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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: a) 28.09.2016 tarihli ve 80368960-105.02.01/E.69666 sayılı yazımız.
b) 08.11.2016 tarihli ve 80368960-105.02.01-E.83495 sayılı yazımız.

Türk Bayraklı gemilerin Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU) Beyaz
Listesindeki yerinin korunmasına yönelik olarak, ilgi (a) ve (b) yazılarımız ile belirtilen
uygulamanın yerine, Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU Beyaz Listesindeki konumunun
sürdürülebilirliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen şekilde devam edilecektir.
- Uluslararası sefer yapacak yetkilendirilmiş klas kuruluşlarının kayıtlarında olan (BV Klaslı
gemiler dahil) gemilere, Genişletilmiş Ön Sörveyler aylık periyotlarla yapılması ve denetimlerde,
özellikle Emniyet Yönetimi Sistemine (ISM Kod) ilişkin büyük uygunsuzlukların bulunması
durumunda, ilgili kuruluştan hem program dışı denetim hem de yenileme denetimine eşdeğer
kapsamda ilave Emniyet Yönetimi Belgesi (SMC) denetimi yaptırılması,
- 12'den az yolcu taşıyan ticari yatlar ile BV klaslı gemiler hariç olmak üzere, belgelendirilmesi
İdaremizce yapılan gemilere her yurt dışı çıkışlarında Genişletilmiş Ön Sörvey yapılması ve
denetim raporları Genel Müdürlüğümüz değerlendirilmesine sunulması (bu gemilere denetim
yapılmadan önce yük ve yakıt alım işlemlerine izin verilmemesi),
- Kabotajda sefer yapan uluslararası belgelere sahip olan gemilere bir (1) aylık periyotlar dahilinde
(hava muhalefeti gibi nedenlerle gemiye çıkış yapılamaması ve geminin müteakip seferinin yurt
dışı olmaması durumunda denetim varış limanına bildirim yapılması şartı ile ertelenebilir)
Genişletilmiş Ön Sörvey yapılması,
-Yetkilendirilmiş klas kuruluşu kayıtlarında olmayan gemilerin belgelendirilmesine yönelik
taleplerin Genel Müdürlüğümüze iletilmesi,
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- Paris MoU bölgesinde denetime girecek olan Türk Bayraklı gemilerin işletmecileri tarafından,
denetim esnasında gemide tutulma maddesi (ground for detention kutucuğunun işaretlenmesi)
tespit edilmesi durumunda, ilgi (a) yazımızda belirtilen Genel Müdürlüğümüz personeline
ivedilikle bilgi verilmesi,
hususlarında uygulamaya titizlikle devam edilmesi ve konunun önemine binaen İMEAK DTO
tarafından sektöre duyurulması önem arz etmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hızırreis DENİZ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
LİMAN BAŞKANLIKLARINA
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI
YETKİLENDİRİLMİŞ KLAS
KURULUŞLARINA
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