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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: 12/12/2012 tarihli ve 18971 sayılı "Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari
İşlemlerde Muteber Kabul Edilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair
Yönerge".

Denizcilik Çalışma Sözleşmesine (MLC 2006) 11 Haziran 2014 tarihinde yapılan değişiklerle,
gemiadamlarının özellikle yurda iade ve ölüm veya uzun süreli maluliyet durumlarında sözleşmede
öngörülen tazmin haklarıyla alakalı mali güvencelerine yönelik yeni hükümler getirilmiştir. Söz
konusu değişiklikler 18 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek ve bu gereklilikler yurtdışında
gerçekleştirilen Liman Devleti Kontrollerinde Türk Bayraklı gemilerde aranacaktır. Bahse konu
gerekliliklerin MLC 2006 Sözleşmesinin zorunlu kısımları olan "Kural" ve "Standart"larla
belirlenmesi sebebiyle, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumu geminin tutulmasına
sebebiyet verecektir.
Sözleşmenin 2.5 ve 4.5'inci Kuralları ile bunlara bağlı Standartlar incelendiğinde, söz konusu
güvencelerin formatı sosyal güvenlik planı veya sigorta veya ulusal bir fon şeklinde belirlenmek
üzere Bayrak Devleti takdirine bırakılmıştır. Bu minvalde, halihazırda MLC 2006 Sözleşmesine
ülkemizin taraf olmaması; ayrıca, yürütülmekte olan bir ulusal fon çalışmasının bulunmaması
sebebiyle 2.5 ve 4.5'inci Kurallar ve bunlara bağlı Standartlarda belirtilen güvencelerin "sigorta"
yöntemiyle sağlanması seçeneği ön plana çıkmaktadır. Konuyla ilgili olarak, diğer Bayrak
Devletleri de büyük çoğunlukla (yaklaşık % 90) bu yöntemi takdir etmiş olup, bu sebeple
uluslararası sefer yapan gemilerin yurtdışında sıkıntı yaşamamaları ve uygulama birlikteliği
açısından "sigorta" yöntemi en uygun seçenek olarak görülmektedir.
Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin yeni yürürlüğe girecek
gerekliliklere uyumunu teminen;
gemi sahipleri / işletmecileri tarafından 18 Ocak 2017 tarihine kadar, ilgi Yönerge
kapsamında muteber sigorta kuruluşu olarak kabul edilmiş kuruluşla / kuruluşlarla MLC
2006 Sözleşmesinin 2.5 ve 4.5'inci Kuralları ve bunlara bağlı standartlarında belirtilen
hükümleri kapsayan bir "Mali Güvence Sağlayıcısı (Financial Security Provider)" anlaşması
yapmaları,
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yapılan anlaşmanın kapsamı ve içeriği hakkında tüm gemi personelini bilgilendirmeleri,
Mali Güvence Sağlayıcısından tedarik edilecek kanıt niteliğindeki belgeleri gemide tüm
personelin göreceği şekilde sürekli olarak sergilemeleri,
gerekmektedir. Ayrıca, halihazırda düzenlenmiş olan MLC 2006 uygunluk belgesi ve uygunluk
bildirimlerine 18 Ocak 2017 tarihinden sonraki ilk yenileme denetimine kadar konuyla ilgili
eklemelerin yapılması gerekmektedir.
Söz konusu gereklilikler 18 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm Bayrak Devleti denetimlerinde
kontrol edilecek olup, konuyla ilgili olarak gemi sahipleri, işletmecileri ve gemiadamlarının
herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli bilgilendirilmelerin yapılması hususunda
bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
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