Limanlar Yönetmeliği 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş,
31.10.2012 tarih ve B.11.0.DİD.0.01.4.IN-100/1050 sayılı yazımız ile Liman Başkanlığımız idari
sahasında faaliyet gösteren denizcilik sektöründeki tüm birimlere anılan yönetmelik gereklerine
uyulması hususu bilgilendirilmiş olup, Liman idari sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren kıyı
tesislerinin aşağıdaki hususları dikkate alarak faaliyetlerini yürütmeleri gerekmektedir.
Bu kapsamda;












Kıyı tesislerinde iskele üzerinde art arda yanaşmış olan iki gemi arasındaki mesafe on metreden az
olmayacaktır.
Kıyı tesisine başı ya da kıçı dışarı taşarak yanaşacak gemiler için Liman Başkanlığına bildirim
yapılarak gerekli izinler alınacaktır.
Demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilerin bordalarına acente ve kumanya motorları, kamu
gemileri ve su tankerleri dışındaki gemilerin aborda olması Liman Başkanlığının iznine tabidir.
Yakıt ikmal gemileri bir gemiye yakıt ikmali yapmadan önce kıyı tesisine bildirimde bulunacak ve
liman başkanlığından gerekli izni almasına müteakip ikmali gerçekleştirecektir.
Başkanlığımız idari sahasında bulunan kıyı tesislerinden, mevcut deniz haritalarındaki konumları
değişenler en kısa sürede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlığı’na gerekli değişimlerin yapılması için bildirimde bulunacaklardır.
Kıyı tesisi işleticileri, kendi kıyı tesisleri ile ilgili yanaşma ve bağlama yerleri ile manevra
sahalarının deniz derinliği iskandil değerlerini güncel haritalardaki derinliklerden az olmama
koşulunu sağlayacaklardır.
Kıyı tesislerinin yetkilileri; kıyı tesisinde meydana gelen deniz kazalarını, önemli makine arızalarını,
genel seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları, önce
VHF veya diğer uygun iletişim araçları ile olaydan itibaren en geç üç saat içinde ve kanaatlerini
içeren yazılı bir raporu da en geç yirmi dört saat içinde liman başkanlığına bildireceklerdir.
Kıyı tesisleri, yanaşma ve kalkma manevralarında oluşabilecek her türlü olumsuzluk ve değişikliği
derhal Liman Başkanlığına bildirecektir.

Bununla birlikte, Limanlar Yönetmeliğinin 19.maddesinin h,i ve j bentlerinde;
h) Kıyı tesisi işleticileri, gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye
edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığının onayına sunar.
i) Kıyı tesisleri bu maddede belirtilen hususları liman başkanlığına onaylatarak ilgililere duyurur.
j) Bu madde hükümlerinin denetimi, liman başkanlığı tarafından yapılır ve herhangi bir uygunsuzluk
tespit edildiğinde elleçleme operasyonu durdurularak, uygunsuzluğun giderilmesi sağlanır.
hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, tüm kıyı tesislerinin belirtilen “Acil Tahliye Planlarını” en geç 01.08.2013 tarihine
kadar tamamlayarak onaylanması için Başkanlığımıza iletmeleri uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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