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LİMAN BAŞKANLIKLARINA
İlgi

: a) 17.11.2009 tarih ve 27409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemilerin Teknik
Yönetmeliği.
b) 26.08.2014 tarihli ve 42081 sayılı yazımız.
c) 06.09.2016 tarihli ve 65944 sayılı yazımız.
ç) 12.01.2017 tarihli ve 3535 sayılı yazımız.

İlgi (b), (c) ve (ç) yazılarımızda kabotajda sefer yapan Ro-Ro Kargo, Ro-Ro Yolcu, Arabalı Vapur,
Feribot, Yolcu Motorları, tenezzüh/gezinti tekneleri, ticari yatlar ile ulusal seferde çalışan petrol
tankerleri için programdışı denetimler talimatlandırılmıştı.
İlgide kayıtlı talimatlar iptal edilmiş olup, programdışı denetimler aşağıdaki gibi uygulanacaktır:
1. İdari liman seferi, 100 mille sınırlı liman seferi ve kabotaj seferinde çalışan,
http://www.didgm.gov.tr/ web adresinde Gemi Denetim Modülü kısmındaki Gemi Cins
Tanımlarında yer alan "Yolcu Gemileri" başlığı altındaki tüm gemiler için en az 3 aylık
periyotlarda yapılacaktır.
2. İdari liman seferi, 100 mille sınırlı liman seferi ve kabotaj seferinde çalışan
http://www.didgm.gov.tr/ web adresinde Gemi Denetim Modülü kısmındaki Gemi Cins
Tanımlarında yer alan "Sıvı halde dökme yük taşıyan (tankerler) gemiler " başlığı altındaki 150
groston üzeri gemiler (su tankeri dahil) ve 100 mille sınırlı liman seferi ve kabotaj seferi yapan
"Kuru dökme yük gemileri", "Konteyner", "Genel yük gemileri" ve "Kuru yük barçları (gemi
niteliği taşıyan)" başlıkları altındaki 300 groston üzeri yük gemileri için en az 3 aylık periyotlarda
yapılacaktır.
3. Söz konusu gemilerin programdışı denetimleri, özellikle saç kalınlık ölçüm raporlarının kontrolü
ile yapısal kontrolleri (ambar taban saçları, ambar kapakları, postalar, tanklar, boru devreleri vb.)
içerecek şekilde Gemilerin Teknik Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Sac kalınlık ölçüm
raporunun olmaması veya yetkisiz bir firma tarafından yapılmış olması veya raporun gemiye ait
olmadığının tespiti durumunda sac kalınlık ölçüm raporları ilgi (a) Yönetmeliğin 9'uncu
maddesinde belirtilen kriterlere uygun olarak Liman Başkanlığı’ndan bir uzman nezaretinde
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yenilenecektir. Bununla birlikte yapılan sac kalınlık ölçüm sonucuna göre ölçüm değerlerini
sağlamayan elemanların, ilgi (a) Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç)
bendine göre değişimi sağlanacaktır. Yapısal kontrollerde bulunan geminin denize ve yola
elverişliliğiyle ilgili uygunsuzluklar giderilmeden geminin seferine müsaade edilmeyecektir.
Bakanlığımızdan yetki alan sac kalınlık ölçümü yapan firmaların listesi www.didgm.gov.tr adresi
altında online işlemler içinde bulunmakta olup Yetkilendirilmiş Kuruluşlardan yetki alanların ise
söz konusu kuruluşlardan sorgulanması gerekmektedir.
4. Yükleme sınır markalarının geminin her iki bordasında yükleme sınırı sertifikası ile uyumlu
şekilde bulunduğunun kontrolü yapılacaktır.
5. Denetimlerde, gemilerin Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi'ne uygun gemi adamı
ile donatıldığının denetimi yapılacaktır. Yapılan denetimlerde eksiklik bulunması durumunda,
uygun olan personel ile donatılmadan geminin çıkış yapmasına müsaade edilmeyecektir.
6. Denetimler, söz konusu gemilerin denize ve yola elverişli olmalarını temin edecek nitelikte
yapılacak olup, denize ve yola elverişliliğe esas eksiklikler tamamlanmadan gemilerin seyrine
müsaade edilmeyecektir.
7. Yapılan denetimlerde tespit edilen yapısal eksikliklerin veya uygunsuzlukların fotoğrafları ekte
yer alan denetim raporu ile beraber gün içerisinde elektronik ortamda "gemi.denetim
@udhb.gov.tr" adresine iletilecektir.
8. Yukarıda bahsedilenlerin dışında kalan ulusal sefer yapan gemilerin programdışı denetimleri
benzer şekilde Liman Başkanlığınca belirlenecek periyotlarda yapılacaktır.
9. Kabotaj seferi yapan klassız gemilerin yazımız tarihinden sonraki deniz ve kara sörveylerinde,
program dışı denetimlerden ayrı olmak üzere;
(a) İlk kara sörveyinde, sac ölçüm raporlarının ilgi (a) Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde belirtilen
kriterlere uygun olarak yenilenecektir. Sac kalınlık ölçümlerine Liman Başkanlığı’ndan bir uzman
nezaret edecek, sac ölçümü yapan firmanın yetkisi kontrol edilecek ve ilgi (a) Yönetmeliğin 9'uncu
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendine göre ölçüm değerlerini sağlamayan elemanların
değişimi sağlanacaktır.
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(b) İlk kara veya deniz sörveyi esnasında geminin fiili durumunun mevzuat gereği olması gereken
onaylı projeleri (genel yerleşim, boy kesit, orta kesit vb.) ile uyumlu olup olmadığının kontrolü
yapılacaktır.
(c) İlgi (a) Yönetmeliğin 8'inci maddesi kapsamında yapılacak su altı sörveyi ve kara sörveyinde
ve 12'nci maddesinde belirtilen deniz sörveyi neticesinde düzenlenecek denetim raporlarının karar
kısımlarına geminin hangi sefer bölgesinde, yenileme sörveyinin ise hangi tarihe kadar geçerli
olduğu, varsa yolcu kapasitesi ile seyir kısıtlamaları belirtilerek sörvey sonucunun uygun olup
olmadığı açık şekilde yazılacaktır.
(ç) Kara veya deniz sörveyinde tespit edilen eksiklikler, denetim tarihleri, eksikliklerin giderilme
tarihleri sörvey/denetim raporlarında belirtilecektir.
Bu itibarla, denetimlerde kullanılmak üzere tavsiye niteliğindeki kontrol listeleri ekte sunulmuş
olup, can, mal ve çevre emniyetine yönelik gerekli tedbirlerin alınarak söz konusu denetimlerin
titizlikle yapılması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda takibi ve gereğini
önemle rica ederim.

Durmuş ÜNÜVAR
Genel Müdür V.
Ek :
1 - Programdışı Kontrol Listesi (8 sayfa)
2 - Petrol Tankerleri için ilave Kontrol Listesi (6 sayfa)
3 - Denetim Raporu (1 sayfa)
Dağıtım:
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