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Türk Bayraklı gemiler 2008 yılı itibariyle Paris Memorandumuna göre Beyaz Liste'ye geçiş
sağlamış olup, bu başarının devamlılığının sağlanmasını teminen Bakanlığımızca denizcilik sektörü
ile işbirliği yapılarak yoğun çaba sarfedilmektedir.
 

Türk Bayraklı gemilerin yurtdışı liman devleti denetimlerinde tespit edilen ve tutulmalarına
yol açan eksikliklerin önemli bir oranda Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM Kod)'nun etkin
olarak uygulanmamasından kaynaklandığı görülmektedir. Bu tespitten hareketle, yurtdışı liman
devleti denetimlerinde tutulan gemilere ve işletici kuruluşlarına Bakanlığımız veya Bakanlığımızca
yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından ISM Kod kapsamında denetimler yapılmaktadır.
 

Uluslararası Sözleşme ve ulusal mevzuatımız kapsamında gemi işletici kuruluşlarda ISM
Kod'un uygulanmasına yönelik olarak "Atanmış Kişi (DPA: Designated Person Ashore)"
görevlendirilmektedir. ISM Kod'a göre DPA, her bir geminin emniyetini izlemekten ve gemi
operasyonları için yeterli sahil kaynağını sağlamaktan sorumlu olan, gemi ile işletici arasında bir
bağ oluşturmak için en üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere işletmenin tüm yönetim seviyeleri
ile doğrudan temas kurabilen kişidir.

 
Bu çerçevede işletmede kilit rol oynayan ve Bakanlığımız ile şirket arasındaki bağı

oluşturan DPA'nın seçimi şirketin olduğu kadar ülkemizin de yurtdışında ve yurtiçinde itibarını ve
performansını, dolayısıyla Türk Bayraklı gemiler ile yapılan ticareti etkilemektedir. Gemi
işletenlerin DPA seçimi sırasında hassas davranması ülkemiz menfaatleri için elzemdir. DPA
atamaları yapılırken aşağıdaki hususlara uyulması rehber niteliğinde olup, gemi işletici firmalara
tavsiye edilmektedir.

 
Uluslararası sefer yapan gemilerde görevlendirilecek DPA'lara ilişkin asgari şartlar:

ISM Kod uygulamaları konusunda yeterli bilgi ve deneyime haiz, DPA Eğitimi almış olmak
(tek başına bir iç denetimi gerçekleştirebilecek durumda olmak ve bu konuda aldığı eğitimi

),İdareye kanıtlamak
Yeterli düzeyde Denizcilik İngilizcesine haiz olmak ve üniversitelerin Denizcilik Fakülteleri
mezunları hariç bunu belgelemek,
3000 GT üzeri gemiye sahip gemi işletenleri için; Uzakyol Kaptanı / Baş Mühendis
yeterliğine sahip olarak en az 1 yıl denizde veya Uzakyol I. Zabiti / 2. Mühendis yeterliğine
sahip olarak en az 3 yıl denizde çalışmış olmak ile birlikte ilave olarak 1 yıl süreyle gemi
işletmesinde görev almak veya klas kuruluşlarında 3 yıl sörveyör olarak veya DPA
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işletmesinde görev almak veya klas kuruluşlarında 3 yıl sörveyör olarak veya DPA
Yardımcısı olarak 1 yıl çalışmış olmak veya İdarede 3 yıl görev almak,
3000 GT altı gemiye sahip gemi işletenleri için; Kaptan yeterliğine sahip olarak en az 1 yıl
denizde çalışmış olmak ile birlikte ilave olarak 1 yıl süreyle gemi işletmesinde görev almak
veya klas kuruluşlarında 1 yıl sörveyör olarak veya DPA Yardımcısı olarak 1 yıl çalışmış
olmak veya İdarede 2 yıl görev almak,
Gemi işletmelerinde DPA görevlendirmesi filodaki en yüksek tonajlı gemiye göre belirlenir,
Bir DPA en fazla 7 gemiden sorumlu olabilir, 7 gemiden sonra her 7 gemi için bir DPA
görevlendirilir.

Uluslararası sefer yapan gemilere yönelik olarak Denizcilik Fakülteleri mezunları
dışındakilerden DPA olarak görevlendirilecek kişilerin İngilizce bilgilerini ispatlamaları amacıyla;
gemiadamı cüzdanı belgesinin fotokopisi (İngilizce sınavında başarı göstererek gemiadamı yeterlik

) veya İngilizce Hazırlık Sınıfı okuduğuna ilişkin belge veya eğitimbelgesi düzenlenenler için
dilinin İngilizce olduğuna ilişkin belge veya ÖSYM tarafından yapılan İngilizce sınavından 70 ve
üzeri alınan başarı puanını gösterir belgenin ibraz etmesi gerekmektedir.

 
Görevlendirilen DPA, emniyet yönetiminin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini

teminen, sadece görevlendirildiği işletmecinin sorumluluğunda bulunan gemilerin emniyet
yönetiminden sorumludur. Herhangi bir şirkette görevlendirilen DPA'nın, oluşabilecek acil bir
durum karşısında anında teknik destek sağlayabilmesi için başka bir şirkette de görevlendirilmesine
izin verilmemeli ve DPA'lar gemi işleticisinin bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmelidir.

 
İşletmeci kuruluşlar kendi DPA'larını kendileri belirlerler, ancak Bakanlığımızca belirlenen

asgari şartların sağlandığının yazılı olarak bildirilmesi ve istenen belgelerin sunulması durumunda; 
belgeleri uygun görülen DPA'lar, Bakanlığımızın denizcilik işleyişi ile ilgili olarak verilecek olan 1

 Bu durumda işletmenin Emniyetligünlük "Farkındalık Eğitimi"ne tabi tutularak sertifikalandırılır.
Yönetim Sistemini düzgün ve Bayrak Devleti'nin kurallarına uygun şekilde yapmış olduğu
değerlendirilir ve gemi yaşı, gemi tipi, denetimlerdeki eksiklik sayısı, Paris MoU'daki tutulma
sayısı da dikkate alınarak ülkemiz limanlarında yapılan ön sörveyler 3 aylık periyotlarla uygulanır.
Diğer taraftan, söz konusu belgelerin gönderilmemesi ve asgari standartlara sahip DPA

 gemi riskli kabul edilerek ön sörveyler 1 aylık periyotlarlagörevlendirilmemesi durumunda ise;
veya ihtiyaç duyulduğunda her an yapılır.

 
Gemi işletmecisinde Bakanlığımızca sertifikalandırılan DPA'nın sorumluluğundaki

gemilerin liman devleti kontrolünde tutulması durumunda ilgili DPA yazı ile uyarılır ve aynı yıl
içinde ikinci bir tutulma durumunda ise Bakanlığımızca verilen DPA Sertifikası 1 yıl süre ile

askıya alınarak DPA'nın sorumlu olduğu gemilerin önsörvey süreleri 1 aylık periyotlarla veya
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askıya alınarak DPA'nın sorumlu olduğu gemilerin önsörvey süreleri 1 aylık periyotlarla veya
ihtiyaç duyulduğunda her an yapılır.

 
Gemi işleticileri acil durumda veya ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığımız ile sürekli iletişim

içinde olmalıdır. Bu itibarla gemi işleticilerinin, bünyelerinde hali hazırda görevli DPA'ların
bilgilerini (DPA'nın adı ve soyadı, 24 saat ulaşılabilecek telefon numarası, şirket telefon numarası,
faks numarası, elektronik posta adresi, şirketin işlettiği Türk Bayraklı gemi listesi, DPA'nın kaç
gemiden sorumlu olduğu ve hangi tip gemilerin bulunduğu) 1 hafta içinde ve bilgilerde herhangi
bir değişiklik olması halinde yine ivedilikle Bakanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.

 
Gemi işleticileri tarafından atanmış DPA'lar görevlerine devam edecektir. Bakanlığımızca

yukarıda belirtilen asgari şartları sağlamış olmak; şirketin Emniyetli Yönetim Sistemindeki
risklerini azaltmasına önemli katkı sağlayacak ve Bakanlığımız ile olan ilişkilerine standart
getirecek olup, doğru ve zamanında yapılan iletişim ve bilgi alışverişi sayesinde; yurtdışı
denetimlerdeki tutulmaların ve dolayısıyla ticari kayıpların önlenmesinde büyük rol oynayacaktır.
Konunun önemine binaen sektöre ivedilikle duyuru yapılması ve sertifika almak isteyen
işletmelerin başvuru yapmalarının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:

LİMAN BAŞKANLIKLARINA
İMEAK DENİZ TİCARET ODASINA
MERSİN DENİZ TİCARET ODASINA
YETKİLENDİRİLMİŞ KLAS
KURULUŞLARINA
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