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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: 30.11.2017 tarih ve E.92299 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla, EIAPP (Makina Uluslararası Hava Kirliliği Önleme Sertifikası) belgesinin verilmesi
kapsamında uluslararası sefer yapan ticari yatlara ve yolcu gemilerine yönelik olarak istenen bilgilerin
sicil türü bağlama kütüğü dışındaki gemiler için sicil limanları tarafından koordine edilerek, sicil türü
bağlama kütüğü olan gemiler için ise bağlama kütüğünün kayıtlı olduğu Liman Başkanlıklarınca
gönderilmesi istenmiştir.
Gelen cevabi yazıların incelenmesi neticesinde, EIAPP belgesi düzenlenecek uluslararası sefer yapan
ticari yatlar ile yolcu gemilerine ait liste hazırlanmış olup bahse konu gemilerin NOx Teknik Kod
kapsamında ölçümlerinin ve sertifikasyonlarının bilahare yetkilendirilecek kuruluşlarca yapılması
planlanmaktadır.
130 kW'den büyük makinelerin NOx Teknik Kod kapsamında gerekli ölçümlerinin ve
sertifikasyonlarının yapılabilmesi için teknik dosyalarına ihtiyaç duyulmakta olup ekteki listede yer
alan gemi donatanlarının ölçüm yapılacak makinelere ait teknik dosyalara sahip olması veya temin
etmesi gerekmektedir. Teknik dosyalar makina üreticilerinden talep edilecek olup üreticilerden temin
edilememesi durumunda söz konusu duruma ilişkin üreticinin yazısı Genel Müdürlüğümüze
gönderilecektir.
Bu itibarla, ölçüm yapılacak gemilerin donatanlarına makinelerine ait teknik dosyalarının ivedilikle
temin edilerek gemide hazır bulundurulmasına yönelik bilgilendirmenin Ek listede belirtilen Liman
Başkanlıklarınca yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Durmuş ÜNÜVAR
Bakan a.
Genel Müdür V.
Ek : EIAPP belgesine yönelik ticari yat ve yolcu gemilerine ilişkin liste. (1 excel dosyası)
Dağıtım:
Gereği:
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