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GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ BELGELENDİRMESİ 

Avrupa Birliği (AB) tarafından yayınlanan AVRUPA BİRLİĞİ GEMİ GERİ 

DÖNÜŞÜM YASASI (EU Directive 1257/2013), 31.12.2013 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  

Türk Loydu, AB yasasının uygulanması ile ilgili kılavuzun oluşturulması 

sürecinde; Brüksel’de gerçekleştirilen AB Komisyonu toplantılarına katılarak, 

kılavuzla ilgili AB Komisyonu’na görüş bildirerek ve ilerleyen dönemlerde AB 

Komisyonu adına tesisleri denetleyecek olan EMSA ile konuyla ilgili görüşmeler 

yaparak AB yasası uygulamalarının oluşturulması sürecinde etkin bir rol almıştır. 

Denizcilik ile ilgili farklı alanlarda daha önce AB tarafından “yetkilendirilmiş 

kuruluş” olma başarısını sağlamış olan ve “yetkilendirilmiş kuruluş” faaliyetlerini 

AB isteklerine uygun olarak sürdüren Türk Loydu, ülkemiz gemi geri dönüşüm 

sanayicileri için oldukça önemli olan bu yasa ile ilgili olarak da AB ve ilgili 

Bakanlıklar nezdinde gerekli çalışmaları sürdürmeye devam etmektedir.   

Tesisler açısından kritik olan ilgili AB Yasası gereği, gemi geri dönüşüm 

tesislerinin AB bayraklı gemilere hizmet verebilmeleri için, tesislerin 

denetlenerek AB yasasına uygun olduklarına dair sertifikalandırılması ve AB 

Komisyonu’na yapacakları başvuru sonucunda “AB Listesinde” yer almaya uygun 

bulunmaları gerekmektedir.  

AB’nin en geç 31.12.2016 tarihinde yayınlayacağı “AB Listesinde” yer almak için 

tesislerin AB komisyonuna son başvuru tarihi 27.03.2015’dir.   
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Başvuru için ön koşul olan ve tesisin AB yasasına uygunluğunu beyan eden 

sertifikanın “bağımsız uygunluk değerlendirme kuruluşları” tarafından verilmesi 

gerekmektedir. AB Komisyonu tarafından hazırlanan kılavuza göre sertifikasyon 

kuruluşlarının ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi muayene kuruluşu olması, 

değerlendirmenin ise uygun vasıflara sahip en az 5 yıl deneyimli değerlendiriciler 

tarafından yapılması gerekmektedir.  

Türk Loydu, AB Komisyonunun “bağımsız uygunluk değerlendirme kuruluşları” 

ile ilgili  belirlediği tüm akreditasyon, uluslararası tanınırlık ve uygun vasıfta 

denetçi bulundurma şartlarını en üst düzeyde karşılamaktadır.  

Kurulduğu 1962 yılından bu yana Türkiye’de sanayinin gelişimi için öncülük eden 

Türk Loydu: 

Türk Gemi Geri Dönüşüm Sanayicilerinin AB yasası ve yayınlanma aşamasında 

olan kılavuz ile ilgili detaylı olarak bilgilendirilmesi ve  

Türk Gemi Geri Dönüşüm tesislerinin “AB listesine” başvurusu için gerekli olan 

uygunluk değerlendirme faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve tesislere sertifika 

düzenlemesi konularında destek vermeyi amaçlamaktadır.  

27 Mart 2015 olan başvuru tarihine altı aydan az vakit kaldığını sektör 

temsilcilerine hatırlatarak, konuyla ilgili daha detaylı bilgilendirme yapmaktan ve 

süreçle ilgili destek sağlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirtiriz.  

 

Not: EU Directive 1257/2013 için buraya tıklayınız.  
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