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Türk Bayraklı Gemilerde MLC 2006 Uygulaması
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 17.05.2018 tarihli yazısı
gereği Türkiye henüz MLC 2006 Sözleşmesine taraf olmamasına rağmen
uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin Liman Devleti
Denetimlerinde MLC 2006 hükümleri kapsamında eksiklik ve tutulma
olmaması için Sözleşmeye uygunluklarının yanı sıra, MLC 2006 Uygunluk
Sertifikasını bulundurmaları gerekmektedir.
MLC 2006 Uygunluk Sertifikası bulunmayan uluslararası sefer yapan
gemilerin yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından bu sözleşme uyarınca
MLC 2006 Uygunluk Sertifikası ile belgelendirilmelerini Türk bayrağının ilgili
yazısı gereği 17.08.2018 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Bu
nedenle, konu sertifikaya sahip olmayan gemilerin belgelendirilmesi
amacıyla en kısa zamanda Türk Loydu ile temasa geçmesi gerekliliğini
bilgilerinize sunarız.
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According to letter of Ministry of Transport, Maritime Affairs and
Communications on 17.05.2018, Turkish flagged ships engaged to
international voyages, although Turkey not being a party to MLC 2006
Convention, should provide a document of compliance for MLC 2006
Convention in order to ensure that no deficiency or detention within the
scope of MLC 2006 Convention to be found in Port State Inspections.
For ships engaged to international voyages and not holding a valid
Document of Compliance of MLC 2006 Convention, should be certified with
a “Document of Compliance” under the requirements of MLC 2006
Convention by the recognized organizations authorized by Turkey until
17.08.2018 as stated in the circular letter. In this regard, for ships not
holding the valid “Document of Compliance” should contact in immediate
term with Türk Loydu for the certification to be completed.
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DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere MLC 2006 Sözleşmesine Türkiye olarak henüz taraf olmamamıza rağmen,
anlaşmaya taraf olan ülkeler tarafından yapılan Liman Devleti Denetimlerinde Türk bayraklı
gemilere bu sözleşme hükümleri kapsamında eksiklik ve tutuklama maddeleri yazılmaktadır.
Türk bayraklı gemilerin liman devleti denetimlerinde MLC 2006 Sözleşmesi kapsamında
eksiklik veya tutuklama durumunu yaşamaması adına Sözleşmeye uygunluklarının yanı sıra, MLC
2006 Uygunluk Sertifikasının bulunması da önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, geçerli MLC 2006 Uygunluk Sertifikası bulunmayan gemilerin anılan
Sözleşme uyarınca belgelendirilmelerinin, 18.01.2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği"nin 23. maddesi d) fıkrasında
belirtilen çerçevede, yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından 3 ay içerisinde tamamlanması ve
konunun takibinin geminin klas sertifikasını düzenleyen yetkilendirilmiş kuruluş tarafından
yapılması gerekmektedir.
Bu itibarla, uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerin MLC 2006 Sözleşmesi
kapsamında uygunluk sertifikası ile belgelendirilmelerinin yazımız tarihinden itibaren 3 ay
içerisinde tamamlanması, yapılacak olan ön sörvey, program dışı denetimler ile belgelendirme
denetimlerinde konunun takip edilmesi ve sektöre duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini
rica ederim.
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