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Bilindiği üzere, 2002 yılında başlatılan eğitim ve denetim seferberliği sonucunda, Türk Bayraklı
gemiler Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumunda (Paris MoU) 2008 yılında "Beyaz
Liste"ye geçmiş ve 14 yıl boyunca verilen tüm çabalara rağmen, 2016 ve 2017 yılında vuku bulan
tutulmalar dolayısıyla, "Beyaz Liste"deki konumumuz çok riskli bir duruma gelmiştir.
 
Kuruluşlarınız kayıtlarında bulunan Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU kapsamında tutulmalarının
engellenmesine yönelik olarak, limanlarımızda 2017 yılında ön sörveye girmemiş olan gemiler
Ek-1'te tespit edilmiştir. Ancak Ek-1'te belirlenen gemiler dışında kayıtlarınızda bulunan 2017 yılı
içinde ön sörveye girmemiş olan gemilerin de bu çerçevede yeniden değerlendirilerek listede yer
almayan gemilerin ivedilikle Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.
 
Bu bağlamda, daha sıkı tedbirlerin alınması gerekmekte olup, Ülkemiz limanlarına uğrak
yapmayacak olan ve yukarıda belirtilen şekilde kuruluşunuz kayıtlarında bulunan ülkemizde 2017
yılında ön sörveye girmemiş olan gemilere; geminin muhtemel Paris MoU denetiminde
tutulmasının önüne geçebilmek için geminin ülke gözetilmeksizin ilk yurt dışı varış limanında
Ek-2'de yer alan kontrol listesi kapsamında programdışı denetimleri (ISM/ISPS/MLC gereklilikleri
dahil) yapılacak ve denetim sonuç raporları da Bakanlığımıza öncelikle e-posta (psc@udhb.gov.tr)
yolu ile daha sonra yazı ile iletilecektir.
 
Bu itibarla, Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU "Beyaz Liste"sindeki yerinin korunmasının "Devlet
Politikası" olduğu göz önüne alınarak, yapılacak programdışı denetimlerin yüksek hassasiyet ve
titizlik ile yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.
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1 - 2017 yılında önsörvey girmemiş olan gemiler
2 - Programdışı kontrol listesi
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