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İlgi : a) Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda
Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi
Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar İle Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin
Tebliğ (2009/4).

b) 09.02.2017 tarihli ve 36712415-160.03.02-E.12358 sayılı yazımız.
 

Bilindiği üzere, acil müdahale şirketlerinin ilgi (a) Tebliğ kapsamında yetkilendirilme süreci
tamamlanmış olup,  yetki belgesi başvuruları uygun bulunan ve yetki alan şirketler ile yetki
başvurusu talebi iptal edilen şirketler Ek'teki tabloda belirtilmiştir.

Bu kapsamda, yetki başvurusu talebi iptal edilen şirketlerin kıyı tesisleri ile mevcut acil
müdahale hizmet sözleşmeleri kıyı tesislerinde verilen acil müdahale hizmetlerinin zaafiyete
uğramaması ve hizmetlerin aksamaması amacı ile en geç  tarihine kadar geçerli31.12.2019
olacaktır. Bu tarihten sonra yetkisi bulunmayan şirketten acil müdahale hizmeti alınamayacak ve
acil müdahale hizmet sözleşmeleri geçerli olmayacaktır. Yine yetki başvuru talebi iptal edilen
şirketler ilgi (a) Tebliğ'in 6 ncı maddesi 9 unu fıkrası gereği yeni acil müdahale hizmet sözleşmeleri
imzalayamayacaktır. Diğer taraftan, yetki başvurusu talebi iptal edilen şirketlerin yeniden başvuru
yapma hakları bulunmaktadır.

Bu itibarla, Liman Başkanlığınız idari sorumluluk sahasında bulunan kıyı tesislerinin; 5312
sayılı Kanun'dan kaynaklanan görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla onaylı acil müdahale
planları çerçevesinde seviye 1 için kendi imkânlarını kullanabileceği veya ilgi (a) Tebliğ
kapsamında yetki belgesi almış şirket/kurum/kuruluşlar ile anlaşma yapabilecekleri ile acil
müdahale planlarına göre 2. seviye veya daha fazla riske sahip olmaları durumunda 2. ve 3. seviye
riskleri için ilgi (a) Tebliğ kapsamında yetkilendirilen şirket/kurum/kuruluşlarla sözleşme

 hususunda gereğini rica ederim.imzalamak zorunda olduklarına dair bilgilendirilmeleri
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