
,
C"nlf- .o.AT

..,
u ...... _._ ••
u •.•• _ ... __

Aynnuh bilgi icin irtibat:
Gemi Denetim Dairesi Baskanhgt

HakkiTurayli9 Caddesi No:5 06338 EmeklANKARA
Telefon: (0312) 203 10 00 Faks: (0312) 231 3306
E-posta: deniz.icsular@udhb.gov.tr Internet Adresi: www udhb.gov Ir

Bu itibarla, bahse konu Bayrak Devleti sorumluluklanrmzm etkin olarak yerine getirilmesi
dogrultusunda IMO mevzuatirun uygun gorulen gereklerinin denizcilik uygulama talimatlan
seklinde ic hukukumuza aktanlarak etkili bir sekilde uygulanmasim teminen Deniz ve Icsular
Duzenlerne Genel Mudurlugu koordinasyonunda IMO mevzuatirun tararnast ve takibi
yapilmak suretiyle belirlenecek olan ihtiyaclar ve tespitler ilgili birimlere bildirilecek ve ilgi

hukumleri yer almaktadir.

2- IMO mevzuatinda yer alan Idarenin takdirine birakilrrus gerekliliklerle ilgili olarak
talimatlann gelistirilrnesini, belgelendirilmesini ve hukme baglanarak uygulanmasiru
saglamak,

1- Taraf olunan uluslararasi kurallan uygulamak icin idari talimatlar yayimlamakla
birlikte yorumlayici ulusal duzenlemeleri gelistirmek ve yaymak,

Soz konusu Kodun Bayrak Devletleri Uygulamalan bashgi altindaki ]6 numarah paragrafina
gore bayrak devletleri emniyetin artinlmasi ve cevrenin korunmasi cahsrnalanru yurutmek
icin yeterli kaynaklan ve surecleri tesis etmelidir. Bu kaynak ve sureclerin arasmda;

Bilindigi uzere SOLAS, MARPOL ve Ekleri, LOAD LINE, COLREG, TONNAGE ve STCW
sozlesrnelerine gelen degisiklik kararlanrun yururluge girmesi sonucunda Uluslararasi
Denizcilik Orgutu (IMO) Enstrumanlanrun Uygulanmasi Kodu (III Kod) 01/01/2016
tarihinden itibaren IMO Dye Devlet Denetim Prograrru (IMSAS) ile birlikte zorunlu hale
gelmistir. IMSAS denetimlerine temel olusturan soz konusu Kodun arnaci, kuresel deniz
emniyeti ve deniz cevresinin korunmasirn iyilestirrnek ve Dye Devletlere IMO
enstrumanlanrun uygulanmasmda yardimci olmak olarak belirlenmistir.

ilgi: a) 06103/2013 tarihli ve 201316 sayih Genelge
b) 02/04/2014 tarihli ve 20141261sayih Uygulama Talimati
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Mustesar

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

(a) Genelge dogrultusunda soz konusu ihtiyac ve tespitlere yonelik duzenlemeler ilgili
birimlerce icra edilerek ilgi (b) Uygulama Talimatinda belirtildigi uzere Bakanhgirmz resmi
internet sitesinde yayimlanacakur. Soz konusu uygulama talimatlan icin numaralar Deniz ve
lcsular Duzenleme Genel Mudurlugu tarafmdan verilerek takibi yapilacak olup Bakanhgirruz
birimleri ile sektore resmi yazi veya e-posta ile duyurulmasi saglanacaktir.
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