yanaşmasının uygun olup 
olmayacağına ilişkin görüş bildirilecek. 
b) Elleçlenecek olan yüklerin uygunluğuna ilişkin görüş bildirilecek.
c) Supalan elleçleme yapılan tesislerde sabit bir sistemin kurulduğunun kontrolü yapılacak ve yeterli olup 
olmadığına ilişkin görüş bildirilecek.
d) Tesisin varsa onaylı imar planı, genel yerleşim planı ve mevcut şeklinin birbiriyle örtüştüğünün 
kontrolüne ilişkin görüş bildirilecek.
e) İlgili Yönetmelik kapsamında incelemesi yapılan konularla ilgili olarak check list’in açıklama kısmı 
doldurulacaktır.
…
Sonuç
İTDK Üyesi İTDK Üyesi …….Liman Başkanı

(İmza) (İmza) (İmza)
Not: Birden fazla sayfa olması durumunda diğer sayfalar paraflanacaktır.

İNCELEME TESPİT VE DENETLEME KOMİSYONU (İTDK) RAPORU
…./…./20..
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TEŞEKKÜRLER

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İşletmeler ve Gemi Sicil Daire Başkanlığı
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