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YETKİLENDİRİLMİŞ KLAS KURULUŞLARINA
İlgi

: a) 11.01.2017 tarihli ve 80368960-105.02.04-E.3112 sayılı yazımız.
b) 12.04.2017 tarihli ve 80368960-105.02.01-E.29706 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, yurt dışında gerçekleşen Liman Devleti Kontrollerinde (PSC) tutulan Türk Bayraklı
gemilere yapılacak olan denetimler ilgi (a) yazı ile belirtilmiştir. Söz konusu yazıda, bu gemilere
yönelik anılan denetimler için Bakanlığımızdan ilave bir yazı beklenmeden gerekli iş ve işlemlerin
takibinin ve uygulamasının Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafindan yapılacağı talimatlandırılmıştır.
İlgi (b) yazıda ise, Paris Liman Devleti Kontrolü (Paris MoU) kapsamında yapılan denetimlerde
ISM eksikliği tespit edilen (Kod - 15150 ISM / Action Taken - 21) Türk Bayraklı gemilere,
denetim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde SMC sertifikasını düzenleyen Yetkilendirilmiş Kuruluş
tarafından Ek SMC denetimi yapılması talimatlandırılmıştır. Bu kapsamdaki denetimlerin takibi
Genel Müdürlüğümüzce yapılmakta olup, söz konusu denetimler yazılı olarak talep edilmektedir.
İlgi (a) ve İlgi (b) yazılarımıza ek olarak; Paris MoU denetimlerinde altı (6) ve üzeri sayıda eksiklik
tespit edilen gemilerden ise, tespit edilen eksikliklerle ilgili düzeltici - önleyici faaliyetlerin en kısa
sürede işletici firma tarafından yapılması, gerçekleştirilen bu faaliyetlerin SMC belgesini
düzenleyen klas kuruluşu tarafından da uygun bulunması halinde, anılan klas kuruluşu tarafından
Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bu denetimlerin takibi de Genel
Müdürlüğümüzce yapılmakta, söz konusu talepler yazılı olarak bildirilmektedir.
Bu kapsamda, Ek (1) deki 2018 yılı içerisindeki Türk Bayraklı gemi tutulmaları incelendiğinde,
tutulma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde geminin klas kuruluşu tarafından yapılması gereken
Programdışı Denetimlerin genellikle yapılmadığı, ISM sertifikasyonunu yapan kuruluş tarafindan
tutulma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapılması gereken Ek SMC denetimi ile 1 ay içerisinde
yapılması gereken Şirket Denetimlerinden (DOC) ise yapılmayanlar/rapor edilmeyenlerin olduğu
görülmektedir. Yine, Ek (2) döküman incelendiğinde, aynı durumun ISM eksikliğine istinaden
talep edilen ek SMC denetimlerinde de olduğu gözükmektedir.
Tarafımızca talep edilen bu denetimlerin tamamının ve talep edilmesi halinde diğer
denetimlerin belirtilen süre içerisinde nitelikli olarak yapılması, gerçekleştirilemeyen
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denetimlerin ise yapılamama nedenlerininin gerekçeleriyle birlikte Genel Müdürlüğümüze
bildirilmesi önem arz etmektedir.
Bu itibarla, Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından, yazımız Ek 1 ile Ek 2`sinde yer alan
tablolarda mevcut eksik denetim bilgilerinin gerekli açıklamalarıyla beraber en kısa sürede Genel
Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmekte olup, yazımız tarihinden itibaren söz konusu
denetimlerin zamanında gerçekleştirilmesi ve bildirilmesine azami önem gösterilmesi hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Okay KILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür
Ek :
1 - Tutulan Gemi Denetimleri
2 - Ek SMC Denetimleri
Dağıtım:
Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına
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