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GİRİŞ 

 

Denizcilik, dünya iktisadi faaliyetleri arasõnda uluslararasõ niteliği en fazla ve 

taşõdõğõ risk açõsõndan en tehlikeli olanlarõndan biridir. Dünya ticaretinin yüzde 85�i 

denizyolu ile gerçekleştirilmektedir. Artan ticaret hacmi, artan bir denizyolu 

taşõmacõlõğõnõ da beraberinde getirmiş, bu da denizlerdeki kaza riskini artõrmõştõr. Artan 

risklere karşõlõk, bütün dünyada gerek deniz araçlarõnõn, gerek personelin ve yolcularõn, 

gerekse deniz çevresinin korunmasõ amacõyla deniz güvenliğini sağlamaya yönelik 

çabalar da artmõştõr. Denizde güvenliği sağlamak için uluslararasõ kurallarõ düzenlemek 

üzere IMO adõnda bir örgüt kurulmuş; bu örgüt, üye ülkelerin katõlõmõyla, çeşitli 

sözleşmeler hazõrlayarak yürürlüğe koymuştur.   

 

Denizde güvenliğin sağlanmasõ için çõkarõlan sözleşmelerin amacõ, ülkelerin, 

kendi deniz araçlarõnõn ve gemi adamlarõnõn belirlenen kriterlere uygunluğunun  

sağlanmasõdõr. Bir başka deyişle bu sözleşmelerle bayrak devleti denetimi1 sağlanmasõ 

amaçlanmõştõr. Ancak, Torrey Canyon, Herald of Free Enterprise, Scandinavian Star, 

Dona Paz, Exxon Valdez, Erika gibi büyük kazalar zinciri, mevcut önlemlerin yeterli 

olmadõğõnõ ortaya koymuştur. Gittikçe daha sõkõ önlemler alõnmõş, mevcut 

sözleşmelerde değişiklikler yapõlmõş, bunun yanõsõra liman devleti denetimi de bayrak 

devleti denetimine destek olmasõ amacõyla çeşitli sözleşmelere dahil edilmiştir.  

 

Türkiye�nin dõş ticaretinin de yüzde 95�i denizyolu ile gerçekleştirilmektedir. 

Ayrõca, üç tarafõ denizlerle çevrili olan ülkemizde özellikle İstanbul ve İzmir gibi 

önemli limanlarõmõz bulunmaktadõr. Ülkemiz, yõllardõr denizcilik ülkesi olamamõştõr, 

ancak bir denizcilik ülkesi olma iddiasõndan da vazgeçmemiştir. Amaçlanan, güçlü bir 

deniz ticaret filosuna sahip olmanõn yanõsõra, limanlarõmõzõn ikincil veya besleyici 

(feeder) olmaktan çõkarõlõp ana liman (hub port) haline getirilmesidir. Denizcilik ülkesi 

olma iddiasõndaki bir ülkenin diğer ülkelerle rekabet edebilmesi, bunun için de 

denizyolu güvenliği için getirilen uluslararasõ standartlara uyum sağlamasõ 

                                                           
1 Denizcilik literatüründe �Flag State Control� olarak geçen terimdeki �control� kelimesi, İngilizce�de 
�hakimiyet�, Fransõzca�da ise �denetim� anlamõndadõr. �Flag State Control� kapsamõnda yapõlan işin 
mahiyeti denetimdir. Bu nedenle, Türkçe�de yaygõn şekliyle �Bayrak Devleti Kontrolü� olarak kullanõlan 
terim, bu çalõşmada; terimin tam karşõlõğõ olan �denetim�i vurgulamak ve tezin amacõ olan denetimi 
etkinleştirmek amacõyla yapõlacak idari, hukuki ve diğer düzenlemeleri vurgulamak üzere �Bayrak 
Devleti Denetimi� olarak yer alacaktõr. Aynõ şekilde �Port State Control� terimi de �Liman Devleti 
Denetimi� olarak kullanõlacaktõr.  
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gerekmektedir. Denizyolu güvenliği açõsõndan ülkemizin sicili oldukça kötüdür. 

Özellikle AB�ye tam üyelik sürecinin daha da hõzlandõğõ ve Türkiye�nin müktesebatõnõ 

AB müktesebatõ ile uyumlaştõrma çalõşmalarõnõ yürüttüğü bu dönemde, denizyolu 

güvenliği konusunda son derece hassas olan AB karşõsõnda, Türkiye�nin bu sorunu daha 

da önem kazanmaktadõr. Türkiye�nin AB�ye üyelik sürecinde kõsa ve orta vadede 

çözmesi gereken en acil problem, bayrak ve liman devleti denetimindeki eksikliklerdir. 

Türkiye, AB�ye üye olsun olmasõn, bu problemler öncelikli olarak çözülmesi gereken 

sorunlar kapsamõndadõr.    

 

Bu çalõşmanõn amacõ, ülkemiz için çözülmesi önem ve aciliyet arz eden bu 

problemlerden biri, bayrak devleti denetiminin destekçisi ve denetçisi olan liman devleti 

denetimi hakkõnda dünya ile AB�de yapõlan çalõşmalarõ ve Türkiye�deki mevcut durumu 

incelemek, AB�deki durum ile Türkiye�nin durumunu karşõlaştõrmak ve Türkiye�nin 

AB�ye üye olmasõ için gereken mevzuat ve altyapõ değişikliklerini ortaya koymaktõr.  

 

Bu amaca ulaşabilmek için izlenen yöntem; ana esaslar itibarõyla liman devleti 

denetimi konusundaki uluslararasõ uygulamalarõ incelemek ve bunlarõ karşõlaştõrmak, bu 

konudaki öncü devletlerden olan ABD ve AB�nin mevzuatõnõ, teşkilatlanmasõnõ  ve 

uygulamada gözönüne aldõklarõ esaslarõ incelemek, AB�nin konu hakkõndaki tutumunu 

ortaya koymak üzere liman devleti denetimlerini dayandõrdõğõ mevzuatõn gelişimi 

itibarõyla kendi içinde karşõlaştõrmasõnõ yapmak ve nihayetinde bu uygulamalarla 

Türkiyedeki uygulamalarõ, mevzuat, idari yapõlanma ve altyapõ çerçevesinde 

karşõlaştõrarak Türkiye için öneriler getirmek şeklinde olmuştur.      

 

Çalõşmanõn kapsamõ; liman devleti denetimi konusunda dünyadaki, özellikle AB 

ile ABD�deki ve Türkiye�deki mevzuat, teşkilatlanma, altyapõ ile uygulamada gözönüne 

alõnan ana esaslarla sõnõrlandõrõlmõş, makro düzeyde öneriler getirilmiş, uygulamadaki 

teknik ve hukuki detaylara girilmemiştir.    

 

Bu çerçevede, çalõşma beş bölümden oluşmaktadõr. Birinci bölümde, dünyada 

deniz güvenliği konusunda yapõlan çalõşmalar genel olarak incelenmektedir. Bayrak 

devleti ve liman devleti denetiminin tanõmlarõ, denizyolu güvenliği konusunda 

uluslararasõ bütünlüğü sağlayan IMO�nun yapõsõ ve görevleri, IMO�nun denizyolu 

güvenliği ile ilgili yaptõğõ çalõşmalar bu bölümün ana başlõklarõnõ oluşturmaktadõr. İkinci 
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bölümde dünyada liman devleti uygulamalarõ ele alõnmaktadõr. IMO�nun liman devleti 

denetimi konusunda getirdiği kurallar ve bu kurallar çerçevesinde dünyada bölgesel 

liman devleti denetimi uygulamalarõ karşõlaştõrmalõ olarak incelenmektedir. Bu 

bölümde, hiçbir bölgesel anlaşmaya taraf olmadõğõ halde kendi başõna bir bölge teşkil 

eden ve liman devleti denetimi uygulamalarõ açõsõndan kendine has bir yapõsõ olan 

ABD�nin liman devleti denetimi konusunda idari yapõlanmasõ, mevzuatõ ve 

uygulamalarõ üzerinde ayrõntõlõ şekilde durulmaktadõr. Üçüncü bölümde AB�nin liman 

devleti ile ilgili mevzuatõ ve uygulamalarõ  ele alõnmakta, AB�nin liman devleti denetimi 

konusunda getirdiği öncü hükümleri ortaya koymak amacõyla mevzuat, revizyonlarõ 

itibariyla kendi içinde karşõlaştõrõlmaktadõr. Dördüncü bölümde Türkiye�de liman 

devleti denetimi konusunda mevcut durum, mevzuat, idari yapõlanma ve karşõlaşõlan 

sorunlar değerlendirilmektedir. Beşinci bölümde ise, Türkiye�deki liman devleti 

denetimi müktesebatõnõn AB müktesebatõyla uyumlaştõrõlmasõ için gereken mevzuat, 

idari yapõlanma ve altyapõ değişiklikleri hakkõnda değerlendirmeler ve öneriler yer 

almaktadõr. 

 

Bu çalõşmada Türkiye�nin dõş ticaretinin ortalama yüzde 10�unu gerçekleştirdiği 

ABD, diğer ülkelerle karşõlaştõrõldõğõnda kendine has bir yapõlanmasõ, kurallarõ olduğu 

ve etkin bir liman devleti denetimi yürüttüğü için diğer dünya devletleri arasõndan örnek 

olarak seçilmiştir.  

 

AB�deki mevzuat, uygulamalar ve yapõlanma ise çok ayrõntõlõ bir şekilde 

incelenerek, Türkiye�nin bu konudaki mevzuatõ, uygulamalarõ ve yapõlanmasõ 

AB�ninkilerle karşõlaştõrõlmõş; böylece Türkiye�nin gerek AB�ye tam üyelik sürecinde, 

gerekse dõş ticaret hacminin yarõsõnõ gerçekleştirdiği AB ülkeleriyle deniz ticaretini 

sağlõklõ bir şekilde sürdürebilmesi için  liman devleti denetimi konusunda almasõ 

gereken tedbirler belirlenmeye çalõşõlmõştõr. 

 

AB�nin deniz güvenliği konusundaki etkinliği gözönüne alõndõğõnda, 

Türkiye�nin AB�ye üye olup olmamaya bakmaksõzõn AB�nin sektörle ilgili olarak 

belirlediği kriterlere uymasõ, ülkemize denizcilik ülkesi olma hedefi yolunda çok önemli 

bir mesafe katettirecektir.          
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Bu çalõşma ile çok güncel ve önemli bir konu olan ve sürekli değişikliklere 

maruz kalarak daha sõkõ hale getirilen liman devleti denetimi konusunda Türkiye�de 

kõsõtlõ olan incelemelere bir katkõda bulunulmaya çalõşõlmõştõr. Çalõşmada dünya 

örneklerinden yola çõkõlarak getirilen önerilerin, Türk limanlarõnõn standartaltõ gemilerin 

uğrak yeri olmaktan çõkarõlmasõnõ sağlayacak ve yabancõ gemilerin denizlerimizin 

güvenliği ile çevresini tehdit etmesini engelleyecek çalõşmalarõn yapõlmasõ veya 

hõzlandõrõlmasõ için tetikleyici ve yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Bu öneriler, 

AB ile tam üyelik müzakerelerimizde liman devleti denetimi hususunda yapõlacak 

iyileştirmeler konusunda da yol gösterici olabilecektir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

DÜNYADA DENİZYOLU GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE 

TANIMLAR 

 

1.1 IMO�NUN TANIMI, YAPISI VE GÖREVLERİ2  

 

Denizciliğin uluslararasõ bir iktisadi faaliyet olma özelliği taşõmasõndan dolayõ, 

geçmişten bugüne denizde güvenliğin sağlanmasõnõn en iyi yolunun, denizcilik 

ülkelerinin hepsinin uyacağõ uluslararasõ düzenlemeler geliştirmekten geçtiği kabul 

edilmiş ve 19. Yüzyõlõn ortalarõndan itibaren bu konuda birkaç antlaşma da yapõlmõştõr. 

Bazõ ülkeler deniz güvenliğinin daha etkin bir şekilde sağlanmasõ için süreklilik arz 

edecek uluslararasõ bir organizasyonun kurulmasõ gerekliliğini benimsemişlerdir. 

Sözkonusu ülkelerin bu dilekleri Birleşmiş Milletlerin kurulmasõndan sonra 

gerçekleşmiştir.   

 

IMO (International Maritime Organization, Dünya Denizcilik Örgütü), Birleşmiş 

Milletlerin, deniz güvenliğini geliştirmek ve deniz araçlarõndan doğan kirliliği önlemek 

üzere kurulmuş olan uzman ajansõdõr. IMO�yu resmi olarak kuran sözleşme 1948 

yõlõnda kabul edilmiş, 1958 yõlõnda yürürlüğe girmiştir.  

 

Örgütün amaçlarõ �Ülkeler arasõnda, uluslararasõ ticarete konu gemilerle ilgili 

her türlü teknik uygulamalar ve hukuki düzenlemeler konusunda işbirliğini sağlayacak 

araçlarõ; deniz güvenliği, seyrüsefer verimi ve deniz araçlarõnõn oluşturduğu kirliliğin 

kontrolü ve önlenmesiyle ilgili konularda uygulanabilir standartlarõn benimsenmesini ve 

uygulanmasõnõ sağlamak� şeklinde özetlenebilir (IMO�nun kurulmasõyla ilgili 

Sözleşmenin 1. Maddesi).  

 

IMO, bir meclis, bir konsey, dört ana komite ( Deniz Güvenliği Komitesi, Deniz 

Çevresini Koruma Komitesi, Hukuk Komitesi ve Teknik İşbirliği Komitesi)den 

                                                           
2 Structure of IMO, www.imo.org/About/mainframe.asp?topic_id=312 
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oluşmaktadõr. IMO bünyesinde ayrõca, bir Kolaylaştõrma Komitesi ve ana komitelere 

destek olan alt komiteler bulunmaktadõr.  

 

Meclis, örgütün en üst yönetim organõdõr. Bütün üye ülkelerin temsilcilerinden 

oluşmakta ve normal durumlarda iki yõlda bir toplanmaktadõr. Meclis, iş programõnõ 

onaylamakla, bütçeyi oylamakla ve örgütün finansal düzenlemelerini belirlemekle 

yükümlüdür. Meclis, aynõ zamanda Konseyi seçmekle de görevlidir.  

 

Konsey, örgütün yürütücü organõdõr ve Meclise bağlõ olarak örgütün işlerini 

denetler. Meclis oturumlarõ arasõnda Meclisin bütün görevlerini Konsey yürütür. Ancak, 

üye ülkelere deniz güvenliği ve kirlilik önlemeyle ilgili tavsiye verme işini sadece 

Meclis yapabilir. Konseyin diğer görevleri: örgütün organlarõ arasõndaki koordinasyonu 

sağlamak; örgütün taslak iş programõnõ ve  bütçe tahminlerini Meclise iletmek; 

komitelerden ve diğer organlardan raporlar ve teklifler alarak, bunlar hakkõndaki yorum 

ve tavsiyelerle birlikte Meclise ve üye ülkelere iletmek; Meclisin de onayõyla Genel 

Sekreteri atamak; örgütün diğer örgütlerle ilişkileri hakkõnda, Meclisin de onayõyla 

düzenlemeler ve anlaşmalar yapmaktõr.  

 

Görüldüğü üzere, Konsey, örgütçe alõnan kararlarõn içeriği açõsõndan çok önemli 

bir organdõr.  

 

Konsey üyeleri seçilirken aşağõdaki kriterler gözönüne alõnmaktadõr: 

 

Konsey üyelerinin, 

 

(a) Sekizi, uluslararasõ deniz nakliyesi hizmeti verme açõsõndan en büyük 

pay sahibi ülkelerden olacaktõr. 

(b) Sekizi, deniz ticaret hacmine katkõ açõsõndan en fazla pay alan ülkelerden 

olacaktõr. 

(c) On altõ ülke ise, yukarõda sayõlan (a) ve (b) grubuna seçilemeyen, ancak 

denizyolu ulaştõrmasõ ve seyrüsefer ile ilgili özel çõkarlarõ bulunan ve 

seçilmeleriyle dünyanõn bütün önemli coğrafi alanlarõnõn Konseyde temsil 

edilmesini sağlayacak olan ülkelerden olacaktõr.  
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Türkiye, 21. ve 22. Meclis oturumlarõnda 2000-2003 yõllarõnõ kapsayacak şekilde 

(c) grubuna seçilmiştir.   

 

Kasõm 1993 tarihinde, Meclis tarafõndan IMO Sözleşmesinde yapõlan bir 

değişiklik, Konseydeki toplam temsilci sayõsõnõn 40�a çõkarõlmasõnõ öngörmektedir. Bu 

büyüklüğe ulaşabilmek için (a) ve (b) gruplarõ 10 üyeye, (c) grubu ise 20 üyeye 

yükseltilecektir. Bu uygulama 7 Kasõm 2002�den itibaren yürürlüğe girecektir.  

 

Deniz Güvenliği Komitesi (MSC), örgütün en yüksek teknik organõ olup bütün 

üye ülkeleri kapsamaktadõr. Komitenin görevi, Örgütün görev kapsamõ içinde, 

denizyolu güvenliği ile ilgili olabilecek her konuyla ilgilenmek ve Meclisin onayõna 

sunulabilecek güvenlikle ilgili önerileri ve yol gösterici belgeleri hazõrlamaktõr. Ayrõca, 

genişletilmiş MSC, SOLAS gibi sözleşmelerde yapõlacak değişikliklere karar verir. 

Genişletilmiş MSC denilmesinin nedeni ise, komitenin bütün üye ülkeleri kapsamasõnõn 

yanõsõra, üye ülke olmamakla birlikte değişiklik yapõlacak sözleşmelere taraf olan 

ülkelerin de bu komite içinde yer almasõdõr.  

 

Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC), bütün üye ülkeleri kapsamaktadõr. 

Görevi, Örgütün görev kapsamõ içinde, deniz kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili 

konularla ilgilenmek ve gerekli sözleşmeleri hazõrlamak, değişiklikleri yapmak ve 

bunlarõn uygulanmasõnõ sağlamaktõr.  

 

MSC ve MEPC, 9 alt komite tarafõndan desteklenmektedir.  

 

Hukuk Komitesi, Örgütün görev kapsamõndaki bütün yasal işlerle ilgilenmekte 

ve bütün üye ülkeleri kapsamaktadõr. Özellikle 1967 yõlõnda meydana gelen Torrey 

Canyon kazasõndan sonra ortaya çõkan hukuki sorunlarla ilgilenmek için kurulmuştur.  

 

Teknik İşbirliği Komitesi, Örgütün yürütücüsü veya tarafõ olduğu teknik işbirliği 

projelerinin yürütülmesiyle ve teknik işbirliği alanõnda örgütün olabilecek diğer 

faaliyetleriyle ilgilenir. Bütün üye ülkelerin temsilcilerini kapsar.  
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Kolaylaştõrma Komitesi, Konseye bağlõ olarak çalõşmaktadõr ve IMO�nun 

gereksiz formaliteleri engellemek üzere yaptõğõ çalõşmalarõ yürütmektedir. Katõlõm, 

bütün üye ülkelerine açõktõr.   

 

IMO�nun görevi, mevzuatõ hazõrlamak ve yürürlüğe koymaktõr, ancak 

uygulamayõ yapmakla sorumlu olan üye ülkelerdir. 

 

1.2 IMO�NUN DENİZ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA YAPTIĞI 

ÇALIŞMALAR3 

 

IMO�nun ilk görevi, 1960�da SOLAS (Denizde Can Güvenliği) Sözleşmesinin 

yeni bir versiyonunu hazõrlayarak yürürlüğe sokmak olmuştur. Bundan sonra IMO, 

dikkatini uluslararasõ denizyolu trafiğini, yük hatlarõnõ ve tehlikeli maddelerin 

taşõnmasõnõ düzenlemeye çevirmiş, bunun yanõsõra gemilerin tonajlarõnõ ölçme sistemini 

de yenilemiştir.  

 

Güvenlik IMO�nun en önemli sorumluluğu olmasõna karşõn, zamanla kendini 

göstermeye başlayan kirlilik problemi de IMO�nun ilgilendiği ve sorumluluk kapsamõna 

aldõğõ konulardan biri olmuştur. Denizyoluyla taşõnan petrol miktarõnõn artmasõ ve 

tankerlerinin boyutlarõnõn büyümesi, deniz kirliliği açõsõndan önemli bir mesele teşkil 

etmeye başlamõş, 1967�de meydana gelen Torrey Canyon kazasõ sonucu denize dökülen 

120.000 ton  petrol, problemin boyutlarõnõ da ortaya koymuştur.  

 

IMO, izleyen birkaç yõl içerisinde tanker kazalarõnõ engelleyecek ve bu kazalarõn 

olumsuz sonuçlarõnõ en aza indirecek bir dizi önlemi yürürlüğe sokmuş, ayrõca petrol 

tanklarõnõn ve makina dairesinin atõklarõnõn temizlenmesi gibi rutin işler sõrasõnda ortaya 

çõkan çevre tehdidinin de üstesinden gelmeye çalõşmõştõr. Bu tedbirlerin en önemlisi, 

1973�de yürürlüğe giren ve 1978�de ek protokolle yenilenen MARPOL 73/78 

(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, Denizlerin 

Gemiler Tarafõndan Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkõndaki Uluslararasõ Sözleşme)�dir. 

Bu sözleşme, sadece kazalardan ya da işletmeden kaynaklanan kirliliği değil, 

                                                           
3 Introduction to the IMO, www.imo.org 
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kimyasallardan, paketlenmiş mallardan, lağõmdan ve çöplerden kaynaklanan kirliliği ve 

hava kirliliğini de kapsamaktadõr.  

   

IMO�ya verilen görevlerden birisi de, kirlilikten dolayõ maddi olarak zarar 

görenlerin zararlarõnõn karşõlanmasõ için bir sistem geliştirilmesidir. Bu amaçla 1969�da 

CLC (Civil Liability for Oil Pollution Damage - Petrol Kirliliği Zararlarõndan Doğan 

Sivil Yükümlülükler Hakkõnda Uluslararasõ Sözleşme) ve 1971�de FUND (International 

Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil 

Pollution Damage - Petrol Nedeniyle Kirlenmeden Doğan Zararlarõn Karşõlanmasõ İçin 

Uluslararasõ Tazminat Fonu Kurulmasõna Dair Uluslararasõ Sözleşme) yürürlüğe 

girmiştir. Her iki sözleşme de 1992 ve 2000�de yenilenerek, mağdur olanlara ödenecek 

tazminatõn limitlerinin artõrõlmasõ sağlanmõştõr. IMO, yükümlülük ve tazminat 

konularõnda başka sözleşmeleri de yürürlüğe koymuştur.  

 

1970�li yõllarda, bir küresel arama ve kurtarma sistemi  başlatõlmõştõr. Yine bu 

yõllarda, INMARSAT (International Mobile Satellite Organization, Uydular Aracõlõğõyla 

Deniz Haberleşmesi Örgütü Uluslararasõ Sözleşmesi-1976) yürürlüğe girmiş, bu da 

radyo mesajlarõ ve diğer mesajlarõn gemilerce alõnabilmesini önemli oranda 

kolaylaştõrmõştõr.  

 

1992�de Küresel Denizde Tehlike ve Güvenlik Sistemine geçilmeye 

başlanmasõyla bir başka önemli aşama kaydedilmiş; Şubat 1999�da bu sistemin 

tamamen kullanõma geçmesiyle, bir gemi dünyanõn neresinde olursa olsun yardõm 

alabilir hale gelmiştir. Bu sistemle, gemideki personelin tehlikeyi haber vermeye vakti 

olmasa bile tehlike mesajõ otomatik olarak iletilmektedir.   

 

IMO�nun ortaya koyduğu diğer tedbirler, konteyner güvenliği, büyük hacimli 

kargo, sõvõlaştõrõlmõş gaz tankerleri ve diğer gemi tiplerini kapsamaktadõr. Öte yandan, 

gemi personelinin standartlarõna özel önem verilmiş ve bunun için STCW (Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers; Gemi Adamlarõnõn Eğitimi, 

Sertifikalandõrõlmasõ ve Vardiya Tutma Esaslarõ Uluslararasõ Sözleşmesi) yürürlüğe 

konulmuştur. 1 Şubat 1997�de bu Sözleşmeyi tadil eden 1995 hükümleri yürürlüğe 

girmiş ve gemi adamlarõnõn standartlarõnda büyük aşamalar kaydedilmiştir. Aynõ 

zamanda IMO�ya ilk kez  ülkelerin uygulamalarõnõ kontrol etme yetkisi verilmiştir. 
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1 Temmuz 1998�de ISM Kodu (International Safety Management Code, 

Uluslararasõ Deniz Güvenliği Yönetimi) yürürlüğe girmiş, bu Kod 500 ton ile 

üzerindeki yolcu gemilerine, petrol ve kimyasal tankerlerine, büyük hacimli madde 

taşõyõcõlarõna, gaz taşõyõcõlarõna ve yüksek hõzlõ gemilere uygulanmaya başlanmõştõr. 

ISM Kodu, diğer kargo gemilerine ve mobil açõkdeniz sondaj platformlarõna ise, 1 

Temmuz 2002�den itibaren uygulanmaya başlayacaktõr.  

 

Sözleşmelerin hazõrlanõp yürürlüğe girmesi yeterli olmamakta, bu sözleşmelerle 

getirilen kurallarõn uygulanmasõ da gerekmektedir. Ülkelerin sorumluluğu altõnda olan 

bu konuda yapõlanlar ülkeden ülkeye farklõlõk göstermektedir. IMO, mevzuatõn 

uygulanmasõnõ kolaylaştõrmak için bayrak devletlerine yardõmcõ olmakta ve bölgesel 

liman devleti denetimleri kurulmasõnõ teşvik etmektedir.  

 

1.3 BAYRAK DEVLETİ DENETİMİ 

 

Bayrak devleti, bir deniz aracõnõn kullandõğõ bayrağõn ait olduğu devlettir. Yani, 

her ülke, kendi bayrağõnõ taşõyan deniz aracõnõn bayrak devletidir. IMO sözleşmelerinde 

bayrak devleti, bazen �İdare� adõyla da anõlmaktadõr. Bayrak devletinin görevi, kendi 

bayrağõnõ taşõyan deniz araçlarõnõn, hem kendi seyrüsefer güvenliğini hem de denizdeki 

güvenliği sağlamak amacõyla, uluslararasõ sözleşmelerde belirlenen kriterlere 

uygunluğunu kontrol etmektir. Bayrak devletince, uygun olan araçlarõn seyrüseferine 

izin verilirken, uygun olmayanlarõn eksikliklerinin giderilmesi ve ancak bu eksiklikler 

giderildikten sonra sefere çõkmasõ sağlanõr. Bu şekilde deniz aracõnõn, içindeki personel 

ve varsa yolcularõn güvenliğinin, seyrüseferdeki diğer deniz araçlarõnõn güvenliğinin, 

denizde ve uğrak yapõlacak limanlarda çevre güvenliğinin sağlanmasõ ve kaza riskinin 

en aza indirilmesi amaçlanmaktadõr.  

 

Deniz araçlarõnõn uymasõ gereken uluslararasõ kriterler; IMO tarafõndan 

hazõrlanan sözleşmeler, ek protokoller, kararlar ile belirlenmektedir. Bu sözleşmelere ve 

ek protokollere taraf olan ülkeler, kendi bayraklarõnõ taşõyan deniz araçlarõnõn 

sözkonusu kriterlere uygunluğunu taahhüt etmiş olmaktadõr. Kağõt üzerinde bu 

kriterlere uymayõ taahhüt eden bazõ devletler, uygulamada tecrübesizlik, uzman ve 

kaynak yetersizliği gibi çeşitli nedenlerden dolayõ bayrak devleti görevlerini bütün 
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gerekleriyle yerine getirememektedir. Bundan dolayõ, deniz güvenliği istenilen düzeyde 

tesis edilememektedir.  

 

Bu durumun çözülmesi için IMO iki yöntem izlemiştir. Bu yöntemlerden birisi, 

bayrak devleti uygulamasõnõ ülkeler için kolaylaştõracak ve bayrak devleti 

uygulamasõnda daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak tedbirleri araştõrmak üzere 

�Bayrak Devleti Uygulamasõ Alt Komitesi (FSI)�nin kurulmasõdõr. Diğeri ise liman 

devleti denetiminin uygulamaya sokulmasõdõr.4  

 

FIS�in çalõşmalarõ dört ana başlõk altõnda toplanabilir:5  

 

1. IMO Araçlarõnõn Uygulanmasõ 

 

• İdare adõna hareket edecek kurum ve kuruluşlarõn yetkilendirilmesi 

konusunda yol göstermek, bu yetkilendirme için model sözleşme taslağõ oluşturarak 

İdarelere yardõmcõ olmak, 

 

• IMO araçlarõnõn (örneğin; kontrolü yürütecek olan personelin sahip 

olmasõ gereken asgari eğitim düzeyi ve tecrübenin ne olmasõ gerektiği) 

uygulanmasõnda Bayrak Devletine yol göstermek, 

 

• İdare adõna tam teftiş(sörvey) ve belgelendirme işlevlerini yerine 

getirmesi uygun görülen kuruluşlar için ayrõntõlõ şartnameler hazõrlamak, 

 

• ISM kodu uygulamasõnda İdareye yol göstermek, 

 

• İdare adõna hareket etmek üzere �onaylanmõş� kuruluşlarõn 

yetkilendirilmesiyle ilgili standartlarda, şartnamelerde, örnek sözleşmelerde 

değişiklik yapmak, 

 

                                                           
4 Maritime Safety- Flag State, www.imo.org/Safety/mainframe.asp?topic_id=156 
5 Dr. Hoppe, The Work of the Sub-Committee on Flag State Implementation � An Overview (2000); pp 4 
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• Bayrak Devletlerinin kendi performans değerlendirmelerini yaptõklarõ 

formun formatõnõ hazõrlamak ve performans kriterlerini belirlemek, bu konuda bir 

veri tabanõ oluşturmak. 

 

2. Liman Devleti Denetimi 

 

• Deniz aracõnda işletim gereklerinin kontrolü için yol göstermek, 

• Liman devleti denetimi görevlilerinin sahip olmasõ gereken eğitim ve 

nitelikleri belirlemek,  

• Liman devleti denetimi görevlilerinin yönetimi ile ilgili Kodu 

hazõrlamak, 

• Liman devleti denetimi için işlem kurallarõ (prosedürler) oluşturmak. 

 

3. Tam Teftiş(Sörvey) ve Belgelendirme 

 

• �Onaylanan�  kuruluşlarõn yetkilendirilmesi, 

• Survey için yol gösterici işlem kurallaõr ve bunlarõn revizyonu, 

• Muafiyet Belgeleri, 

• HSSC (Harmonized System of Survey and Certification - 

Uyumlaştõrõlmõş Tam Teftiş ve Belgelendirme Sistemi)�nin �Hava Kirliliği� 

konusundaki MARPOL Ek 6�nõn içine alõnmasõ, 

• Ro-Ro yolcu gemilerinin program dõşõ denetlenmeleri için yol 

göstermek. 

 

4. Kaza İstatistikleri ve Soruşturmalar 

 

• Kaza raporlarõ ve kaza incelemeleri, 

• Deniz kazalarõ ve olaylarõnõn soruşturmasõ ile ilgili kodun hazõrlanmasõ. 

 

FSI tarafõndan pek çok karar ve genelge hazõrlanarak bunlarõn yürürlüğe 

konulmasõ sağlanmõştõr. Deniz güvenliğinin sağlanmasõ çerçevesinde Bayrak devleti 

denetimini kolaylaştõrmak ve geliştirmek için yapõlan  bütün bu çalõşmalara rağmen bazõ 
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devletlerin hala yükümlülüklerini yerine getirmedikleri görülmektedir. Bu durum 

IMO�nun ikinci yöntemi uygulamasõna yol açmõştõr: Liman Devleti Denetimi. 

 

1.4 LİMAN DEVLETİ DENETİMİ  

 

Liman devleti denetimi, bir ülkenin limanlarõna gelen yabancõ bayraklõ gemilerin 

durumunun ve ekipmanõnõn uluslararasõ sözleşmelerde belirtilen ölçütlere (kriterlere), 

gemi personelinin ve işletiminin ise uluslararasõ hukuka uygunluğunun denetlenmesidir. 

Yukarõda da bahsedildiği üzere, bir deniz aracõnõn uluslararasõ sözleşmelerde belirlenen 

ölçütlere uygunluğunun sağlanmasõnõn asõl sorumlusu bayrak devletidir. Bayrak 

devletleri görevlerini tam olarak yerine getiriyor olsaydõ, liman devleti denetimine gerek 

kalmayacaktõ.  

 

Liman devleti denetimini uygulama yetkisi, uluslararasõ sözleşmelere dayanan 

ulusal hukukundur. Bu nedenle, bir liman devletinin liman devleti denetimini 

uygulayabilmesi için, öncelikle ilgili uluslararasõ sözleşmelere taraf olmasõ ve kendi iç 

hukukunda gerekli düzenlemeyi yapmasõ gerekmektedir. Taraf ülkeler, limanlarõna 

gelen yabancõ bayraklõ gemileri ilgili sözleşmelerin hükümlerine göre, Liman Devleti 

Denetimi Görevlileri (LDDG) aracõlõğõyla denetleyebilir6.  

 

Taraf ülkeler, bayrak devleti denetimi kapsamõnda kendi gemilerini belirlenen 

müfettişlere(sörveyörlere) ya da onaylanmõş kuruluşlara denetlettirebilirken, liman 

devleti denetimlerini ancak liman devleti tarafõndan yetkilendirilmiş görevlilere 

yaptõrabilir. LDDG, genel bir yetkilendirmeyle veya olay itibarõyla yetkilendirilmeyle 

görevlendirilebilir7.   

 

Liman devleti denetimleri aşağõdaki nedenlere dayanõlarak yapõlabilir: 

 

- Taraf ülkenin yetkisi 

- Bir başka taraf ülkenin isteği ya da deniz aracõ hakkõnda verilen bilgiler  

                                                           
6 Dr Hoppe; Port State Control � an update on IMO�s work ( 2000); pp1 
7 Resolution A.787 (19), Procedures for Port State Control, Chapter 2 
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- Geminin personelinin, bir meslek örgütü veya birliğinin, ticaret birliğinin, veya 

deniz aracõnõn, personelinin ve yolcusunun ya da denizde çevre güvenliği ile 

ilgili bir çõkarõ bulunan herhangi bir kişinin, deniz aracõ hakkõnda verdiği 

bilgiler.8   

 

Liman devletince, bir deniz aracõnõn gereksiz yere alõkonulmasõ ve 

geciktirilmesini engelleyici bütün önlemler alõnmalõdõr. Aksi halde zarara uğratõlan 

geminin masraflarõ karşõlanmak zorundadõr. 9 

 

Birçok uluslararasõ sözleşmede liman devleti denetimi ile ilgili hükümler 

bulunmaktadõr. Bu uluslararasõ sözleşmeler ve konuya yönelik düzenleme maddeleri 

şunlardõr: 

 

- SOLAS 74 (Denizde Can Güvenliği Uluslararasõ Sözleşmesi); 1/19, 

11/19 ve 11/19 no�lu Düzenlemeler 

- LOADLINES 66 ( Yükleme Hatlarõ Uluslararasõ Sözleşmesi), madde 21 

- MARPOL 73/78 (Denizlerin Gemiler Tarafõndan Kirletilmesinin 

Önlenmesi Hakkõndaki Uluslararasõ Sözleşme) madde 5,6;  ek 1�in 8A 

düzenlemesi; ek 2�nin 15 no�lu düzenlemesi, ek 3�ün 8 no�lu düzenlemesi ve ek 

4�ün 8 no�lu düzenlemesi 

- STCW 78 (Gemi Adamlarõnõn Eğitimi, Belgelendirilmesi ve Vardiya 

Tutma Esaslarõ Uluslararasõ Sözleşmesi) madde 10 ve düzenleme I/4 

- TONNAGE 69 (Gemilerin Ölçümü Uluslalarasõ Sözleşmesi) madde 12 

                                                           
8 Dr. Hoppe, Port State Control � an update on IMO�s work ( 2000); pp 1 
9 ibid 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

DÜNYADA LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI 

 

2.1 IMO TARAFINDAN BELİRLENEN KURALLAR10 

 

Liman devleti denetiminin uygulanabilmesi için uyulmasõ gereken kurallar, IMO 

tarafõndan yukarõda da sayõlmõş olan uluslararasõ sözleşmelerle ortaya konulmuştur. Bu 

sözleşmelerin liman devleti denetimiyle ilişkileri şu şekildedir: 

 

SOLAS 74 - Denizde Can Güvenliği Uluslararasõ Sözleşmesi 74 

 

SOLAS Sözleşmesi, deniz güvenliği ile ilgili konularõ ele alan temel uluslararasõ 

sözleşmedir.  Ana amacõ, güvenliğe uygun şekilde gemilerin inşasõ, ekipmanõ ve işletimi 

ile ilgili en düşük standartlarõ belirlemektir. Bayrak devleti, kendi bayrağõnõ taşõyan 

gemilerin bu sözleşmede belirlenen standartlara uymasõnõ sağlamakla yükümlüdür. Bu 

denetimin gerçekleştiğinin kanõtõ olacak pek çok sertifika Sözleşmeyle düzenlenmiştir. 

Liman devleti denetimi ile ilgili hükümler, taraf ülkelerin limanlarõna gelen diğer taraf 

ülkelerin gemilerini, bu gemilerin Sözleşmede belirlenen standartlara önemli ölçüde 

uyumsuzluğunu ortaya koyan durumlarda, denetleme imkanõ getirmiştir.  

 

SOLAS Sözleşmesi, düzenli aralõklarla yapõlan değişiklikler için gözden 

geçirilmektedir. Bu Sözleşmenin bölümleri şöyledir: 

 

Bölüm I: Genel Maddeler 

Bölüm II: İnşa- Yapõ, altbölme ve denge, makina ve elektrik aksamõ 

Bölüm II-2: İnşa- Yangõndan koruma, yangõn tespiti ve söndürülmesi  

Bölüm III: Hayat Kurtarma Gereçleri ve Düzenlemeleri 

Bölüm IV: Radyokomünikasyon 

Bölüm V: Seyrüsefer Güvenliği 

Bölüm VI: Kargonun Taşõnmasõ 

                                                           
10 Dr. Hoppe, Port State Control � an update on IMO�s work ( 2000); pp 2-6 
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Bölüm VII: Tehlikeli Maddelerin Taşõnmasõ 

Bölüm VIII: Nükleer Gemiler 

Bölüm IX: Gemilerin Güvenli İşletiminin Yönetimi 

Bölüm X: Yüksek Hõzlõ Gemiler İçin Güvenlik Tedbirleri 

Bölüm XI: Deniz Güvenliğini Geliştirmek için Özel Tedbirler  

 

Sözleşme, ilgili bölümlerinde aksini belirten bir hüküm olmadõkça, boyutuna ve 

türüne bakõlmaksõzõn, uluslararasõ sefere çõkan ve 500 GRT üzeri olan bütün gemiler 

için geçerlidir. SOLAS�õn genelde geçerli olmadõğõ gemiler; askeri taburlarõ taşõyan 

gemiler, savaş gemileri, 500 GRT altõ kargo gemileri, mekanik olarak çalõşmayan 

gemiler, ilkel yapõmla inşa edilen ahşap gemiler, ticari amaçlõ kullanõlmayan eğlence 

yatlarõ ve balõkçõ araçlarõdõr.  

 

SOLAS�õn I. Bölüm 19. Düzenlemesinde yer alan işlem kurallarõ, asõl olarak 

LDDG�lerin limanlara gelen yabancõ bayraklõ gemilerin geçerli belgeleri taşõyõp 

taşõmadõğõnõ denetlemesini sağlamak amacõndadõr. Çoğu kez, geçerli sertifikalara sahip 

olunmasõ, geminin sözleşmenin koşullarõna uygun olduğunu kanõtlamak için yeterlidir. 

Geminin ve ekipmanõnõn sertifikalarda belirtilen ayrõntõlarla önemli derecede 

uyumsuzluğunun bulunduğuna dair göstergeler varsa, LDDG, gereğini yapmak 

konusunda yetkilidir.  

 

LDDG, geminin; kendini, içindeki yolcularõ veya personeli tehlikeye atmayacak 

hale gelmeden seyrüsefere çõkmamasõ için gerekli önlemleri alabilir. Önlem alõnmasõ 

halinde, bayrak devleti durumdan haberdar edilmeli ve olay IMO�ya rapor edilmelidir.  

 

IX. Bölüm 6. Düzenleme, ISM Koduna göre, özellikle geminin �Güvenlik 

Yönetimi Sistemi�nin düzgün çalõşmasõyla ilgili olarak işletim gerekleri açõsõndan liman 

devleti denetimini ilgilendirmektedir. İşletme gereklerinde liman devleti denetimi, genel 

olarak XI. Bölümün 4. Düzenlemesinde tanõmlanmõştõr.  

 

LL 66 - Yükleme Hatlarõ Uluslararasõ Sözleşmesi 66 

 

Sözleşme, gemide gerekli dengeyi sağlamak ve gemi teknesi üzerinde fazla 

yükten doğacak gerilimi azaltmak amacõyla, uluslararasõ sefere çõkan bir geminin 
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yüklenebileceği gemi draftõna sõnõrlamalar getirmektedir. Aynõ zamanda geminin dõş 

hava koşullarõna ve suya karşõ dayanõklõlõğõnõ ele almakta, bölmeleme (subdivision) ve 

zarara karşõ koyabilme dengesini hesaplama yöntemleriyle tankerlerin yükleme 

noktasõnõ belirleyen maddeler kapsamaktadõr.  

 

Düzenlemeler değişik bölgelerde ve mevsimlerde oluşabilecek potansiyel 

tehlikeleri gözönüne almaktadõr. Teknik konularõ ele alan Ek, kapõlar, boşaltma 

kapaklarõ, ambarlar ve diğer parçalar hakkõnda çeşitli ilave maddeler içermektedir. Bu 

tedbirlerin ana amacõ, yükleme hattõnõn altõndaki gemi teknesinin su geçirmezliğini 

sağlamaktõr. Bütün belirlenmiş yük hatlarõ, güverte çizgisiyle beraber, gemi içinde her 

bir kõsõmda işaretlenmelidir. Kargoyu ahşap güvertede taşõyacak olan gemiler için, 

güverte kargosu dalgalarõn etkisine karşõ koruma sağladõğõndan daha küçük bir 

yüklenemeyecek su hattõ kesimi(freeboard) belirlenmiştir.  

 

Sözleşme, savaş gemileri, boyu 24 m�den küçük yeni inşa gemiler, 150 

GRT�dan küçük gemiler, ticari amaçla kullanõlmayan eğlence amaçlõ yatlar ve balõkçõlõk 

araçlarõ dõşõndaki uluslararasõ sefere konu bütün gemiler için geçerlidir.  

 

Sözleşmenin 21. maddesine göre, 16 ve 17. maddeler uyarõnca düzenlenen 

sertifikalara sahip gemiler, Sözleşmeye taraf diğer ülkelerin limanlarõnda, o ülkelerin 

yetkilendirdiği görevlilerce denetime tabi tutulurlar.  

 

MARPOL (73/78) - Denizlerin Gemiler Tarafõndan Kirletilmesinin Önlenmesi 

Hakkõndaki Uluslararasõ Sözleşme 

 

MARPOL Sözleşmesi, atõklarõn istiflenme yoluyla denize dökülmesi dõşõnda 

gemilerin neden olduğu kirlilik hakkõndaki bütün teknik konularõ kapsamaktadõr ve 

denizdeki maden yataklarõnõn araştõrõlõp işletilmesi sonucu doğan kirlilik hariç olmak 

üzere bütün gemi tipleri için de geçerlidir. Sözleşmenin zararlõ maddeleri kapsayan 

olaylar hakkõndaki raporlarõ ve hakemliği ele alan iki Protokolü ile çeşitli kirlilik 

türlerini engellemek için düzenlemeler içeren 6 Ek�i bulunmaktadõr: 

 

Ek I: Petrol kirliliğinin önlenmesi 

Ek II: Dökme halindeki zehirli sõvõ maddelerin kirliliğinin kontrolü 
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Ek III: Paketli şekilde denizyoluyla taşõnan zararlõ maddelerden doğan kirliliğin 

önlenmesi 

Ek IV: Gemilerden lağõm boşaltma sõrasõnda oluşan kirliliğin önlenmesi (henüz 

yürürlükte değil) 

Ek V: Gemilerin çöpü dolayõsõyla oluşan kirliliğin önlenmesi 

Ek VI: Gemilerden doğan hava kirliliğinin önlenmesi (henüz yürürlükte değil) 

 

Sözleşme, savaş gemileri, ticari amaç dõşõnda devlet işinde kullanõlan 

donanmaya ait araçlar ve devlete ait veya devlet tarafõndan işletilen diğer gemiler 

dõşõnda, deniz ortamõnda çalõşan sabit ve yüzer  platformlar da dahil olmak üzere bütün 

gemiler için geçerlidir.  

 

5. madde, taraf ülkelere limanlarõndaki gemilerin geçerli belgeleri olup 

olmadõğõnõ kontrol edebilme yetkisini vermektedir. 6. madde ise bir geminin 

Sözleşmeye aykõrõ olarak zararlõ madde boşaltõp boşaltmadõğõnõn denetlenmesine izin 

vermektedir.  

 

Değişik Eklerde yer alan dört düzenleme, taraf ülkelere yabancõ gemilerin 

işletme koşullarõnõ kontrol etme yetkisi vermektedir. Örneğin Ek I�in 8A no�lu 

düzenlemesi petrolden doğan kirliliğin önlenmesine dair işlem kurallarõ, Ek II�nin 15 

no�lu düzenlemesi zehirli sõvõlardan doğan kirliliğin önlenmesine dair işlem kurallarõ, 

Ek III�ün 8 no�lu düzenlemesi zararlõ maddelerden doğan kirliliğin önlenmesi ve Ek 

V�in 8 no�lu düzenlemesi atõklardan doğan kirliliğin önlenmesine dair işlem kurallarõnõ 

ele almaktadõr.  

 

STCW 78 - Gemi Adamlarõnõn Eğitimi, Belgelendirilmesi ve Vardiya Tutma 

Esaslarõ Uluslararasõ Sözleşmesi 

 

Sözleşme, gemi adamlarõ için eğitim, belgelendirme ve vardiya tutma esaslarõna 

dair temel koşullarõ uluslararasõ seviyede tesis etmektedir. Ayrõca, müfredat programõ 

ile güvertede, radyo ve makine bölümlerinde gözetim için görevlendirilecek görevlilerin 

ve gözetimde yer alacak tayfalarõn denize çõkma zamanõnõ dahi belirleyen kapsamlõ 

nitelik ve belgelendirme koşullarõnõ içermektedir. Bütün bu gemi adamlarõ, aynõ 

kriterlere göre onaylanmõş belgelere sahip olmak zorundadõr. Sözleşme, ayrõca güverte 
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ve makine gözetimlerinde izlenmesi gereken temel kurallarõ ve petrol, kimyasal ve 

sõvõlaştõrõlmõş gaz tankerlerinde görevli personelin sahip olmasõ gereken özel koşullarõ 

belirlemektedir.  

 

Sözleşme, denizde sefere çõkan ve savaş gemileri, balõkçõ araçlarõ, ticari amaçlõ 

olmayan eğlence yatlarõ ve ilkel yapõm ahşap gemileri dõşõnda kalan gemilerde çalõşan 

gemi adamlarõ için geçerlidir.  

 

10. madde, LDDG�ye, Sözleşme hükümlerine göre sertifikalandõrõlmõş olmasõ 

gereken bütün gemi adamlarõnõn bu sertifikalara sahip olup olmadõğõnõ denetleme 

yetkisini vermektedir.  

 

TONNAGE 69 - Gemilerin Ölçümü Uluslararasõ Sözleşmesi 

 

Sözleşme, uluslararasõ sefere konu olan gemilerin tonajõnõn belirlenmesi 

hakkõndaki kurallarõ tesis eder. Savaş gemileri ve boyu 24 m�den küçük gemiler 

dõşõndaki uluslararasõ sefere konu bütün gemiler için geçerlidir.  

 

12. madde Tonaj Belgesinin denetlenmesine dair hükümleri içerir. Sözleşmenin 

kendisi güvenlik ile ilgili bir sözleşme değilse de, bir geminin tonajõ o geminin hangi 

sözleşmelere tabi olacağõnõ belirlemek için önemlidir. A.787 (19) sayõlõ Liman Devleti 

Denetimi İşlem Kurallarõ (Prosedürleri) ile ilgili Kararõn son revizyonu, Tonaj 

Sözleşmesindeki Liman Devleti Denetimi ile ilgili hükümleri içermektedir.  

 

ILO Gereçlerindeki Hükümler 

 

Bir Liman Devleti, ILO Sözleşmesi No.147 �Ticari Gemi İşletmeciliği (Asgari 

Standartlar) Sözleşmesi�, 1976�ya dayanan bir liman devleti denetimi yapõyor ise, bu 

tür denetlemelerde ILO�nun �Gemilerdeki Çalõşma Koşullarõnõn Denetimi: İşlem 

Kurallarõ (Prosedürler)� adlõ yayõnõnda yer alan işlem kurallarõ uygulanmalõdõr.  

 

LDDG�ler, mesleki karar verme yetkilerine dayanarak, gemide, giderilmemesi 

halinde geminin alõkonmasõnõ gerektirecek kadar açõk şekilde zararlõ koşullarõn olup 

olmadõğõnõ veya geminin belli kusurlarõ varsa da bunlarõn geminin güvenliğine ya da 
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gemi personelinin güvenliğine ve sağlõğõna açõkça zarar verici bir unsur olup olmadõğõnõ 

belirlemelidir. Geminin alõkonmasõnõ gerektirecek durumlarda, liman devleti bayrak 

devletini en kõsa zamanda en yakõndaki denizcilik, konsolosluk ya da diplomatik 

temsilci aracõlõğõyla durumdan haberdar eder ve mümkünse böyle bir temsilcinin de 

orada bulunmasõnõ sağlar.  

 

Taraf Olmayan Ülkelerin Gemileri: 

 

Liman devleti denetimi, liman devletinin bayrak devleti tarafõndan ya da bayrak 

devleti adõna düzenlenmiş olan uluslararasõ belgeleri tanõmasõ prensibine dayanõr. Bu 

tanõma, Sözleşmelere taraf ülkelere tanõnan bir ayrõcalõktõr. Taraf olmayan ülkeler bu 

belgeleri düzenleyemezler. Ancak, bu ülkelerin İdareleri, sözleşmelerin ilgili 

hükümleriyle uyumlu olarak belge düzenleyebilir ya da düzenlenmesi  konusunda yetki 

verebilir.  

 

Sözleşmelerin imzalanmasõ devamlõ bir süreçtir ve liman devletleri, sözleşmelere 

taraf olan ülkelerden haberdar olmak durumundadõr. Bu bilgi, IMO Sekreteryasõ 

tarafõndan yayõnlanan genelgeler aracõlõğõyla duyurulmaktadõr.   

 

SOLAS Protokol 78, Madde II(3); MARPOL 73/78, Madde 5(4) ve STWC 78, 

Madde X(5), artõk ilgili Sözleşmeye taraf olmayan ülkelere lehte uygulama 

yapõlmamasõnõ öngörmektedir. Eğer bir geminin veya personelinin sözleşmelerde 

istenen belgelerden farklõ belgeleri mevcutsa, LDDG sözkonusu geminin 

değerlendirilmesinde bu belgelerin biçimini ve içeriğini gözönüne alabilir. Böyle bir 

geminin ve ekipmanõnõn durumu, personelin belgeleri ve bayrak devletinin asgari gemi 

adamõ standardõ, sözleşmelerin ilgili hükümlerinin amaçlarõyla uyumlu olmalõdõr. Aksi 

takdirde, gemi, sözleşme hükümleriyle belirlenen amaçlarla karşõlaştõrõlabilir bir deniz 

güvenliği ve deniz çevresinin korunmasõ seviyesine gelinmesi için bazõ kõsõtlamalara 

maruz kalabilir.  

 

Sözleşmelerde Belirlenen Büyüklüklerin Altõndaki Gemiler 

 

Çoğu denizcilik sözleşmesi her kategoriden gemi tipleriyle ilgili devamlõ değişen 

sõnõrlar getirmektedir. Bu sõnõrlar tonaja, uzunluğa veya diğer gemi parametrelerine; 
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belli sözleşmelerde ise aracõn yaşõna ve ticari bölgesine bağlõ olabilir. Bu tür uygulama 

sõnõrlarõ sadece belgeleri değil, aynõ zamanda gemileri ve araç-gereçlerini de kapsar. Bir 

başka deyişle, bazõ durumlarda belge istenmezken, bazõ durumlarda gemi tasarõm ve 

araç-gereç koşullarõndan muaf tutulur. Yine de bu uygulama, bir geminin ancak güvenli 

olduğu ve çevre dostu niteliği taşõdõğõ durumlarda seyrüsefer yapmasõna izin verilmesi 

gerektiği gerçeğini değiştirmez.  Bu tür gemiler için beklenen, bayrak devletinin 

gereklerine uymasõdõr. LDDG, bayrak devletinin bu tür uygulamalarõnõ 

bilemeyebileceği için, bayrak devleti tarafõndan ya da bayrak devleti adõna düzenlenmiş 

olan sertifikalardan da yararlanarak sağduyusuyla karar vermek durumundadõr.  

 

Eğer ilgili bir standart bir gemi için geçerli değilse, LDDG�nin görevi, geminin 

güvenlik, sağlõk ve çevre açõsõndan kabul edilebilir bir standartta olup olmadõğõna karar 

vermektir. Bu kararõ verirken LDDG, geminin gerçekleştireceği seyrüseferin uzunluğu, 

içeriği, geminin tipi ve boyutu, sağlanan ekipman ve taşõnacak kargonun içeriği gibi 

faktörleri gerektiği şekilde hesaba katmalõdõr. Güvenliğe, sağlõğa veya çevreye zararlõ 

olacağõ düşünülen kusurlarõn olmasõ durumunda, LDDG geminin alõkonmasõnõ da içeren 

önlemleri almalõdõr. Eğer geminin bir sonraki limana hareket etmesine izin veriliyorsa, 

geminin güvenliğe, sağlõğa ve çevreye zarar vermeyeceği kesinleştirilmiş olmalõdõr.  

 

Sözleşme boyutlarõnõn altõndaki gemiler konusunda ülkelere yardõmcõ olmak 

amacõyla kimisi IMO�nun teknik işbirlikleri kanalõyla olmak üzere çeşitli bölgesel 

kodlar geliştirilmiştir. Bu kodlara örnek olarak, Asya-Pasifik Küçük Gemi 

Düzenlemeleri, Karayip Kargo Güvenlik Kodu gibi düzenlemeler verilebilir. IMO, 

bölgelere has özel gemi tipleri bulunduğunu gözönüne alarak, özellikle bölgesel 

kurallarõn hazõrlanmasõnõ teşvik etmektedir.  

 

Denklik 

 

Çoğu sözleşme, İdarelerin sözleşme koşullarõnõn denklerini onaylamasõna izin 

verir. Bunu yapan İdarelerin detaylar konusunda IMO�ya bilgi vermesi gerekmektedir. 

IMO, bu detaylarõ, denkliği kabul edilen sözleşmeye taraf olan diğer ülkelere bildirir.  
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Liman Devleti Denetimi İşlem Kurallarõnda (Prosedürlerde) Yapõlan 

Değişiklikler (Karar A.787(19)) 

 

1981�deki on ikinci oturumundan beri IMO Meclisi, liman devleti denetimi ile 

ilgili çeşitli kararlar ve genelgeler hazõrlamõştõr. 19. Meclis tarafõndan Kasõm 1995 

tarihinde hazõrlanan A.787(19), Liman Devleti Denetimi için İşlem Kurallarõ, karar ve 

genelgeleri biraraya toplamõş ve uyumlaştõrmõştõr. 

 

Kasõm 1999�da toplanan 21. Meclis,  A.882(21) �Liman Devleti Denetimi İşlem 

Kurallarõ (A.787 (19))�nde Değişiklikler� Kararõnõ hazõrlayarak 1995 kararõnõ 

güncelleştirmiştir. Bu değişiklikler, 1 Temmuz 1998�de yürürlüğe giren ISM Koduyla 

ilgili Liman Devleti Denetimi hakkõnda yeni bir bölüm içermektedir. 

 

2.2 IMO TARAFINDAN BELİRLENEN ANTLAŞMALARA TARAF 

ÜLKELER 

 

Liman devleti denetimini içeren sözleşmeler ve bu sözleşmelere taraf olan 

ülkelerin sayõsõ ve dünya deniz ticaret filosundaki paylarõ özetle aşağõdaki gibidir: 

 

Tablo 1: IMO Tarafõndan Belirlenen Antlaşmalara Taraf Ülkeler 

 Taraf Ülke Sayõsõ Dünya Deniz Ticaret 

Filosundaki Yüzdesi 

SOLAS 74 145 98,53 

LOADLINES 66  146 98,44 

MARPOL 73/78 (Ek I/II) 117 95,89 

MARPOL 73/78 (Ek III) 98 81,45 

MARPOL 73/78 (Ek IV) 81 46,19 

MARPOL 73/78 (Ek V) 102 87,84 

STCW 78  138 98,30 

TONNAGE 69  130 98,18 

Kaynak: IMO, www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=247 
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Sözkonusu ülkeler, Ek 3�te verilmiştir. Ek 3�ten de görüleceği üzere Türkiye, bu 

sözleşmelerden MARPOL 73/78�in Ek III ve Ek IV�üne, SOLAS 78/88�e ve LL 88�e 

henüz taraf değildir.  

 

2.3 BÖLGESEL LİMAN DEVLETİ DENETİMLERİ 

 

Ulusal Liman Devleti Denetimleri gemilerin güvenliği ve deniz çevresinin 

korunmasõ hususlarõnda önemli aşama kaydedilmesini sağlasa da, sadece bölgesel bir 

yaklaşõm standart altõ gemilerin ve işleticilerin saklanabilecekleri limanlarõ azaltmaya 

yarayabilecektir. Bölgesel bir yaklaşõm sağlanmamasõ durumunda, gemi işletenler 

gemilerini Liman devleti denetiminin uygulanmadõğõ ya da daha gevşek şekilde 

uygulandõğõ limanlara kaydõracaklardõr. Bu durum, liman devleti denetimini düzgün bir 

şekilde yürüten ülkelerin ekonomik açõdan zarara uğramasõna yol açacaktõr. Bunun 

engellenmesi ve daha etkin denetimler yapõlabilmesi amacõyla dünyanõn pek çok 

bölgesinde bölgesel Liman Devleti Denetimleri kurulmuştur ve kurulmaktadõr.  

 

Böyle bir anlaşma, ilk etapta gemiler hakkõndaki bilgilerin, kayõtlarõn ve denetim 

sonuçlarõnõn ülkeler arasõnda aktarõlmasõnõ kapsamaktadõr. Bu bilgiler, limanlara 

gelecek gemilerin içinden sadece yakõn zamanda denetlenmemiş olanlarõn 

hedeflenmesini sağlayacağõ için önem arzeder. Genelde, son 6 ay içinde denetlenmiş 

gemiler, eğer denetlenmesini gerektirecek önemli nedenler yok ise, tekrar denetime tabi 

tutulmazlar.  

 

Bölgelerdeki diğer limanlarla işbirliği yapmanõn diğer bir nedeni ise, standart altõ 

olduğu belirlenmiş gemilerin etkin şekilde denetlenmesini sağlamaktõr. Bu durum 

özellikle, bazõ ufak tefek kusurlarõ olduğu halde bunlarõn bir sonraki limanda 

giderilmesi koşuluyla seferine izin verilen gemiler için geçerlidir. Bu tür gemiler, ancak 

limanlar arasõnda devamlõ bilgi alõşverişi aracõlõğõyla denetim altõnda tutulabilir.  

 

Ancak, bu işbirliğinin en önemli faydasõ, bölgede birbirine alternatif olabilecek 

bütün limanlarda denetimlerin aynõ şekilde uygulanmasõ, gemilerin alõkonulmasõnda ve 

LDDG�lerin eğitiminde aynõ standartlarõn  geçerli olmasõdõr. Birçok sözleşmede ortak 

özellik, liman denetimi işlem kurallarõnõn uygunlaştõrõlmasõ için ortak hareket etme 

çabasõdõr.  
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Şu anda dünyada yürürlükte olan 8 adet bölgesel Liman Devleti Denetimi 

Antlaşmasõ vardõr. Bunlar: 

 

1) Paris MOU (Paris Liman Devleti Denetimi) 

2) The Acuerdo de Vina del Mar (Latin Amerika Liman Devleti Denetimi) 

3) Tokyo MOU ( Tokyo Liman Devleti Denetimi) 

4) Caribbean MOU ( Karayipler Liman Devleti Denetimi) 

5) Mediterranean MOU (Akdeniz Liman Devleti Denetimi)  

6) The Indian Ocean MOU (Hint Okyanusu Liman Devleti Denetimi) 

7) West and Central African MOU (Orta ve Batõ Afrika Liman Devleti 

Denetimi) 

8) Black Sea MOU (Karadeniz Liman Devleti Denetimi) 

 

1 adet Liman Devleti Denetimi Antlaşmasõ da yürürlüğe girmek üzeredir: 

 

1) Persian-Gulf MOU ( Basra Körfezi Liman Devleti Denetimi) 

 

IMO, Kasõm 1991�de  A.682 (17) sayõlõ � Gemilerin ve Atõklarõnõn Denetiminde 

Bölgesel İşbirliği� Kararõnõ onaylayarak standart altõ gemilerin ortadan kaldõrõlmasõnõ 

amaçlamõş ve tüm dünyada, 1982 yõlõnda Avrupa Bölgesinde kurulan Paris Liman 

Devleti Denetimi örnek alõnarak bölgesel liman devleti denetimleri kurulmasõnõ 

önermiştir. Karar, Paris MOU�ya ve liman devleti denetimine taraf olan diğer ülkeleri, 

bölgesel antlaşmalarõn sonuçlanmasõnda ve bilgi sistemleri ile Liman Devleti Denetimi 

bilgilerinin değişiminin uyumlaştõrõlmasõ için bölgeler arasõ işbirliğinin geliştirilmesinde 

yardõmcõ olmaya çağõrmaktadõr. Kararõ takip eden yõllarda, yukarõda bahsedilmiş olan  

bölgesel liman devleti denetimleri kurulmaya başlamõştõr. 11 

 

Aşağõda, mevcut bölgesel Liman Devleti Denetimlerinin karşõlaştõrmalarõ 

yapõlarak dünyada liman devleti denetimi uygulamalarõ kõsaca gözden geçirilecektir. 

 

                                                           
11 Dr. Hoppe; Port State Control - an update on IMO�s work ( 2000); pp 7-8 
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1) Paris Liman Devleti Denetimi:12 

 

Üyeler: Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, 

İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Norveç, Portekiz, Yunanistan, Polonya, 

Hõrvatistan, Kanada, Rus Federasyonu.  

 

Gözlemciler: Japonya, ABD, Slovenya, IMO, ILO, Tokyo MOU, Karayipler 

MOU 

 

Hedeflenen Denetim Oranõ: Her bir ülke, limanlarõna gelen yabancõ bayraklõ 

gemilerin yõllõk yüzde 25�ini denetleyecek.  

 

İlgili sözleşmeler: LL 1966 ve 1988 Ek Protokolü; SOLAS 74 ve 1978, 1988 Ek 

Protokolleri; MARPOL 73/78; STCW 1978, COLREG 1972, TONNAGE 69, ILO 

Sözleşmesi No:147.  

  

Özellikle Denetime Tabi Tutulacak Gemiler: 

 

- Liman idaresince ve pilotlar tarafõndan kusurlu olduğu bildirilen gemiler, 

- Gerekli bilgiyi rapor etmeyen tehlikeli ve çevreyi kirletici madde taşõyan 

gemiler, 

- Bir başka liman idaresi tarafõndan raporlanmõş veya bildirilmiş gemiler, 

- Kaptan veya personel tarafõndan rapor edilmiş gemiler, 

- Limana gelirken çarpõşma, karaya oturma gibi olaylara maruz kalan; 

tehlikeli maddelerin boşaltõmõyla ilgili hükümleri ihlal ettiği ileri sürülen; IMO 

tarafõndan belirlenen rota kõstaslarõnõ veya deniz güvenliği işlem kurallarõnõ 

ihlal edecek şekilde kullanõlan; kişilere, mülkiyete ve çevreye zarar verebilecek 

olan gemiler, 

- Son 6 aydõr klaslanmasõ askõya alõnmõş gemiler. 

 

Değişiklikler: Kabulünden 60 gün sonra yürürlüğe girmektedir. 

Komite: Her idareden bir temsilci ve AB Komisyonu 

                                                           
12 www.parismou.org 



Yavuz            Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi ile İlgili Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõyla Uyumlaştõrõ � 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/yavuzs/limandev.pdf    26

İmzalanma Tarihi: 1 Temmuz 1982 

Resmi Diller: İngilizce ve Fransõzca 

 

2) Latin Amerika Liman Devleti Denetimi13: 

 

Üyeler: Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvator, Honduras, Kolombiya, Küba, 

Meksika, Panama, Peru, Şili, Uruguay, Venezuela. 

 

Gözlemciler: IMO, ROCRAM 

 

Hedeflenen Denetim Oranõ: 3 yõllõk sürede her bir ülke, limanlarõna gelen  

yabancõ bayraklõ gemilerin yüzde 15�ini denetleyecek. 

 

İlgili Sözleşmeler: LL 1966; SOLAS 1974, 1978 Ek Protokolü; MARPOL 

73/78; STCW 1978; COLREG 1972, TONNAGE 69 

 

Özellikle Denetime Tabi Tutulacak Gemiler: 

 

- Yolcu gemileri, ro-ro gemileri, dökme yük taşõyõcõlarõ, 

- Özel bir zarar teşkil edebilecek gemiler, 

- Yakõn zamanda çeşitli kusurlarõ saptanmõş gemiler. 

 

Değişiklikler: Kabulünden 60 gün sonra yürürlüğe girmektedir. 

Komite: Her idareden bir temsilci  

İmzalanma Tarihi: 5 Kasõm 1992 

Resmi Diller: İspanyolca ve Portekizce 

 

3) Tokyo Liman Devleti Denetimi:14 

 

Üyeler: Avustralya, Çin, Endonezya, Fiji, Filipinler, Japonya, Kanada, Kore 

Cumhuriyeti, Malezya, Papua Yeni Gine, Rus Federasyonu, Singapur, Solomon 

Adalarõ, Tayland, Vanuatu, Vietnam, Yeni Zelanda, Hong Kong (Çin). 

                                                           
13 www.sudnet.com.ar/ciala 
14 www.tokyo-mou.org 
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İmzaladõğõ Halde Henüz Kabul Etmeyen İdareler: Brunei, Şili 

 

Gözlemciler: ABD, IMO, ILO, ESCAP, Paris MOU, Hint Okyanusu MOU 

 

Hedeflenen Denetim Oranõ: 2000 yõlõna kadar bölgeye gelen yabancõ bayraklõ 

gemilerin yüzde 50�sinin denetlenmesi (bu hedefe 1996 yõlõnda ulaşõldõ). Kasõm 

2000�den sonra bu oranõn yüzde 75�e çõkarõlmasõ kabul edilmiştir. Ancak bu oranõn 

hangi süre bazõnda gerçekleştirilmesi gerektiği henüz karara bağlanmamõştõr. 

  

İlgili Sözleşmeler: LL 1966 ve 1988 Ek Protokolü; SOLAS 1974, 1978 ve 1988 

Ek Protokolleri; MARPOL 73/78; STCW 1978; COLREG 1972; ILO Sözleşme No:147 

 

Özellikle Denetime Tabi Tutulacak Gemiler: 

 

- Yolcu gemileri, ro-ro gemileri, dökme yük taşõyõcõlarõ, 

- Özel bir zarar teşkil edebilecek gemiler, 

- Bir limana ilk kez ya da 12 ay veya daha fazla zaman sonra gelen gemiler, 

- 3 yõllõk ortalama tablolarõnda ortalamanõn üstünde alõkonan gemiler 

listesinde yer alan gemiler, 

- Bir ülkenin limanõnõ, kusurlarõnõn giderilmesi koşuluyla terk etmesine izin 

verilen gemiler, 

- Liman idareleri ve pilotlar tarafõndan kusurlu olduğu rapor edilen gemiler, 

- Gerekli bilgiyi rapor etmeyen tehlikeli ve çevreyi kirletici madde taşõyan 

gemiler, 

- Son 6 aydõr klaslanmasõ askõya alõnõş gemiler, 

- Tokyo MOU Komitesince öncelikli olduğuna karar verilen gemiler. 

 

Değişiklikler: Kabulünden 60 gün sonra yürürlüğe girmektedir. 

Komite: Her idareden bir temsilci  

İmzalanma Tarihi: 1 Aralõk 1993 

Resmi Diller: İngilizce 
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4) Karayipler Liman Devleti Denetimi:15 

 

Üyeler: Antiga ve Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Bermuda, Cayman 

Adalarõ, Dominik, Dominik Cumhuriyeti, Grenada, Guyana Haiti, Jamaika, Küba, 

Monserra, Hollanda Antilleri, Trinidad ve Tobago. 

 

Ortak Çalõşan Ülkeler: Angila, İngiliz Virjinya Adalarõ, Santa Kitts ve Nevis, 

Santa Lucia, Santa Vinsant ve Grenadinler, Surinam, Turk ve Kayko Adalarõ. 

 

Gözlemciler: IMO, ILO, CARICOM, IACS, Kanada, ABD, Hollanda, Paris 

MOU, Latin Amerika MOU, Tokyo MOU  

 

Hedeflenen Denetleme Oranõ: 3 yõllõk sürede her bir ülke limanlarõna gelen 

yabancõ bayraklõ gemilerin yüzde 15�ini denetleyecek.  

 

İlgili Sözleşmeler: LL 1966; SOLAS 1974, 1978 Ek Protokolü; MARPOL 

73/78; STCW 1978; COLREG 1972; ILO Sözleşme No: 147 

 

Özellikle Denetime Tabi Tutulacak Gemiler: 

 

- Bir limana ilk kez ya da 12 ay veya daha fazla zaman sonra gelen gemiler, 

- Bir ülkenin limanõnõ, kusurlarõnõn giderilmesi koşuluyla terk etmesine izin 

verilen gemiler, 

- Liman idareleri ve pilotlar tarafõndan kusurlu olduğu rapor edilen gemiler, 

- Gerekli bilgiyi rapor etmeyen tehlikeli ve çevreyi kirletici madde taşõyan 

gemiler, 

- Belgeleri düzenli olmayan gemiler, 

- Son 6 aydõr klaslanmasõ askõya alõnmõş gemiler. 

 

Değişiklikler: Kabulünden 60 gün sonra yürürlüğe girmektedir. 

Komite: Her idareden bir temsilci  

İmzalanma Tarihi: 9 Şubat 1996 

                                                           
15 Other Regional Port State Controls, www.medmou.org 
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Resmi Diller: İngilizce 

 

5) Akdeniz Liman Devleti Denetimi:16 

 

Üyeler: Cezayir, Fas, İsrail, Kõbrõs, Lübnan, Malta, Mõsõr, Tunus, Türkiye, 

Ürdün.  

Gözlemciler: IMO, ILO, AB 

 

Hedeflenen Denetleme Oranõ: 3 yõllõk sürede her bir ülke limanlarõna gelen 

yabancõ bayraklõ gemilerin yüzde 15�ini denetleyecek.  

 

İlgili Sözleşmeler: LL 1966; SOLAS 1974, 1978 Ek Protokolü; MARPOL 

73/78; STCW 1978; COLREG 1972; ILO Sözleşme No: 147 

 

Özellikle Denetime Tabi Tutulacak Gemiler: 

 

- Bir limana ilk kez ya da 12 ay veya daha fazla zaman sonra gelen gemiler, 

- Bir ülkenin limanõnõ, kusurlarõnõn giderilmesi koşuluyla terk etmesine izin 

verilen gemiler,  

- Liman idareleri ve pilotlar tarafõndan kusurlu olduğu rapor edilen gemiler, 

- Gerekli bilgiyi rapor etmeyen tehlikeli ve çevreyi kirletici madde taşõyan 

gemiler, 

- Belgeleri düzenli olmayan gemiler, 

- Son 6 aydõr klaslanmasõ askõya alõnmõş gemiler. 

 

Değişiklikler: Kabulünden 60 gün sonra yürürlüğe girmektedir. 

Komite: Her idareden bir temsilci  

İmzalanma Tarihi: 11 Temmuz 1997 

Resmi Diller: İngilizce, Fransõzca ve Arapça 

 

                                                           
16 www.medmou.org 
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6) Hint Okyanusu Liman Devleti Denetimi:17 

 

Üyeler: Avustralya, Bangladeş, Cibuti, Eritre, Hindistan, İran, Kenya, 

Maldivler, Maritus, Mozambik, Myanmar, Şeyseller, Güney Afrika, Sri Lanka, Sudan, 

Tanzanya, Yemen. 

 

Gözlemciler: IMO, ILO, PMAESA, Etyopya 

 

Hedeflenen Denetleme Oranõ: 3 yõllõk sürede her bir ülke, limanlarõna gelen 

yabancõ bayraklõ gemilerin yüzde 10�unu denetleyecek.  

 

İlgili Sözleşmeler: LL 1966; SOLAS 1974, 1978 Ek Protokolü; MARPOL 

73/78; STCW 1978; COLREG 1972; ILO Sözleşme No: 147 

 

Özellikle Denetime Tabi Tutulacak Gemiler: 

 

- Bir limana ilk kez ya da 12 ay veya daha fazla zaman sonra gelen gemiler, 

- Bir ülkenin limanõnõ, kusurlarõnõn giderilmesi koşuluyla terk etmesine izin 

verilen gemiler,  

- Liman idareleri ve pilotlar tarafõndan kusurlu olduğu rapor edilen gemiler, 

- Gerekli bilgiyi rapor etmeyen tehlikeli ve çevreyi kirletici madde taşõyan 

gemiler, 

- Belgeleri düzenli olmayan gemiler, 

- Son 6 aydõr klaslanmasõ askõya alõnmõş gemiler. 

 

Değişiklikler: Kabulünden 60 gün sonra yürürlüğe girmektedir. 

Komite: Her idareden bir temsilci  

İmzalanma Tarihi: 5 Haziran 1998 

Resmi Diller: İngilizce 

 

                                                           
17 Other Regional Port State Controls, www.medmou.org 



Yavuz            Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi ile İlgili Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõyla Uyumlaştõrõ � 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/yavuzs/limandev.pdf    31

7) Orta ve Batõ Afrika Liman Devleti Denetimi:18 

 

Üyeler: Benin, Cape Verde, Cote d�Ivorie, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, 

Guyana, Güney Afrika, Kongo, Liberya, Moritanya, Nambiya, Nijerya, Sierra Leon, 

Senegal, Togo. 

 

Gözlemciler: IMO, ILO, MOWCA, Burkina Faso, Mali 

 

Hedeflenen Denetleme Oranõ: 3 yõllõk sürede her bir ülke, limanlarõna gelen 

yabancõ bayraklõ gemilerin yüzde 15�ini denetleyecek.  

 

İlgili Sözleşmeler: LL 1966; SOLAS 1974, 1978 Ek Protokolü; MARPOL 

73/78; STCW 1978; COLREG 1972; TONNAGE 69, ILO Sözleşme No: 147 

 

Özellikle Denetime Tabi Tutulacak Gemiler: 

 

- Bir limana ilk kez ya da 12 ay veya daha fazla zaman sonra gelen gemiler, 

- Bir ülkenin limanõnõ, kusurlarõnõn giderilmesi koşuluyla terk etmesine izin 

verilen gemiler,  

- Liman idareleri ve pilotlar tarafõndan kusurlu olduğu rapor edilen gemiler, 

- Gerekli bilgiyi rapor etmeyen tehlikeli ve çevreyi kirletici madde taşõyan 

gemiler, 

- Belgeleri düzenli olmayan gemiler, 

- Son 6 ayda klaslanmasõ askõya alõnmõş gemiler. 

 

Değişiklikler: Kabulünden 60 gün sonra yürürlüğe girmektedir. 

Komite: Her idareden bir temsilci  

İmzalanma Tarihi: 22 Ekim 1999 

Resmi Diller: İngilizce, Fransõzca 

 

                                                           
18 Other Regional Port State Controls, www.medmou.org 
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8) Karadeniz Liman Devleti Denetimi19: 

 

Üyeler: Bulgaristan, Gürcistan, Rus Federasyonu, Türkiye, Ukrayna, Romanya. 

Gözlemciler: IMO, ILO 

Hedeflenen Denetleme Oranõ: 3 yõllõk sürede her bir ülke, limanlarõna gelen 

yabancõ bayraklõ gemilerin yüzde 15�ini denetleyecek.  

 

İlgili Sözleşmeler: LL 1966; SOLAS 1974, 1978; MARPOL 73/78; STCW 

1978; COLREG 1972; TONNAGE 69, ILO Sözleşme No: 147 

 

Özellikle Denetime Tabi Tutulacak Gemiler: 

 

- Bir limana ilk kez ya da 12 ay veya daha fazla zaman sonra gelen gemiler, 

- Bir ülkenin limanõnõ, kusurlarõnõn giderilmesi koşuluyla terk etmesine izin 

verilen gemiler,  

- Liman idareleri ve pilotlar tarafõndan kusurlu olduğu rapor edilen gemiler, 

- Bütün bilgiyi rapor etmeyen tehlikeli ve çevreyi kirletici madde taşõyan 

gemiler, 

- Belgeleri düzenli olmayan gemiler, 

- Son 6 aydõr klaslanmasõ askõya alõnmõş gemiler, 

- Bir başka liman idaresi tarafõndan rapor edilmiş veya bildirilmiş gemiler. 

 

Değişiklikler: Kabulünden 60 gün sonra yürürlüğe girmektedir. 

Komite: Her idareden bir temsilci  

İmzalanma Tarihi: 7 Nisan 2000  

Resmi Diller: İngilizce 

 

Yukarõda özetlenen bölgesel liman devleti denetimlerine bakõldõğõnda, Paris 

Liman Devleti Denetiminin en eski bölgesel liman devleti denetimi olduğu 

görülmektedir. Paris Liman Devleti Denetimi, bu özelliğiyle diğer bölgesel liman 

devleti denetimleri için öncü olmuş, diğer liman devleti denetimi anlaşmalarõ da Paris 

                                                           
19 Other Regional Port State Controls, www.medmou.org  ve 12 Aralõk 2000 tarih ve 24258 sayõlõ Resmi 
Gazete 
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Liman Devleti Denetimi Anlaşmasõ baz alõnarak ve hemen hemen aynõ esaslarla 

hazõrlanmõştõr.  

 

Paris Liman Devleti Denetiminin, uluslararasõ sözleşmelerin en güncel halini 

kapsamõna aldõğõ ve denetleme oranlarõ açõsõndan da Tokyo Liman Devleti uygulamasõ 

hariç diğer kontrollere göre daha sõkõ bir denetimi şart koştuğu görülmektedir. İki etkin 

liman devleti denetimi olan Paris ve Tokyo Liman Devleti Denetimleri 

karşõlaştõrõldõğõnda ilk göze çarpan, denetleme oranlarõnõn farklõlõğõdõr. Tokyo Liman 

Devleti Denetimi, bölgesel bazda yüzde 50�lik bir denetleme oranõ öngörmektedir. Bu 

oranõn Paris Liman Devleti Denetimindeki orana göre çok daha yüksek olduğu, 

dolayõsõyla daha sõkõ bir denetim sağladõğõ düşünülebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken 

nokta, Tokyo Liman Devleti Denetiminin oranõnõn bölgesel bazda belirlendiğidir. 

Tokyo Liman Devletine üye olan 18 ülkeden liman kapasitesi ve deniz ticaret hacmi 

büyük olanlarõnda denetleme yüksek oranlarda yapõldõğõ takdirde, diğer ülkeler liman 

devleti denetimini yeterince yerine getiremeseler bile, bölgesel kontrol hedefi 

tutturulmuş olacaktõr. Bu tür bir sistemde gemilerin daha gevşek denetim yapan ülkelere 

kaymasõ gibi bir sakõncanõn doğmasõ muhtemeldir. Paris Liman Devleti Denetiminde ise 

her bir ülkenin kendi limanlarõna gelen gemilerin yõllõk olarak yüzde 25�ini kontrol 

etmesi şart koşularak her ülkenin bu kontrolü sağlamasõ amaçlanmõştõr. 2000 Yõlõ 

istatistiklerine bakõldõğõnda, Paris Liman Devleti Denetimine üye olan 19 ülkeden 5�inin 

yüzde 25 denetleme oranõnõn altõnda kaldõğõ (Danimarka, Fransa, İrlanda, Norveç, 

Yunanistan), diğerlerinin ise bu oranõ tutturduğu, hatta fazlasõyla geçtiği görülmektedir 

(Şekil 1). Tokyo Liman Devleti Denetiminde ise 2000 yõlõ itibariyle bölgesel olarak 

yüzde 23 civarõnda bir denetleme oranõ gerçekleştirilmiştir. Toplam 17 üyeden bölgesel  

hedef olan yüzde 50 oranõnõn üzerine çõkabilen 3 ülke dõşõnda (Avustralya, Rusya ve 

Yeni Zelanda), bu yüzdeye ulaşõlmasõnõ sağlayan 2 ülke  daha vardõr (Japonya, Fiji ve 

Kanada) (Şekil 2). Diğer ülkelerde ise denetleme oranlarõ son derece düşük 

olabilmektedir.  

 

Yukarõda yapõlan iki en güçlü liman devleti denetimi arasõndaki karşõlaştõrmadan 

sonra, bölgesel liman devletlerinin kuruluş amacõ gözönüne alõndõğõnda, bu amaca en iyi 

hizmet veren bölgesel liman devleti denetiminin Paris Liman Devleti olduğu sonucuna 

varmak yanlõş olmaz. Çalõşmanõn bundan sonraki aşamalarõnda incelenecek olan ve ülke 



Yavuz            Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi ile İlgili Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõyla Uyumlaştõrõ � 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/yavuzs/limandev.pdf    34

olarak müktesebatõmõzõ uyumlaştõrmaya çalõştõğõmõz Avrupa Birliği, bu en iyi ve en titiz 

liman devleti denetimine üyedir. 

 

Türkiye, yukarõda da belirtildiği üzere, hem Akdeniz Liman Devleti Denetimine, 

hem de Karadeniz Liman Devleti Denetimine taraftõr. Aynõ zamanda Karadeniz Liman 

Devleti Denetimi�nin sekreteryasõnõ yürütmektedir. Ancak Türkiye, Akdeniz Liman 

Devleti Denetimi�nin  gereği olan SOLAS 78 Ek Protokolüne ve ILO No:147�ye henüz 

taraf olmamõştõr.  

 

Bölgesel liman devleti denetimlerine bakõldõğõnda, özellikle yeni kurulan 

bölgesel liman devleti denetimlerinde taraflarõn gelişmekte olan ülkeler olduğu dikkate 

alõndõğõnda, bölgenin içinden ve dõşõndan desteğe ihtiyaç olduğu açõkça ortaya 

çõkmaktadõr. Bölge içi destek, bütün üye devletlerin antlaşmalarõn uygulanmasõna aktif 

olarak katõlmasõyla; bölge dõşõ destek ise, iyi işleyen liman devleti denetimlerinin 

tecrübeleriyle yol göstermesi ve denetleyicilerin eğitiminin sağlanmasõ amacõyla 

finansal yardõmda bulunmasõ şeklinde olacaktõr.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Port State Control, www.imo.org/Safety/mainframe.asp?topic_id=159 
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Şekil 1: Paris MOU 1999-2000 Denetleme Oranlarõ  
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Şekil 2: Tokyo MOU 2000 Denetleme Oranlarõ 

 

2000 İstatistikleri 
    

İdareler Tarafõndan Gerçekleştirilen Liman Devleti Denetimleri 
    

İDARE Denetim Sayõsõ 
Gelen Ayrõ 

Gemi Sayõsõ Denetleme Oranõ (%) 
Avustralya 2.926 4.615 63,40
Kanada 424 1.194 35,51
Çin 1.576 8.150 19,34
Fiji 56 170 32,94
Hong-Kong, Çin 885 5.627 15,73
Endonezya 685 5.471 12,52
Japonya 4.248 11.143 38,12
Kore Cumhuriyeti 2.191 9.478 23,12
Malezya 235 5.217 4,50
Yeni Zelanda 658 1.170 56,24
Papua Yeni Gine 0 467 0,00
Filipinler 175 2.601 6,73
Rus Federasyonu 495 862 57,42
Singapur 1.023 10.882 9,40
Tayland 227 3.488 6,51
Vunatu 5 43 11,63
Vietnam 225 1.142 19,70

Toplam 16.034 71.720 22,36
Tokyo MOU Annual Report 2000 
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2.4 ABD�DE UYGULANAN KURALLAR 

 

ABD, çoğu ülkeden farklõ olarak bir bölgesel anlaşmaya üye sõfatõyla taraf 

olmamõş, ancak gerek kendi kanunlarõna gerekse uluslararasõ sözleşmelere göre 

gerçekleştirdiği uygulamalarla en sõkõ liman devleti denetimini yapan ülkelerden biri  

olma özelliğini kazanmõş, birçok bölgesel liman devleti denetimi anlaşmalarõnda da 

gözlemci sõfatõnõ almõştõr.  

 

ABD�nin sularõnda sefer yapan yük gemilerinin yüzde 75�inin, yolcu gemilerinin 

ise yüzde 90�õnõn yabancõ bayraklõ gemiler olmasõ, ABD�nin 1970�lerden beri liman 

devleti denetimi ile ilgili uygulamalara başlamasõna yol açmõştõr. Zamanla, SOLAS ve 

MARPOL gibi uluslararasõ sözleşmelerin de yürürlüğe girmesiyle bu kontroller daha da 

titiz uygulanmaya başlanmõş; 1994 yõlõnda sõnõrlõ denetim kaynaklarõnõn optimum 

kullanõmõ için, uluslararasõ sözleşmelere en fazla uyumsuzluk gösteren bayrak 

devletleri, klas kuruluşlarõ, gemi sahipleri ve gemilerin belirlenmesini sağlayacak risk 

yönetimi metodolojileri uygulanmaya başlanmõştõr.21  

 

ABD�de liman devleti denetimi, �Secretary of the Department of 

Transportation�a, yani Ulaştõrma Departmanõ Sekreterliğine bağlõ olan Birleşik 

Devletler Sahil Güvenliği (United States Coast Guard-USCG) tarafõndan 

yürütülmektedir. Sekreterlik, 49 CFR 1.46�ya göre USCG�nin görevleriyle ilgili 

sorumluluklarõ yerine getirmek ve gerekli yetkiyi kullanmak üzere USCG Kumandanõnõ 

görevlendirebilir.22 Bu çerçevede, USCG Kumandanõna, USCG�a ait olan askeri ve 

düzenleyici görevleri yerine getirmek için her türlü sorumluluk ve yetki verilmiştir. 

Kumandan, deniz güvenliği konusundaki görevleri yerine getirebilmek için 33 CFR 

1.01 ve 46 CFR 1.01 ile yetkilerini çeşitli görevlilere dağõtmaktadõr.23  

 

Bu kapsamda Liman Devleti Denetimi Programõ, Sahil Güvenlik 

organizasyonunda yer alan �Deniz Güvenliği ve Çevresel Koruma� Genel 

Müdürlüğünün Yardõmcõ Kumandanõ tarafõndan yürütülmektedir (Şekil 3). Yardõmcõ 
                                                           
21 Origins of the Port State Control Program, 
www.uscg.mil/hq/gm/pscweb/origins_of_the_port_state_contro.htm 
22USCG Marine Safety Manual, Chapter 2, Enabling Authorities for the COTP, OCMI, and OSC 
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Kumandanõn altõnda 2 Alan Kumandanõ ve 9 Bölge Kumandanõ yer almaktadõr. Ülke 

bazõnda toplam 45 tane Liman Yüzbaşõsõ (Captain of the Port - COTP), Alan ve Bölge 

Kumandanlarõna bağlõdõr.24 COTP, USCG Kumandanõ tarafõndan atanmaktadõr25. 

COTP, kendi coğrafi bölgesinde ilgili ABD kanunlarõnõn uygulanmasõndan, gerekli 

tedbirlerin alõnmasõndan ve bu çerçevede bölgesindeki seyir sularõnõn korunmasõ ile 

araçlarõn güvenliğinin sağlanmasõndan sorumludur. Limanlarõn işletilmesi ve idari işleri 

gibi konular da COTP�nin sorumluluk alanõndadõr.26 Liman devleti denetimine konu 

olan araç denetlemeleri COTP tarafõndan yönetilir. Kumandan, deniz araçlarõnõn 

denetleme yetkisini ve sorumluluğunu ise büyük ölçüde, her bir liman için o limandan 

sorumlu Denizcilik Denetleme Başkanõna (Officer-in-Charge, Marine Inspector- 

OCMI)�, yani Denizcilik Denetleme Başkanõna vermiştir.27 OCMI, bir anlamda Yerel 

Denetleyici Kurul Başkanõdõr.28 Bu kurula bağlõ olarak denetçiler görev yapmaktadõrlar. 

Gemilerin ekipman, gemi adamõ, işletim ile ilgili kanun, kural ve düzenlemelere 

uygunluğunu, OCMI denetlemektedir.29 Uygulamada, OCMI ve COTP genelde aynõ 

kişidir. 

                                                                                                                                                                          
23 USCG Marine Safety Manual, Chapter 2, Lines of Authority 
24 Origins of Port State Control Program, 
www.uscg.mil/hq/gm/pscweb/origins_of_the_port_state_contro.htm 
25 Marine Safety Manual, Chapter 2, Enabling Authorities for the COTP, OCMI, and OSC 
26 Code of Federal Regulations (CFR), Title 3, Volume 1, Chapter 1, Part 1, Subpart 1.01, Sec.1.01-30 
27 (CFR), Title 3, Volume 1, Chapter 1, Part 1, Subpart 1.01, Sec.1.01-20 
28 Marine Safety Manual, Chapter 2, Enabling Authorities for the COTP, OCMI, and OSC 
29 (CFR), Title 3, Volume 1, Chapter 1, Part 1, Subpart 1.01, Sec.1.01-20 
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Şema 1: USCG Teşkilat Şemasõ 
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Lojistik 
Kumandanõ 
11. Bölge 
13. Bölge 
14. Bölge 
17. Bölge  
 

Kumandan ve  
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Kumandan 

Coast Guard Baş Şef Yardõmcõsõ 
Hükümet ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  
Uluslararasõ İlişkiler Personeli 
Şef İdari Hukuk Yargõcõ 
Medeni Haklar Müdürlüğü 
Coast Guard Kaptanõ 
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Müdürlüğü 
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Müdürlüğü 
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Müdürlüğü 

Merkez Birimleri (Değişik 
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kontrole sahiptir) 

Şef Danõşman 

Deniz Güvenliği 
ve Çevre Koruma 
Müdürlüğü 

Bilgi ve Teknoloji 
Müdürlüğü 
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2.4.1 İdari Yapõlanma: 

 

Gemileri denetleyen �denetim ekipleri� genellikle bir gemi denetçisinden 

(marine inspector-MI) ve bir ya da daha fazla denetim görevlisinden (boarding officer-

BO) oluşmaktadõr.30 MI, teknik açõdan tam bilgiye sahip ve geminin teknesi ile 

makinalarõnõ denetlemekle görevli kişidir. BO ise, teknik bilgisi daha az olan ve 

geminin belgelerini, cankurtarma ve yangõn söndürme gereçlerini, STCW ve ILO gibi 

sözleşmelere uygunluğunu denetleyen görevlidir.31 �1. Öncelikli denetimler�e katõlan 

ekiplerde, incelenen gemi tipiyle  ilgili  gerekli bilgiye sahip bir MI bulunmasõ 

gerekmektedir. Tanker ve yolcu gemilerinin denetimlerine, 2 yõllõk �Uyum Belgesi� 

denetimlerine ve 3-aylõk yolcu gemileri tekrar-denetlemelerine katõlacak denetim 

ekiplerinin içinde ise, mutlaka bir kõdemli MI olmasõ gerekmektedir. Bunlarõn dõşõnda 

kalan denetlemelerde (yõllõk yük gemisi denetlemeleri gibi) kaynaklar izin verirse, bir 

MI bulundurulmalõdõr. Ancak bu tür ekiplerde, en az iki tane Sahil Güvenlik elemanõ 

bulunmalõ ve bu elemanlardan en az bir tanesi �Yabancõ Yük Gemisi� konusunda 

uzman olmalõdõr.32  

 

Deniz Güvenliği Programõ dõşõndaki Alan veya Grup Kumandanlarõyla işbirliği 

içinde yürütülen ve denizde yapõlan denetlemelerde, denetim ekibi Deniz Güvenliği 

Ofisi tarafõndan sağlanmaktadõr. Ancak operasyon kumandanlarõ, operasyonun 

gerektirdiği koşullara uyulabilmesi ve denetçi ekibin güvenliği için denetim ekiplerini 

yönlendirmek hakkõna sahiptir. 33 

 

1998-2000 yõllarõ arasõ istatistikler incelendiğinde, ABD�nin yõllõk ortalama 

11.918 gemi denetlediği görülmektedir (Tablo 2).  

 

Tablo 2 : 1998-2000 Yõllarõnda ABD�de Yõllõk Ortalama Denetlenen Gemi Sayõsõ 

 1998 1999 2000 Ortalama 

Denetlenen Gemi Sayõsõ 11.767 11.540 12.448 11.918 

Kaynak: USCG Annual Reports 1998, 1999 and 2000 

 
                                                           
30 Marine Safety Manual, Section D: Port State Control, Chapter 1, Boarding Teams  
31 USCG�dan yetkililerle e-mail aracõlõğõ ile alõnan bilgi   
32 and 32 Marine Safety Manual, Section D: Port State Control, Chapter 1, Boarding Teams 
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Her geminin denetlenmesinde, geminin tipine ve durumuna göre 1-6 kişi 

görevlendirilmektedir. Ortalama olarak her gemiyi iki kişi denetlemektedir.34 

Denetleme görevini yürüten BO ve MI�lar USCG içinde başka görevleri de yerine 

getirdiği için, liman devleti denetiminde toplam kaç kişinin çalõştõğõna dair kesin bir 

bilgiye ulaşõlamamõştõr.  

 

2.4.2 Liman Devleti Denetiminin Dayandõğõ Mevzuat35  

 

ABD sularõnda seyir yapan yabancõ bayraklõ gemiler, Birleşmiş Devletler Kodu 

(USC) Başlõk 46, Bölüm 33�e göre ABD tarafõndan denetime tabi tutulabilir. Kirliliğin 

önlenmesi ve seyrüsefer güvenliği ile ilgili olan Federal Düzenlemeler Kodu (CFR) 33, 

154-156 ve 164 de yabancõ bayraklõ gemilere uygulanacak kurallardõr. ABD�de, Liman 

Devleti Denetimi için özel olarak çõkarõlmõş veya düzenlenmiş bir anlaşma ya da kanun 

olmadõğõ için liman devleti denetiminde uygulanan kanunlarõn kesin bir listesi 

bulunmamaktadõr. Ancak, ABD�nin yabancõ bayraklõ gemiler üzerinde otoritesini 

kullanmakta dayandõğõ kanunlar aşağõdaki gibi sõralanabilir: 

 

Ulusal Yasalar: 

 

1) 46 USC 5101-5116: Yabancõ gemiler için yükleme hattõ gerekleri 

2) 46 USC 2101(12) 3306 (a)(5) ve 49 USC 1801-1812: Yabancõ bayraklõ 

gemilerle tehlikeli maddelerin taşõnmasõ için güvenlik gerekleri 

3) 46 USC 2101 (12) (21) ve (35), 3504 ve 3505: ABD limanlarõndan 

herhangi bir yere veya ülkeye yolcu taşõyan yabancõ bayraklõ gemilerin güvenlik 

gerekleri 

4) 46 USC 2101 (12) (21), (22) ve(35) ve Bölüm 35: Herhangi bir ABD 

limanõnda yolcu alan yabancõ bayraklõ gemilerin denetim ve belge gerekleri (Bu 

yasalar, SOLAS 74/78 Belgeleri ve Kanada Denetim Belgeleri olan gemiler için 

de geçerlidir)   

5) 46 USC 2101 (12) ve (39), 3301 (10) ve Bölüm 37: Bazõ şartlarla, tonaj, 

büyüklük, hareket cinsi ne olursa olsun, yük ya da yolcu taşõsõn veya taşõmasõn 

                                                                                                                                                                          
 
34 USCG yetkililerinden e-mail  ile alõnan bilgiler 
35 Greenaway, Carrie; Port State Control Manual, 2000; pp29-30, Thomas Miller & Co. Limited 
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ABD sularõna aşağõda belirtilen özellikte sõvõ ve dökme kargo taşõyan bütün 

gemilere uygulanõr: 

- Alev alõcõ ya da yanõcõ 

- Taranmõş atõk dõşõnda herhangi bir tipte ve formasyonda petrol (ham 

petrol, fuel oil, atõk yağ) 

- Federal Kirlilik Denetimi Kanunu 311 (b) Bölümünde tanõmlanan zararlõ 

maddeler (33 USC 1321) 

- Zararlõ Maddelerin Nakliyesi Kanunu 104. Bölümde tanõmlanan zararlõ 

maddeler (49 USC 1803) 

6) 46 USC 2101 (21) and 3304: Yolcu gemisi olmayan ve kargo taşõyan 

ABD bayraklõ gemilere sõnõrlõ sayõda insan taşõma izni ve bu ayrõcalõğõn sadece 

karşõlõklõ anlaşma yapõlan ülkelerin gemilerine tanõnmasõ 

7) 46 USC 2101 (33) ve 3301(7): 46 USC Bölüm 33�te belirlenen güvenlik 

gereklerinin 300 GRT ve daha büyük motor gemileri için de geçerli olmasõ 

8) 46 USC 2101 (35) ve 3301(8): ABD limanõndan hareket eden ve altõdan 

fazla yolcu taşõyan yabancõ bayraklõ küçük yolcu gemileri için güvenlik 

gerekleri 

9) 50 USC 191: Gemilerin, limanlarõn ve rõhtõmlarõn emniyeti için 

gerekenler ve ABD sularõnda hareket eden yabancõ bayraklõ gemilerin yerel 

OCMI ve COTP tarafõndan denetlenmesi konusunda hüküm 

10) 33 USC 1221-1232: Gelen gemilerin geliş öncesi bildirimleri ve 

seyrüsefer güvenliği hakkõnda düzenlemeler. 

  

Ulusal Düzenlemeler: 

 

ABD bayraklõ ve yabancõ bayraklõ gemilere uygulanan düzenlemelerin çoğu 

CFR 33, 46 ve 49�da yer almaktadõr. 

 

Uluslararasõ Sözleşmeler: 

 

1) LOADLINES 66 ve 1988 Protokolü 

2) SOLAS 74, 1978 ve 1988 Protokolleri 

3) MARPOL 73/78 

4) STCW 1978/95 
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5) COLREG72 

6) ILO 147 

7) ICR 1975 

8) IOPC 1983 

 

2.4.3 Liman Devleti Denetimi Uygulamalarõ 

 

USCG tarafõndan yabancõ bayraklõ gemilerin denetimi: 

• Bir başka bayrak devleti denetiminin verdiği bir geminin standart altõ olduğu 

bilgisine dayanarak, 

• Bir geminin personeli, bir meslek kuruluşu, dernek, ticaret birliği ya da gemi 

ile ilgili herhangi bir kişinin verdiği,  o geminin standart altõ olduğuna dair 

bilgiye dayanarak yapõlmaktadõr.  

 

ABD, liman devleti denetlemelerinin bayrak devleti denetimi ile aynõ seviyede 

olmasõ gibi bir gaye gütmemektedir. Liman devleti denetiminin amacõ, bir geminin ana 

sistemlerinin ilgili uluslararasõ sözleşmeler ile ABD�nin istediği yeterliliklere sahip 

olduğu ve gemi personelinin geminin güvenli bir şekilde seyrini sağlayacağõ konusunda 

denetçi ekibin ikna olmasõnõ sağlayacak bir kapsamda denetimi yürütmektir. Bu yüzden 

incelemeler; gemide istenen belgelerin hangilerinin olduğunun belirlenmesi, bunlarõn 

geçerlilikleri ve geminin istenen belgelerin düzenlenmesi için gereken şartlarõ sağlayõp 

sağlamadõğõnõn kontrol edilmesi esasõna göre tasarlanmõştõr. Liman devleti denetimi, 

geminin içinin gezilerek incelenmesi, geminin ilgili parçalarõnõn, belge ve belgelerinin 

görsel olarak değerlendirilmesi ile sistemin ve personelin sõnõrlõ şekilde test edilmesini 

içerir. Bu denetimler sõrasõnda şüpheli ekipman, sistem ya da personelin yetersizliği 

durumu ortaya çõkarsa, denetim ekibi işletim testleri ya da gerekli olan diğer 

incelemeleri yapmak üzere denetimi genişletebilir. 36   

  

ABD, liman devleti denetimi için ayrõlan kaynağõ optimum kullanabilmek için 

limanlarõna gelen çok sayõda gemiden hangilerini denetleyerek en etkin güvenliği 

sağlayabileceği konusunda çalõşmalar yapmõş ve bir �Öncelik Matrisi� geliştirmiştir. Bu 

matris, bir puanlama sistemine göre gemilerin riskini belirleyerek hangi gemilerin 
                                                           
36 Marine Safety Manual, Section D: Port State Control, Chapter 1, Port State Control Examinations  



Yavuz            Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi ile İlgili Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõyla Uyumlaştõrõ � 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/yavuzs/limandev.pdf    44

denetimde öncelikli olacağõnõ göstermekte, USCG LDDG�lerinin hangi limanda hangi 

gemiye ne zaman çõkacağõnõ belirlemede kullanõlmaktadõr.  

 

i) Öncelik Matrisi  

 

Öncelik matrisinde, gemiler çeşitli kategorilerde değerlendirilerek 

puanlanmaktadõr. Diğer performans kriterleriyle birlikte bu puanlamaya bakõlarak, 

gemiler 1. Öncelikten 4. Öncelikliye kadar sõnõflandõrõlmaktadõr. Matristeki puanlama 

sistemi beş kategoriye göre yapõlmaktadõr. Bunlar: 

 

1. Bayrak Devleti 

2. Klas Kuruluşlarõ 

3. Gemi Donatanõ/İşleteni 

4. Gemi Tipi  

5. Geminin Geçmişidir.  

  

Bu 5 kategoriden ilk üçü, puanlama sisteminde özellikle önemlidir.37  

 

Kategorilerin puanlanma sistemi aşağõdaki gibidir: 

 

1) Bayrak Devleti:  

 

Bayrak listesi, ABD limanlarõna gelen bütün gemilerin ortalama tutulma 

oranlarõndan daha yüksek tutulma oranõna sahip bayrak devletlerini ve bir önceki yõlda 

birden fazla tutulmaya maruz kalmõş bayrak devletlerini içermektedir. Bir bayrak 

devletine ait tutulma oranõ, o bayrak devletinin son üç yõlda tutulan gemilerinin aynõ 

süreçte ABD limanlarõna gelen toplam gemi adedine bölünmesiyle bulunmaktadõr. 

Bayrak devletinin tutulma ortalamasõ, bütün bayrak devletlerinin tutulma 

ortalamasõndan daha az olursa veya bayrak devleti 12 aylõk bir süre içerisinde birden az 

tutulmaya maruz kalmõş ise, o devlet listeden çõkarõlõr.38  

 

                                                                                                                                                                          
 
37 Greenaway, Carrie; Port State Control Manual, 2000; pp 31, Thomas Miller & Co. Limited 
38 Marine Safety Manual, Vol:II, Section D: Port State Control, Chapter  4, Targeted Flag State 



Yavuz            Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi ile İlgili Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõyla Uyumlaştõrõ � 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/yavuzs/limandev.pdf    45

2001 yõlõ Bayrak Devleti Listesine bakõldõğõnda (Tablo 3), Türkiye�nin yüzde 

7,25 ile genel ortalama olan 3,55�den oldukça yüksek bir tutulma oranõyla listeye girdiği 

görülmektedir. Türkiye, listedeki diğer bayraklarõn çoğuna göre de çok daha fazla bir 

tutulma ortalamasõna sahiptir. 

  

Tablo 3: USCG 2001 Yõlõ Bayrak Devleti Listesi 

 

Bayrak Devleti Tutulma 

Oranõ (%) 

Bayrak Devleti Tutulma 

Oranõ (%) 

Antigua ve Barbuda 5,56 Kamboçya 42,86

Belize 38,20 Kõbrõs 5,42

Bolivya 100,0 Malta 4,75

Filipinler 3,59 Panama 5,17

Honduras 25,51 Rusya 5,17

Hindistan 7,09 Santa Vinsent ve Grenadinler 8,43

  Türkiye 7,25

Kaynak: Port State Control Annual Report 2000; www.uscg.mil 

 

2) Klas Kuruluşlarõ39: 

 

Klas kuruluşlarõ, son üç senelik performanslarõna göre değerlendirilmekte, taban 

oranõ olarak belirlenen yüzde 0,5�ten başlamak üzere dört ayrõ performans seviyesine 

göre puanlandõrõlmaktadõr. Tutulma oranlarõ (bu oran limanlara gelen sözkonusu klasa 

ait �ayrõ gemi�40 sayõsõnõn toplam gelen �ayrõ gemi� sayõsõna bölünmesiyle bulunur) 

yüzde 0,5�ten az olan klas kuruluşlarõ 0 puan almaktadõr.  

                                                           
39 2001 List of Targeted and Non-Targeted Classification Societies, 
www.uscg.mil/hq/gm/pscweb/AnnualclassList.htm 
 
40 �ayrõ gemi�den kastedilen, bir geminin sözkonusu ülkenin limanlarõna bir yõl içinde kaç kere gelirse 
gelsin, sadece bir kere sayõlmasõdõr.   
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Tutulma oranõ yüzde 0,5�i geçen klas kuruluşlarõ için ise aşağõdaki şekilde 

yapõlmaktadõr: 

 

X: Sözkonusu Klas Kuruluşunun Tutulma Oranõ 

X < 0,5        ----> 0 puan 

0,5 < X < 1  ----> 3 puan 

1 < X < 2     ---->  5 puan 

2< X            ----> 1. Öncelikli  

 

Türkiye�nin klas kuruluşu olan Türk Loydu Vakfõ, 2001 yõlõ için bu sõnõflamada, 

0 puan almõştõr. 

 

3) Gemi Donatanõ/İşleteni Listesi: 

 

USCG tarafõndan son 12 ayda, uluslararasõ sözleşmlere uyumsuzluğundan dolayõ 

bir ya da daha fazla tutulan gemi donatanõ/işleteni bu listeye girmektedir. Çok büyük 

uluslararasõ filolarõn (ABD limanlarõna en az 25 gemiyle giriş yapan) sahipleri veya 

işleticileri ise son 12 ayda 3 ya da daha fazla tutulmaya maruz kalmadõkça bu listede yer 

almayabilirler. Ayrõca, listede yer alan gemi sahipleri veya işleticilerinin bütün 

gemilerinin standart altõ olduğu sonucuna varmak da yanlõş olur. Listeye giren gemi 

donatanlarõna/işletenlerine Öncelik Matrisinde verilen puan 5�tir. 41 

 

 Ocak 2002 itibariyle listede bulunan 22 şirketten 4�ü Türk şirketidir. 

 

4) Gemi Tipi: 

 

Petrol veya kimyasal madde tankerlerine, LNP-LNG tankerlerine, 10 yaşõndan 

büyük dökme yük gemilerine ve yolcu gemilerine 1 puan, düşük değerde dökme madde 

taşõyan gemilere ise 2 puan verilmektedir. 42 

 

                                                           
41 Marine Safety Manual, Vol:II, Section D: Port State Control, Chapter  4, Targeted Owner 
42 Marine Safety Manual, Vol:II, Section D: Port State Control, Chapter  4, Foreign Vessel Targeting 
Matrix 
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5) Geminin Geçmişi: 

 

Son 12 ayda tutulmaya maruz kalan gemilere 5 puan, son 12 ayda işletimle ilgili 

denetlemelere maruz kalan, kaza geçirmiş, kurallara uymamõş ya da son 6 ayda 

çõkõlmamõş gemilere 1 puan verilmektedir. 43 

 

Bu puanlamalardan sonra sõnõflandõrma aşağõdaki gibi yapõlmaktadõr: 

 

1. Öncelikli Gemiler: 

 

• Öncelik matrisinde 17 ya da daha fazla puana sahip olanlar 

• Geminin seyrüseferini etkileyecek şekilde bir deniz kazasõ geçirmiş olan 

gemiler 

• USCG COTP�nin liman ve çevre için tehlike oluşturduğuna karar verdiği 

gemiler 

• Bir önceki sene içinde 10 ya da daha fazla ayrõ gemiyle ABD limanlarõna 

giriş yapan ve ortalamanõn 4 kat üstünde tutulma oranõna sahip klas kuruluşlarõ 

tarafõndan klaslõ gemiler 

• Bir önceki sene içerisinde 10�dan daha az ayrõ gemiyle ABD limanlarõna 

giriş yapan ve en az bir kere tutulmaya maruz kalan klas kuruluşlarõ tarafõndan 

klaslanmõş gemiler44 

 

Sonuç: Bu sõnõftaki gemilerin, USCG tarafõndan inceleninceye kadar limanlara 

girişleri engellenebilir. Gerekli olduğu durumlarda, bu gemiler limana girmeden 

denetlenerek kusurlarõnõ gidermeleri istenebilir. OCMI veya COTP�nin, açõk denizde 

denetimin denetim ekibi için bir risk oluşturduğunu belirlediği ya da başka lojistik 

sorunlarõn ortaya çõktõğõ durumlarda, gemi kargo işlemlerine ve yolcu alõmõna 

başlamadan önce limanda denetlenir. Gemi, sadece Öncelik Matrisinden elde ettiği 17 

puan veya 1. Öncelikli klas kuruluşu tarafõndan klaslanmõş olmasõ nedeniyle 1. 

Öncelikli olmuş ise, ciddi kusurlarõnõn olmadõğõ ve son 6 ayda denetlenmiş olduğu tespit 

edildiği takdirde, 3. Öncelikli statüsüne geçebilir.45 

                                                           
43 MSM, Vol:II, Section D: Port State Control, Chapter  4, Foreign Vessel Targeting Matrix 
44 Boarding Priority Matrix, www.uscg.mil/hq/g-m/pscweb/matrix.htm 
45 MSM, Vol:II, Section D: Port State Control, Chapter  4, Identifying and Scheduling Priority Boardings 
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2. Öncelikli Gemiler: 

 

• Matristeki puanlarõ 7 ve 16 arasõnda olan gemiler 

• Herhangi bir ABD limanõnda bir önceki denetim sonucunda düzeltmesi 

gereken kusurlarõ olduğu belirlenen gemiler veya yõllõk tank ve yolcu kontrolü 

zamanõnõ geçirmiş gemiler46 

 

Sonuç: Bu sõnõftaki gemilerin, USCG  tarafõndan inceleninceye kadar kargo ile 

ilgili işlemleri sõnõrlanabilir. Gemi, standartlara önemli ölçüde uyuyorsa bu duruma 

bazõ istisnalar getirilebilir. Gemi, sadece Öncelik Matrisinde elde ettiği puanlar 

nedeniyle 2. Öncelikliyse ve son 6 ay içinde denetlenmiş ise, 3. Öncelikli statüsüne 

geçebilir.47 

 

3. Öncelikli Gemiler: 

 

• Matristeki puanlarõ 4 ve 6 arasõnda olan gemiler 

• Kusurlarõ olduğu yönünde bilgi alõnanlar 

• Yõllõk yük kontrolü veya 3 aylõk yolcu tekrar-kontrolü zamanõnõ geçirmiş 

gemiler48 

 

Sonuç: İşletmeyle ilgili herhangi bir kõsõtlama uygulanmaz, gemi çoğunlukla 

rõhtõmda incelenir.49 

 

4. Öncelikli Gemiler: 

 

• Matriste 3 ya da daha az puana sahip olan gemiler50 

Sonuç: Gemi düşük riske sahiptir, büyük olasõlõkla denetime tabi tutulmaz. 

 

ii) Liman Devleti Denetimlerinin Türleri: 

                                                           
46 Boarding Priority Matrix, www.uscg.mil/hq/g-m/pscweb/matrix.htm 
47 MSM, Vol:II, Section D: Port State Control, Chapter  4, Identifying and Scheduling Priority Boardings 
48 Boarding Priority Matrix, www.uscg.mil/hq/g-m/pscweb/matrix.htm 
49 MSM, Vol:II, Section D: Port State Control, Chapter  4, Identifying and Scheduling Priority Boardings 
50 Boarding Priority Matrix, www.uscg.mil/hq/g-m/pscweb/matrix.htm 
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 USCG Liman Devleti Denetimi incelemeleri yõllõk denetimlerden, tekrar-

denetimlerden ve kusurlarõn takibi denetimlerinden oluşmaktadõr. Bu denetlemelerden 

herhangi biri, denetim ekibinin geminin uluslararasõ sözleşmelere uymadõğõnõ ve 

geminin durumunun sahip olduğu sertifikalarla bağdaşmadõğõnõ tespit ettiği durumlarda 

kapsam olarak genişletilebilir.  

 

1) Yõllõk Denetlemeler: 51 

 

 Bir geminin yõllõk denetimi için izlenecek işlem kurallarõ, Deniz Güvenliği 

Kõlavuzunun araç denetleme kitaplarõnda veya diğer bölümlerinde yük, yolcu ya da gaz 

taşõyan gemiler için ayrõ ayrõ tanõmlanmõştõr. Yõllõk denetimler, genel olarak geminin 

belgelerinin, ehliyetlerinin ve belgelerinin incelenmesini ve geminin tamamõnõn genel 

olarak kontrolünü içerir. Bu genel kontrol, belirlenmiş bazõ ekipmanlarõn incelenmesi ve 

test edilmesi, geminin çalõşmasõyla ilgili testlerin yapõlmasõ ve gemi personelinin kritik 

görevleri yerine getirip getiremeyeceğinin belirlenmesi için acil durum tatbikatlarõnõn 

gerçekleştirilmesini kapsamaktadõr.  

 

Yõllõk denetimlerde, gemilerde olmasõ istenen ve kontrol edileceklerin bir 

dökümü, Deniz Güvenliği Kõlavuzunun 2. Cilt, 1. Bölümünde (G.Annual Examinations-

Yõllõk Denetlemeler) belirlenmiştir. Bunlar, Ek 1�de verilmiştir.  

 

Geminin uluslararasõ sözleşmelere ve ilgili ABD kanunlarõna uygun olmadõğõna 

dair açõk göstergeler mevcut ise, bu denetim genişletilebilir.  

                                                           
51 Marine Safety Manual,Vol:II, Section D: Port State Control, Chapter 1, Port State Control Examination 
and Marine Safety Manual,Vol:II, Section D: Port State Control, Chapter 1,Annual Examinations 
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2) Tekrar-denetlemeler:52 

 

Tekrar-denetleme, geminin yõllõk denetimler arasõnda uluslararasõ sözleşmelere 

ve ilgili ABD kanunlarõna uygunluğunu sürdürdüğünden emin olmak amacõyla 

yapõlmaktadõr. Genel olarak geminin belgelerinin, ehliyetlerinin ve belgelerinin 

incelenmesini ve geminin içinde gezilerek genel incelemelerin yapõlmasõnõ kapsar. 

Yolcu gemileri dõşõndaki gemilerde tekrar-denetlemeler genelde geminin belirlenmiş 

ekipmanlarõnõn incelenmesini, çalõşmasõyla ilgili testleri ve acil durum tatbikatlarõnõ 

içermez, sadece �Yõllõk Denetlemeler�in Ek 1�de verilen �ii) Genel Denetlemeler� 

kõsmõnda yer alan incelemeler yapõlõr. Ancak yolcu gemilerinde, gemi personelinin acil 

bir durumda yolcularõn güvenliğini sağlayõp sağlayamayacağõnõn denetlenmesi için, 

yangõn ve acil durum tatbikatõ yaptõrõlõr.  

 

Geminin uluslararasõ sözleşmelere ve ilgili ABD kanunlarõna uygun olmadõğõna 

dair açõk göstergeler mevcut ise, bu denetim genişletilebilir.  

 

3) Kusurlarõn Takibi Denetimleri :53 

 

Bu tür bir denetim, gemide daha önceden belirlenmiş olan kusurlarõn düzeltilip 

düzeltilmediğini takip etmek amacõyla yapõlmaktadõr. Bu denetimin kapsamõ daha önce 

kusurlu olarak belirlenen parçalarla sõnõrlõ olabilir. Kusurlar belirleneli 30 günden fazla 

olmuşsa ve herhangi bir önlem alõnmamõşsa veya denetlemeler sõrasõnda ilave kusurlar 

bulunmuşsa, gemi tekrar-denetlemeye maruz kalabilir.  

 

4) Genişletilmiş Denetlemeler : 

 

Yukarõdaki açõklamalarda, gerek yõllõk denetlemelerde, gerekse tekrar-

denetlemelerde geminin uluslararasõ sözleşmelere veya ilgili ABD kanunlarõna 

uymadõğõnõ gösteren açõk göstergeler var ise, sözkonusu geminin �genişletilmiş 

denetim�e tabi tutulacağõ belirtilmiş idi. 

                                                           
52 &  52 Marine Safety Manual,Vol:II, Section D: Port State Control, Chapter1, Port State Control 
Examinations 
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Genişletilmiş denetleme, uyumsuzluğun açõk göstergesi olarak belirlenen yerlere 

odaklanmaktadõr. Ancak, denetleme ekibi geminin diğer sistemlerinin de genişletilmiş 

denetime tabi tutulmasõnõn gerekli olduğunu düşünürse, geminin diğer sistemleri de 

incelenir. 

 

Bir geminin genişletilmiş denetlemeye tabi tutulmasõnõ gerektiren kusurlar, 

geminin tutulmasõnõ gerektirecek kadar önemli ve ciddi olabilir. Bu kusurlarõn neler 

olabileceği Deniz Güvenliği Kõlavuzu Cilt 2, Bölüm D.1.I�da belirlenmiştir. 

 

USCG; yõllõk denetlemeler, tekrar-denetlemeler ve kusurlarõn takibi denetimleri 

yapõlõrken, dökme yük, yakõt alma gibi işlemlerin bir kõsmõnõn işlem kurallarõnõn 

gerekleri, işletme ve insan faktörü gibi konularda izlenmesi (İzleme) ile patlayõcõ ve 

radyoaktif maddelerin aktarõlmasõnõn denetlenmesini (Kargo Denetimi) de yürütür. 

İzleme ile Kargo Denetimi arasõndaki fark, Kargo Denetimi sõrasõnda denetleyici ekibin 

başõndan sonuna kadar işlemi izlemesidir. Kargo Denetiminde, askeri ve ticari 

patlayõcõlar taşõyan gemiler için 49 CFR 176, Altbölüm G, MSM II-F5.E�deki belirlenen 

kurallar; radyoaktif malzeme taşõyan gemiler için ise  49 CFR 173 Altbölüm I ve 49 

CFR 176 Altbölüm M�de belirlenen kurallar uygulanmaktadõr. Bu konuda daha ileri 

düzeyde bilgi MSM II-F5.C.5�te bulunmaktadõr.  

 

Yolcu gemilerinde uygulanacak kurallar MSM II-D7�de, tankerlerde 

uygulanacak kurallar MSM II-D6�da, yük gemileri için uygulanacak kurallar ise MSM 

II-D5�te yer almaktadõr. 54  

 

iii) Uluslararasõ Sözleşmelere Taraf Olmayan Bayraklara Ait Gemiler ve 

Sözleşmelerin Kapsamõnda Olmayan Gemiler için Uygulanan İşlem Kurallarõ 

(Prosedürler): 55 

 

SOLAS 74/78 Madde II(3)�te, MARPOL 73/78 Madde 5(4)�te ve STCW 78 

Madde X(5)�te, bu sözleşmelere taraf olmayan ülkelerin gemilerine daha fazla lehte  

uygulama yapõlmayacağõ belirtilmektedir. 

                                                           
53 & 54  MSM, Volume:II, Section D: Port State Control, Chapter 1, Port State Control Examinations 
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SOLAS 74/78�e taraf olmayan ülkelerin gemileri ve SOLAS 74/78 kapsamõna 

girmeyen gemiler, ABD gemi denetleme kanun ve düzenlemelerine göre (46 USC 

3301) denetime tabi tutulabilir. Bu tür denetlemelerde, özellikle ABD kanun ve 

düzenlemelerindeki koşullara tam olarak uymayan malzemelerin ve ekipmanõn kabulü 

konusuna dikkat edilmektedir. Yabancõ bayraklõ geminin kaptanõ, sahibi ve acentasõ 

denetleme için ilgili OCMI�ye yazõlõ başvuruda bulunmalõdõr. Denetimden  tatmin edici 

sonuçlarla çõkan gemi için 46 CFR 2.01-5�te tanõmlandõğõ şekilde ABD Denetim 

Belgesi düzenlenecektir. SOLAS�a taraf olmayan ülkelerin gemileri ya da sözleşme 

kapsamõna girmeyen gemiler için belge düzenlemek üzere denetim yaparken, OCMI; 

geminin tipi ve büyüklüğü, ekipman, kargo tipi ve gemiye bayrak devleti adõna 

düzenlenen belgeleri gözönüne alarak liman devleti denetimi de yapabilir. Bu liman 

devleti denetimi, deniz güvenliği ve deniz çevresinin korunmasõ konusunda eşit 

seviyenin sağlanabilmesi için yukarõda anlatõlan işlem kurallarõ ve IMO�nun A.787(19) 

sayõlõ kararõna göre yürütülür. Geminin durumu, personelin belgeleri ve bayrak 

devletinin asgari personel standardõ SOLAS 74/78 ve ABD kanun ve düzenlemeleriyle 

uyumlu olmak durumundadõr.  

 

MARPOL 73/78�e taraf olmayan ülkelerin gemileri için uygulanacak işlem 

kurallarõ 33 CFR 151.21�de yer almaktadõr.  

 

ABD kanunlarõna göre, bazõ ülkeler liman devleti denetiminin normal işlem 

kurallarõndan farklõ şekilde muameleye tabi tutulabilmektedir. Örneğin, Kanada 

bayraklõ gemilerde, Kanada�nõn kanun ve standartlarõ Amerika�nõn kanun ve 

standartlarõyla çok büyük benzerlik arzettiği için, sadece cankurtarma araçlarõ ve 

geminin itici gücünü sağlayan ekipman incelenmektedir. Tayvan, SOLAS 74/78�e taraf 

olmadõğõ halde bayrak devleti olarak düzenlediği sertifikalar SOLAS ile aynõ güce sahip 

olduğu için, Tayvan bayraklõ gemiler ayrõ bir belgelendirme denetimine tabi 

tutulmamaktadõr. Karayip gemileri, ABD sularõnda taşõmacõlõk yapabilmek için Karayip 

Kargo Gemisi Güvenlik Koduna uygunluğuna dair bir belge taşõmak durumundadõr. 

Bunun yanõsõra, Karayipler�de taşõmacõlõk yapan 500 GRT�dan küçük yabancõ bayraklõ 

gemiler, USCG�dan �Denetim Belgesi� aldõklarõ takdirde ABD sularõnda da sõnõrlõ 

hizmet verme hakkõnõ elde edebilmektedir. 
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iv) Kusurlu Olduğu Belirlenen Yabancõ Bayraklõ Gemilere Yapõlan 

Müdahaleler  ve Gemilerin Tutulmasõ56 

 

1) Belirlenmiş bir zaman aralõğõ içerisinde kusurlarõn giderilmesi şartõyla 

geminin limandan hareketine izin verilmesi: Belirlenen kusurlar, geminin seyrüseferini 

ve deniz çevresini tehdit edecek unsurlar taşõmadõğõnda uygulanan bir müdahele 

yöntemidir. Genel olarak zaman aralõğõ, geminin gerekli tedbirleri alabileceği en yakõn 

limana veya tersaneye gitmesi için gereken süre gözönüne alõnarak belirlenebildiği gibi, 

acil olmayan durumlarda, geminin bir sonraki bakõm vakti geldiğinde kusurlarõnõn 

giderilmesini sağlayacak bir tarih de belirlenebilir. 

 

2) Geminin ABD limanlarõna gelmeden önce belirlenmiş kusurlarõnõ 

gidermesi şartõyla limandan hareketine izin verilmesi: Geminin uluslararasõ kurallarda 

yer alan şartlara göre kusurlu olmadõğõ halde ABD kanun ve düzenlemelerine göre 

kusurlu bulunduğu durumlarda uygulanan yöntemdir.  

 

3) Geminin kargo, yakõt alma ve su alma gibi işlemlerden önce kusurlarõnõ 

gidermesinin sağlanmasõ: ABD düzenlemelerine göre kargo işlemlerinin güvenliğini 

olumsuz yönde etkileyecek, ancak geminin seyrüseferini engellemeyecek kusurlarõ 

tespit edilen gemilerin kargo aktarma işlemleri kusurlarõ giderici tedbirler alõnõncaya 

kadar durdurulabilir. 

 

4) Geminin yolcu almadan önce kusurlarõnõ giderici tedbirleri almasõnõn 

sağlanmasõ:  

46 USC 3505�e göre, SOLAS�a uymayan yabancõ bayraklõ bir geminin ABD 

limanlarõn yolcu almasõna izin verilmemektedir.     

 

5) Geminin limana girmeden önce kusuru giderici önlemler almasõnõn 

sağlanmasõ: 

Geminin limana girmesinin limana ve deniz çevresine büyük zarar verme 

olasõlõğõ olduğu durumlarda geminin limana girişi yasaklanabilmektedir. 

 

                                                           
56 MSM, Volume:II, Section D: Port State Control, Chapter 2, Degrees of Control 
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6) Geminin kusurlarõ giderilinceye kadar limanda tutulmasõ: Geminin 

tutulmasõ, gemiye yapõlan müdahalelerin en ağõrõdõr ve geminin �Öncelik Matrisi�nde 

aleyhine puan almasõna yol açar. Puanlar arttõkça, geminin denetlenme olasõlõğõ artacak, 

böylece kusurlarõn ortaya çõkma olasõlõğõ kuvvetlenecek ve bu bir kõsõrdöngü halinde 

geminin aleyhine işleyecektir. 

 

v) Geminin Tutulmasõ Kararõna  İtiraz İşlem Kurallarõ(Prosedürleri): 

 

Tutulma kararõna 46 CFR Bölüm 1.03-20 ve 33 CFR Bölüm 160.7�de yer alan 

maddeler gereğince itiraz edilebilir. İtiraz, kararõn alõnmasõndan sonraki 30 gün 

içerisinde yazõlõ olarak yapõlmalõ ve kararõn neden yeniden ele alõnmasõnõn istendiğinin 

gerekçeleri ayrõntõlõ olarak belirtilmelidir.  İtiraz, kararõ alan OCMI, COTP veya Deniz 

Güvenliği Ofisinden Kumanda Görevlisine iletilmelidir. Eğer ön itiraz başarõsõz olursa, 

Bölge Kumandanõna resmi bir itiraz yapõlabilir. Daha ileri düzeyde bir itiraz ise USCG 

Merkezlerine yapõlabilir.  

 

vi) Geminin Tutulmasõna Dair Kararõn İlgili Mercilere Bildirimi:57  

 

Gemiyi tutma kararõna dair rapor: 

 

1) MSM Cilt 2, Bölüm D.2 Ek a�da belirlenen tutulma raporu formatõnda 

hazõrlanarak e-mail yoluyla Kumandana gönderilmektedir. Bu mesajõn bir kopyasõ da, 

raporu sunan birimin bağlõ olduğu bölge ofisine gönderilmektedir. 

 

2) Yabancõ bayraklõ bir geminin ABD limanlarõna veya açõkdeniz 

terminallerine girişi reddedildiğinde veya geminin tutulmasõ halinde, kumandan bayrak 

devletini sözkonusu devlet için bildirilmiş olan kontak noktasõ aracõlõğõyla bilgilendirir. 

Eğer bu bilgilendirme sözlü olarak yapõlmõş ise, yazõlõ olarak da teyit edilmesi 

gerekmektedir. Yazõlõ bilgilendirme mektupla veya tutulma raporunun bir kopyasõnõn 

yetkili temsilciye iletilmesi kanalõyla yapõlabilir. 

 

                                                           
57 MSM, Volume:II, Section D: Port State Control, Chapter:2, Reporting Obligations 
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3) Tutulan geminin klasõnõ yapan klas kuruluşu veya bayrak devleti adõna 

belgeleri düzenleyen yetkili kuruluşun yetkili temsilcisi tutulma kararõndan haberdar 

edilir. Klas kuruluşu temsilcisinin gemiyi görmesi, kusurlarõn giderilmesinin 

hõzlandõrõlmasõ açõsõndan yararlõdõr. Ancak, her durumda klas kuruluşunun ana merkezi 

de tutulmadan haberdar edilir. Ekipman, geminin teknesi veya geminin yapõsõyla ilgili 

olan kusurlarõn giderilmesi konusunda klas kuruluşunun katõlõmõ özellikle teşvik 

edilmektedir.  

 

4) Geminin kaptanõna, tutulan raporun bir kopyasõ ve kusurlarõ gidermek 

için yapõlmasõ gerekenlerin açõk listesi verilir. Kaptan, geminin limandan hareket 

edebilmesi için bu listede belirtilen istekleri yerine getirmek durumundadõr. 

 

5) Kumandan, geminin donatanõ/işletenini veya yönetici işleticisini tutulma 

kararõndan yazõlõ olarak haberdar eder. 

 

6) Kumandan, SOLAS 74/78 Bölüm 1 Düzenleme 19,  MARPOL 73/78 

Madde XI, LL 66 Madde 21 ve STCW 78�de belirtildiği üzere IMO�yu tutulma 

kararõndan gerektiği şekilde haberdar eder.  

 

7) Geminin kusurlarõnõ gidermeden hareket etmesine izin verilmesi 

durumunda, gideceği liman geminin durumundan haberdar edilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

AB�DE LİMAN DEVLETİ DENETİMİ UYGULAMALARI 

 

3.1 AT�Yİ KURUCU ANTLAŞMANIN ULAŞTIRMAYLA İLGİLİ 

HÜKÜMLERİ58 

 

Kurucu Antlaşmada ulaştõrmayla ilgili hükümler, Avrupa Ekonomik 

Topluluğunu Kuran Antlaşmanõn Dördüncü Başlõğõ altõndaki 74. ve 84. maddeler 

arasõnda yer almaktadõr Bu maddelerde, Toplulukta ulaştõrmayla ilgili kararlarõn alõnma 

işlem kurallarõ belirtilmekte ve topluluğun uyacağõ kurallarõn çerçevesi çizilmektedir. 

Sözkonusu maddelerin numarasõ, 1 Mayõs 1999�da yürülüğe giren Amsterdam 

Antlaşmasõyla değişmiştir. Amsterdam Antlaşmasõnda sözkonusu hükümler  Beşinci 

Başlõk altõnda 70. ve 80. Maddeler arasõnda yer almaktadõr. Aşağõda bu maddeler 

incelenirken yeni numaralarõ kullanõlmõştõr. 

  

Madde 70�de, bütün Topluluk Ülkelerinin, Kurucu Antlaşmanõn ulaştõrmayla 

ilgili maddelerle belirlenen amaçlarõnõ ortak bir ulaştõrma politikasõ çerçevesinde 

gözeteceği belirtilmektedir. 71. Maddeye göre, 70. Maddeyi uygulayabilmek amacõyla 

AB Konseyi, ulaştõrmanõn kendine has özelliklerini de dikkate alarak  251. Maddede 

belirtilen posedürlere göre hareket ederek ve Bölgesel Komite ile Ekonomik ve Sosyal 

Komiteye de danõşarak:  

 

a) Üye bir ülkeye ya da üye bir ülkeden uluslararasõ ulaşõm için veya 

bir/birden fazla üye ülke üzerinden yapõlan transit ulaşõm için uygulanacak ortak 

kurallarõ, 

b) Üye ülke vatandaşõ olmayan taşõyõcõlarõn bir üye ülkede ulaşõm hizmeti 

verebilmeleri için gerekli koşullarõ, 

c) Ulaşõm güvenliğini iyileştirecek tedbirleri, 

d) Gerekli başka hükümleri belirler. 

 

                                                           
58 Treaty Establishing the European Community, Title IV, Transportation, 
www.europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr6do4.htm#117 
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Ulaştõrmaya yönelik düzenleyici sistemin kurallarõnõ belirleyen hükümlerin 

uygulanmasõnõn, belli bölgelerdeki yaşam standardõ ve iş durumu ile ulaşõmõn işlemesi 

üzerinde ciddi etkileri olacağõ için bu hükümler, Komisyondan gelecek önerilerin 

Avrupa Parlementosu ve Ekonomik-Sosyal Komiteye danõşõldõktan sonra Konseyin 

oybirliğiyle belirlenir. Bu şekilde Konsey, ortak bir pazar kurulmasõndan doğacak 

ekonomik gelişmelere uyumu da gözönüne almõş olacaktõr.  

 

72. Maddede, 71. Maddede sözü geçen hükümler belirleninceye kadar, hiçbir 

üye ülkenin Konseyin oybirliğiyle onayõ olmadan diğer üye ülkelerin vatandaşõ olan 

taşõyõcõlara doğrudan ya da dolaylõ etki edecek hükümleri değiştirmek vasõtasõyla kendi 

vatandaşõ olan taşõyõcõlara göre aleyhte davranmasõna izin verilmediği belirtilmektedir. 

 

80. maddede ise, Beşinci Başlõğõn hükümlerinin demiryolu, iç su yollarõ ve 

karayolu ulaştõrmasõnõ kapsadõğõ; denizyolu ve havayolu ulaştõrmasõ için gerekli 

hükümlerin hangi ölçüde ve hangi işlem kurallarõyla belirleneceğine Konseyin nitelikli 

çoğunlukla karar vereceği belirtilmektedir. 

 

Bu çerçevede, denizyolu güvenliği ve liman devleti denetimi için gerekli 

düzenlemeler de sözkonusu maddeler õşõğõnda yapõlacaktõr. Liman devleti denetimi için 

AB tarafõndan alõnan tedbirler ve yapõlan düzenlemeler takip eden bölümde 

incelenecektir. 

 

Bilindiği üzere, Topluluk hukuku, üye ülkelerin iç hukuklarõndan üstündür. 

Topluluk, bir antlaşmaya taraf olmuşsa, üye ülkeler de otomatik olarak o antlaşmaya 

taraf olmakta ve antlaşmanõn hükümleri bütün ülkeleri bağlamaktadõr. 

  

3.2 LİMAN DEVLETİ DENETİMİ İLE İLGİLİ AT MEVZUATI 

 

Büyük deniz kazalarõnõn yüzde 25�inin Avrupa sahillerinde vuku bulmasõ, 

Avrupa Devletlerini, denizde güvenliği ve standart altõ gemilerin seyrüseferden men 

edilmesini sağlamak için hõzla önlem almaya itmiştir.  

 

Özellikle, 1978 yõlõnda Fransa açõklarõnda meydana gelen �Amoco Cadiz� 

kazasõnda 220.000 ton ham petrolün tamamõnõn denize dökülmesiyle, Avrupalõlar ilk 
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gerçek liman devleti denetimi antlaşmasõ olan Paris Liman Devleti Denetimi 

Antlaşmasõnõ oluşturmak üzere harekete geçmişler59 ve 1982 yõlõnda, Avrupa sahillerini 

ve Kuzey Amerika�dan Avrupa�ya kadar olan Kuzey Atlantik bölgesini de kapsayacak 

şekilde bu antlaşmayõ imzalamõşlardõr.   

 

Bölgesel  liman devleti denetimlerinde de bahsedilmiş olduğu üzere, Paris 

Liman Devleti Denetimine AB ülkelerinin yanõsõra Polonya, Hõrvatistan, Rusya, 

Kanada, İzlanda ve Norveç de üyedir. 

 

AB ülkeleri, liman devleti denetimini Paris MOU�nun getirdiği hükümler 

doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Ancak, AB, Paris MOU�nun hükümlerini yeterli 

bulmadõğõ durumlarda kendi bünyesinde direktifler çõkararak liman devleti denetimini 

daha da sõkõlaştõrma yoluna gitmiştir ve gitmektedir. Şu anda AB�nin liman devleti 

denetimini uygularken kullandõğõ mevzuat: 

 

1) Paris Liman Devleti Denetimi Antlaşmasõna göre: 

 

- SOLAS 74; 78 ve 88 Ek Protokolleri, 

- MARPOL 73/78, 

- STCW 78,  

- LL 66; 88 Ek Protokolü, 

- COLREG 72 

- TONNAGE 69 

-  ILO Sözleşmesi, No:147 

 

2) 95/21/EC sayõlõ AT Konseyi Direktifi 

3) 95/21/EC sayõlõ AT Konseyi Direktifini değiştiren 98/25/EC AT Konseyi 

Direktifi,  98/42/EC ve 99/97/EC sayõlõ AT Komisyonu Direktifleri ile 2001/106/EC 

sayõlõ Avrupa Parlamentosu ve  AT Konseyi ortak Direktifidir. 

 

 

 
                                                           
59 Lloyd�s List Daily Commercial News, Presentation to Port State Control 2000; Gray, O., Port State 
Control, Where to Now?, May 31, 2000 
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3.3 AB�DE LİMAN DEVLETİ UYGULAMALARI 

 

ABD�de olduğu gibi AB�ye göre de, deniz güvenliği için uluslararasõ 

sözleşmelerle getirilen uluslararasõ standartlarõn uygulanmasõ, bu sözleşmelere taraf 

olan bayrak devletlerinin sorumluluğu altõndadõr. Ancak, bayrak devleti 

uygulamalarõnõn yetersiz kalmasõ ve bunun getirdiği liman devleti uygulamalarõnõn daha 

etkin şekilde yapõlabilmesi için bölgesel liman devleti denetimi fikri, ilk önce AB 

ülkelerince öne sürülmüş, böylece Paris Liman Devleti Denetimi ortaya çõkmõştõr. 

 

AB�de liman devleti uygulamalarõ öncelikle Paris MOU çerçevesinde 

incelenecek, daha sonra AB�nin topluluk içinde çõkarttõğõ direktiflerle getirilen yeni 

hükümler üzerinde durulacaktõr. 

 

3.3.1 Paris MOU�ya Göre Liman Devleti Uygulamalarõ60 

 

Paris MOU, uluslararasõ sözleşmelerde, kararlarda ve düzenlemelerde meydana 

gelen değişikler ve gelişmeler nedeniyle sürekli yenilenmektedir. En son, 10 Ocak 

2002�de yürürlüğe giren 24. Revizyon yapõlmõştõr. Paris MOU incelenirken, 23. ve 24. 

Revizyonlar karşõlaştõrõlmõş, son zamanlarda ortaya çõkan değişikliklerin belirlenmesi 

amacõyla değişen hükümler her iki revizyondaki durumlarõyla ortaya konmuştur. 

 

Paris Liman Devleti Denetimine göre, Bölüm 1.3�te de belirtildiği üzere, üye 

ülkeler limanlarõna gelen gemilerin yõllõk yüzde 25�ini denetlemek durumundadõrlar. 

Denetlemeler genellikle önceden haber vermeden yapõlmaktadõr. 

 

Paris MOU�nun 24. Revizyonunda, genel taahhütler kõsmõna (Bölüm 1), AT 

direktifleriyle ve ABD�deki uygulamalarla uyumlu olarak yeni bir madde eklenmiştir 

(5. Madde). Bu maddeye göre her idare, kõlavuzlarõn ve liman idarelerinin görevlerini 

yerine getirirken geminin güvenliğe ve çevreye zarar verecek kusurlarõ bulunduğunu 

öğrendikleri takdirde liman devleti denetimi yetkililerini durumdan haberdar etmelerini 

sağlayacak uygun bir işlem kurallarõ bütünü tesis edecektir. 

                                                           
60 Bu bölüm, www.parismou.org adresinden indirilen Paris MOU�nun en son revizyonunun (24. 
Revizyon) ve 23. Revizyonunun hükümleri incelenerek hazõrlanmõş, son yõllarda gittikçe artan deniz ve 
çevre güvenliği ile ilgili önlemlerin ortaya konabilmesi amacõyla iki revizyon karşõlaştõrõlmõştõr. 
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3.3.1.1 Öncelikli Denetlenecek Gemiler: 

 

Paris Liman Devleti Denetimi, denizlerdeki standart altõ gemilerin elenmesi için 

gelişmiş bir �hedefleme sistemi�ni 2000 yõlõnda yürürlüğe sokmuştur. Bu sistemle 

özellikle çok riskli bayraklara ait olan ve çok fazla tutulmaya maruz kalmõş gemileri 

kapsayan yüksek öncelikli gemilerin daha fazla denetime tabi tutulmasõ ve hatta çok 

kötü örneklerin Paris MOU web sitesinde yayõnlanmasõ sağlanmõştõr. Diğer taraftan iyi 

bir liman devleti denetimi mazisine sahip olan ve sorumluluklarõnõ yerine getiren 

bayraklara kayõtlõ gemiler daha az denetime tabi tutulmuşlardõr. 61  

 

Gemilere, denetim için �hedef faktörü�ne dayalõ olarak bir öncelik puanõ 

verilmekte, bu şekilde denetlemelerin en kötü gemilere odaklanmasõ ve etkin kaynak 

kullanõmõ sağlanmaktadõr. 

 

Denetlenecek gemilerin seçiminde, daha sonra bahsedilecek olan �hedef faktörü 

değeri� dikkate alõnmaksõzõn aşağõda verilen ve Bölüm 3.3�te atõfta bulunulan, Ek I- 

Bölüm 1.1�de sunulan gemiler öncelikli olacaktõr: 

 

1. Liman idaresince ve pilotlar tarafõndan kusurlu olduğu bildirilen gemiler 

(Madde 1.5 uyarõnca), 

2. Gerekli bilgiyi rapor etmeyen tehlikeli ve çevreyi kirletici madde taşõyan 

gemiler, 

3. Bir başka liman idaresi tarafõndan raporlanmõş veya bildirilmiş gemiler, 

4. Kaptan veya personel tarafõndan rapor edilmiş gemiler, 

5. Limana gelirken çarpõşma, karaya oturma gibi olaylara maruz kalan; 

tehlikeli maddelerin boşaltõmõyla ilgili hükümleri ihlal ettiği ileri sürülen; IMO 

tarafõndan belirlenen rota kõstaslarõnõ veya deniz güvenliği işlem kurallarõnõ ihlal edecek 

şekilde kullanõlan; kişilere, mülkiyete ve çevreye zarar verebilecek olan gemiler, 

6. Son 6 aydõr güvenlik nedeniyle klaslanmalarõ askõya alõnmõş gemiler.  

 

                                                           
61 Paris MOU Annual Report 2000, www.parismou.org 
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Yukarõda bahsedilen gemiler dõşõnda, gemilerin denetiminde hangilerinin daha 

öncelikli olacağõ belirlenirken İdareler, SIRENAC62 bilgi sisteminde gösterilen �hedef 

faktörü�nün işaret ettiği sõralamayõ gözönüne almak durumundadõrlar. Hedef faktörünü 

belirleyen kriterler şunlardõr: 

  

1. Paris MOU�ya taraf bir ülkenin limanõna 12 ay veya daha fazla bir süre 

için gelmemiş olan gemiler (İdare bu konuda yeterli bilgi bulamazsa, SIRENAC 

sistemine güvenecek ve SIRENAC�õn kurulmasõndan itibaren SIRENAC�a kayõtlõ 

olmayan gemileri denetleyecektir), 

2. Son 6 ayda herhangi bir Paris MOU üyesi ülke tarafõndan denetlenmemiş 

gemiler,   

3. Uluslararasõ kurallara uygunluğuna ve klaslanmõş olmasõna dair belgeleri 

İdare tarafõndan tanõnmayan kuruluşlarca sağlanmõş gemiler, 

4. MOU�nun yõllõk raporunda yayõnlanan kara-listedeki bayraklara ait 

gemiler (24. Revizyon)  

23. Revizyonda, bu madde yerine geçerli olan 2 ayrõ madde bulunmaktadõr : 

- 3 yõllõk �ortalama üstü tutulmalar� listesinde yer alan bayraklara ait 

gemiler, 

- Ortalama üzeri kusur oranõna sahip olan bayraklara ait gemiler. 

Bu iki maddenin değişerek yukarõdaki tek maddeye indirgenmesinin nedeni, 

kara listenin her iki maddedeki unsurlarõ kapsayacak şekilde belirlenmesidir. 

5. İdare tarafõndan limanõ terketmesi: 

. Limandan kalkõş öncesi kusurlarõnõn giderilmesine, 

. Kusurlarõnõn bir sonraki limanda giderilmesine, 

. Kusurlarõnõn 14 gün içerisinde giderilmesine, 

. Gemiyle ilgili tedbirlerin alõnõp bütün kusurlarõnõn tamemen giderilmesine  

bağlõ olan gemiler, 

6. Kusurlarõnõn sayõsõna göre bir önceki denetimde kusurlarõ kaydedilen 

gemiler, 

7. Bir önceki limanda tutulan gemiler, 

8. Paris MOU tarafõndan uygulanan uluslararasõ sözleşmelere taraf olmayan 

bayraklara ait gemiler, 

                                                           
62 SIRENAC, Paris MOU kapsamõnda oluşturulan liman devleti denetimi veritabanõdõr. 
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9. Klasla ilgili kusurlarõ ortalamanõn üzerinde olan gemiler, 

10. Paris MOU�nun Ek 1�in 8. Bölümünde belirlenen genişletilmiş 

denetlemeye tabi olan kategoriye ait gemiler, 

11. 13 yaşõndan büyük diğer gemiler.  

 

3.3.1.2 Liman Devleti Denetimi Görevlileri  

  

Denetlemeler, İdare tarafõndan görevlendirilmiş ve İdarenin sorumluluğunda 

çalõşan yeterli nitelikleri haiz kişiler tarafõndan yapõlõr. LDDG�ler için asgari kriterler 

şunlardõr: 

 

1) Yeterli niteliğe sahip bir liman devleti denetimi görevlisi, en az bir yõl 

bayrak devleti denetimi denetimcisi olarak çalõşmõş ve ilgili  uluslararasõ sözleşmelere 

göre tam teftiş ve belgelendirmeyle uğraşmõş, 

- 1600 ve daha fazla GRT�lu gemileri kumanda edebileceğini gösteren kaptanlõk 

yeterlilik belgesi olan (STCW Düzenleme II/2) ve güverte veya makine bölümlerinde 5 

yõldan daha az olmamak kaydõyla deniz görevlisi olarak çalõşmõş, 

veya 

- 3000 KW ve daha fazla güçte ana güç santrali olan gemilerde baş mühendislik 

yapabileceğini gösteren yeterlilik belgesi olan ve güverte veya makine bölümlerinde 5 

yõldan daha az olmamak kaydõyla deniz görevlisi olarak çalõşmõş, 

veya 

- Gemi inşa mühendisi, makine mühendisi veya denizle ilgili bir dalda 

mühendislik sõnavõnõ geçmiş ve bu şekilde 5 yõl çalõşmõş olmalõdõr. 

2) Yukarõda sayõlan niteliklere alternatif olarak bir başka seçenek, nitelikli 

liman devleti denetimi görevlisinin: 

- İlgili bir üniversiteden mezun olmasõ veya dengi bir eğitim almõş olmasõ, 

- Bir okulda gemi güvenliği denetimcisi olmak için eğitilmiş olmasõ, 

- En az iki sene bayrak devleti denetimi denetimcisi olarak ilgili uluslararasõ 

sözleşmelere göre tam teftiş ve belgelendirmeyle uğraşmõş olmasõ gerekmektedir. 

3) Gerekli niteliklere sahip bir liman devleti denetimi görevlisi, denizcilerle 

yazõlõ ve sözlü olarak denizde en fazla kullanõlan dilde iletişim kurabilmek zorundadõr. 
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4) Gerekli niteliklere sahip bir liman devleti denetimi görevlisi, ilgili 

sözleşmelerin hükümleri ve liman devleti denetimiyle ilgili işlem kurallarõ hakkõnda 

gerekli bilgiye haiz olmalõdõr. 

5) Yukarõda sayõlan kriterlere uymayan LDDG�ler de eğer 1 Temmuz 

1996�dan önce İdareler tarafõndan görevlendirilmiş iseler kabul edilmektedir. 

 

İdare tarafõndan istenilen mesleki tecrübe sağlanamazsa, o İdarenin LDDG�si 

gerekli deneyime sahip bir kişiyle desteklenebilir. LDDG�lerin ve onlara yardõmcõ olan 

kişilerin denetim yapõlan liman veya denetim yapõlan gemiyle ilgili hiçbir ticari çõkarõ 

bulunmamalõdõr. Ayrõca LDDG�ler, gemilerin klas sertifikalarõnõ ve yasalarla 

belirlenmiş sertifikalarõnõ düzenleyen veya bu belgelerin düzenlenmesi için gerekli tam 

teftişleri yapan sivil toplum örgütleri tarafõndan görevlendirilemezler ya da onlar adõna 

görev alamazlar. 

  

 Her LDDG, bağlõ olduğu İdare tarafõndan ulusal mevzuata göre düzenlenmiş ve 

o kişinin liman devleti denetimini yürütme yetkisi olduğunu gösteren kimlik kartõ 

formatõndaki kişisel belgeyi taşõmak durumundadõr. 

 

 3.3.1.3 Denetleme İşlem Kurallarõ (Prosedürleri): 

  

 Üye ülkelerin, Paris MOU�ya göre yürüteceği denetlemeler için işlem kurallarõ, 

Paris MOU�nun Ek 1�inde tanõmlanmaktadõr. LDDG�ler aşağõda verilen belgeleri ve 

belgeleri kontrol etmek için gemiye çõkarak denetleme yapacaklardõr: 

  

1. Uluslararasõ Gemi Ölçüm Belgesi (1969), 

2. Yolcu Gemisi Güvenlik Belgesi, 

3. Kargo Gemisi Güvenli İnşa Belgesi, 

4. Kargo Gemisi Radyo Telefonculuk Belgesi, 

5. Kargo Gemisi Güvenlik Radyosu Belgesi, 

6. Muafiyet Belgesi ve Kargo Listeleri (SOLAS 74, Düzenleme II-2/53.13), 

7. Kargo Gemisi Güvenlik Belgesi, 

8. Uyum Belgesi (SOLAS 74, Düzenleme II-2/54), 

9. Tehlikeli Madde Özel Listesi ya da Manifestosu, veya Ayrõntõlõ 

Depolama Planõ, 
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10. Dökme Halindeki Sõvõlaştõrõlmõş Gazlarõ Taşõmaya Uygunluk 

Uluslararasõ Belgesi veya Sõvõlaştõrõlmõş Gazlarõ Taşõmaya Uygunluk 

Belgesinden uygun olanõ, 

11. Dökme Halindeki Tehlikeli Kimyasallarõn Taşõnmasõna Uygunluk 

Uluslararasõ Belgesi veya Dökme Halindeki Tehlikeli Kimyasallarõn 

Taşõnmasõna Uygunluk Belgesinden uygun olanõ, 

12. Uluslararasõ Petrol Kirliliğinin Önlenmesi Belgesi, 

13. Zehirli Sõvõ Maddelerin Dökme Olarak Taşõnmasõ için Uluslararasõ 

Kirlilik Önlenmesi Belgesi, 

14. Uluslararasõ Yükleme Hattõ Belgesi (1966), 

15. Uluslararasõ Yükleme Hattõndan Muafiyet Belgesi, 

16. Yağ Kayõt Defteri, I ve II. Kõsõmlar, 

17. Petrol Kirliliğine Karşõ Geminin Acil Durum Planõ, 

18. Kargo Kayõt Defteri, 

19. Güvenli Gemi Adamõ Belgesi, 

20. STCW Sözleşmesine uygun düzenlenen sertifikalar (24. Revizyon) 

 23. Revizyonda bu madde �Yeterlilik Belgeleri� şeklinde geçmektedir. 

21. Tõbbi Sertifikalar (ILO Sözleşmesi no:73), 

22. Stabilite Bilgisi, 

23. Gemilerin Güvenli İşletimi ve Kirliliğin Önlenmesi Uluslararasõ Yönetim 

Koduna göre düzenlenmiş Uyumluluk  Belgesi ve Güvenlik Yönetimi 

Belgesinin Kopyasõ (IMO�nun A.741(18) ve A.788 (19) No�lu Kararlarõ), 

24. Geminin teknesinin mukavemeti ve makinelerle ilgili olarak klas 

kuruluşlarõnca düzenlenen sertifikalar (sadece, gemi klasõnõ bir klas kuruluşuyla 

devam ettiriyorsa), 

25. Tam Teftiş Raporu Dosyalarõ (sadece dökme gemilerinde ve petrol 

tankerlerinde), 

26. Ro-Ro yolcu gemilerinde A/A-max oranõ bilgisi, 

27. Hububat taşõnmasõna yetki veren Belge, 

28. Özel Maksatlõ Gemiler için Güvenlik Belgesi, 

29. Yüksek Hõzlõ Katamaranlar için Güvenlik Belgesi ve Yüksek Hõzlõ 

Katamaranlarõn İşletme İzin Belgesi, 

30. Mobil Açõkdeniz Sondaj Platformu Güvenlik Belgesi, 
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31. Petrol tankerleri için petrolün tahliyesinin izlenme kayõtlarõ ve son balast 

yolculuğunun kontrol sistemi, 

32. Görev Dağõlõmõ Listesi, Yangõn Kontrol Planõ ve yolcu gemileri için 

Hasar Kontrol Planõ, kaptan için Karar Destek Planõ (Yazõlõ Acil Durum Planõ), 

33. Geminin Seyir Defteri (testlerin kayõtlarõ, acil durum talimleri, denetleme 

kayõtlarõ, cankurtarma gereçlerinin ve düzenlemelerinin bakõmõ ), 

34. Bir önceki liman devleti denetimlerinin kayõtlarõ,  

35. Kargo Emniyeti Kõlavuzu, 

36. Yolcu gemileri için işletmeyle ilgili kõsõtlamalarõn listesi, 

37. Yolcu gemileri için arama-kurtarma hizmetleriyle işbirliği planõ, 

38. Dökme Yük Gemisi Kitapçõğõ, 

39. Dökme yük gemileri için Yükleme-Boşaltma  Planõ, 

40. Atõk Yönetim Planõ, 

41. Atõk Kayõt Defteri, 

42. Petrol kirliliği zararlarõndan doğan sivil yükümlülükle ilgili sigorta 

Belgesi veya bir başka finansal garanti (24. Revizyonla MOU�ya eklenmiştir).  

 

Ayrõca, 23. Revizyonda yer aldõğõ halde 24. Revizyondan çõkarõlan iki  sertifika 

bulunmaktadõr: Kargo Gemisi Güvenlik Ekipmanõ Belgesi, Kargo Gemisi Radyo 

Telgrafçõlõk Belgesi. 

 

 İdare, geminin personelinin ve makine odasõnõ, yaşam mahallerini, hijyen 

koşullarõnõ da kapasayacak şekilde geminin genel durumunun kabul edilen uluslararasõ 

standartlara uygunluğu konusunda da ikna olmalõdõr. 

 

 Gemi, geçerli belgelerinin olmamasõ veya geminin, gemi ekipmanõnõn ya da 

mürettebatõnõn ilgili sözleşmelerde belirtilen şartlara uymadõğõna dair açõk göstergeler 

olmasõ durumunda Paris MOU, Ek 1�in 5. Bölümünde tanõmlandõğõ şekilde daha 

ayrõntõlõ bir denetlemeye, veya gerektiğinde Ek 1�in 8. Bölümünde tanõmlandõğõ şekilde 

genişletilmiş denetlemeye maruz kalacaktõr. Sözkonusu göstergeler: 

 

1. Uluslararasõ kurallara uygunluğuna ve klaslanmõş olmasõna dair belgeleri 

Paris MOU tarafõndan tanõnmayan klas kuruluşlarõnca sağlanmõş gemileri, 3 yõllõk 
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�ortalama üstü tutulmalar� listesinde yer alan bayraklara ait gemileri, İdare tarafõndan 

limanõ terketmesi: 

 

. Limandan kalkõş öncesi kusurlarõnõn giderilmesine, 

. Kusurlarõnõn bir sonraki limanda giderilmesine, 

. Kusurlarõnõn 14 gün içerisinde giderilmesine, 

. Gemiyle ilgili tedbirin alõnõp bütün kusurlarõnõn tamemen giderilmesine  

 

bağlõ olan gemileri,  Paris MOU tarafõndan uygulanan uluslararasõ sözleşmelere 

taraf olmayan bayraklara ait gemileri,  

2. Denetlemelerde öncelik verilecek gemileri, 

3. Paris MOU Ek 1, Bölüm 8.3.1�de tanõmlanan petrol tankerlerini, 

4. 12 yaşõndan büyük dökme yük gemilerini (geminin güvenlik 

belgelerinda belirtilen inşa tarihi baz alõnacaktõr), 

5. yolcu gemilerini, 

6. 10 yaşõndan büyük gaz/kimyasal tankerlerini (geminin güvenlik 

belgelerinde belirtilen inşa tarihi baz alõnacaktõr), 

7. Yukarõda bahsedilmiş olan denetlenecek sertifika ve belgelerin 

incelenmesi sõrasõnda tutarsõzlõklarõn ortaya çõkmasõ veya belgelerin düzgün 

tutulmamasõ/ güncelleştirilmemesi durumunu, 

8. İlgili mürettebatõn birbirleriyle gerekli şekilde iletişim kuramadõklarõna, 

veya geminin karada bulunan yetkililerle ortak bir dilde veya yetkililerin diliyle iletişim 

kuramadõklarõna dair bulgular olmasõnõ, 

9. Kargo operasyonlarõnõn ve diğer operasyonlarõn güvenli bir şekilde veya 

IMO�nun belirlediği kurallara göre yürütülmediğine dair kanõtlar bulunmasõnõ,  

10. Hampetrol tankeri kaptanõnõn petrol tahliyesinin izlenmesine ve son 

balast yolculuğunda kontrol sistemine dair kayõt tutmamõş olmasõnõ, 

11. Güncelleşmiş bir görev dağõlõm planõ olmamasõ veya mürettebatõn 

yangõn veya gemi boşaltma emri durumundaki görevlerinden haberdar olmamasõnõ, 

12.  Yanlõş tehlike alarmlarõnõ gerekli şekilde bertaraf edecek işlem 

kurallarõnõn uygulanmamasõnõ, 

13. Sözleşmelerle istenen ana ekipman ve düzenlemelerin olmamasõnõ,  
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14. LDDG�lerin kişisel gözlem ve kanaatlerinin; geminin yapõsal, hava ve su 

geçirmez bütünlüğünü riske sokacak şekilde ciddi tekne ve yapõsal bozulmalarõn olduğu 

yönünde olmasõnõ, 

15. Gemide aşõrõ sağlõksõz koşullarõn bulunmasõnõ, kaptan veya mürettebatõn, 

geminin güvenliği ve kirliliğin önlenmesine ilişkin önemli gemi operasyonlarõnõ 

bilmemesini veya bu tür operasyonlarõn yapõlmamasõnõ içermektedir.  

 

Gerekli belgelerin ve belgelerin olmamasõ durumunda LDDG�ler: 

1. Yukarõda bahsedilen göstergelerin bulunduğu alanlarda, 

2. Geminin rastgele seçilen bölümlerinde, 

3. Geminin işletimiyle ilgili koşullara uygunluğu belirlemek için daha ayrõntõlõ 

denetleme yapabilirler. 

 

Bu denetlemeleri yaparken: 

1. Paris MOU Ek 1�in 5. Bölümünde belirlenen hükümlere, 

2. Uluslararasõ Denizde Tehlikeli Maddeler Kodunun hükümlerine, 

3. Paris MOU Ek 1�in 6. ve 7. Bölümünde belirlenen hükümlere göre 

davranõrlar. 

 

Denetlemeler için tanõmlanan işlem kurallarõ hiçbir şekilde İdarelerin kabul 

edilen sözleşmelerle ilgili konularda kendi yargõlama yetkileri çerçevesinde tedbirler 

alma hakkõnõ kõsõtlamaz. 

  

 İdareler, son 6 ay içerisinde bir başka üye İdare tarafõndan denetlenmiş gemileri 

denetlemeden, denetleme için açõk nedenler olmadõğõ sürece kaçõnacaklardõr. Ancak, bu 

hüküm, öncelikli denetlenecek gemiler sõnõfõna giren gemiler için geçerli değildir. Bu 

tür gemilerde İdareler, gerekli gördükleri durumda denetleme yapabileceklerdir. 

 

 Denetlemenin sonuçlanmasõndan sonra denetleyici İdare geminin kaptanõna 

MOU�nun Ek 3�ünde yer alan formatta denetlemenin sonuçlarõnõ ve alõnan tedbirlerin 

detayõnõ içeren bir  belge verir. 
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3.3.1.4 Uluslararasõ Sözleşmelere Taraf Olmayan Bayraklara Ait Gemiler ve 

Sözleşmelerin Kapsamõnda Olmayan Gemiler için Uygulanan İşlem 

Kurallarõ (Prosedürler): 

 

Uluslararasõ sözleşmelere taraf olmayan bayraklara ait gemiler, geminin 

durumunun tatmin edici olduğunu gösteren belgeleri yoksa veya geminin mürettebatõnõn 

geçerli STCW belgeleri mevcut değilse, ayrõntõlõ ve gerekirse genişletilmiş denetime 

maruz kalõrlar. LDDG�ler bu denetimleri yürütürken, ilgili sözleşmelere tabi olan 

gemilere uyguladõklarõ işlem kurallarõnõn aynõsõnõ uygulamakla yükümlüdür. 

  

 Geminin ve mürettebatõn alternatif belgeleri var ise, LDDG denetimi yaparken 

sözkonusu belgelerin formatõnõ ve içeriğini dikkate alabilir. Böyle bir geminin ve 

ekipmanõnõn durumu, mürettebatõnõn belgeleri ve bayrak devletinin gemi adamõ için 

asgari standartlarõ, Paris MOU�da temel alõnan sözleşmelerin hükümlerinin amaçlarõyla 

uyumlu olmalõdõr. Aksi takdirde gemi, güvenlik ve deniz çevresinin korunmasõ için 

gereken seviyeye ulaşabilmesi için kõsõtlamalara maruz kalacaktõr. 

  

 Sözleşme kapsamõndaki gemilerin denetiminde LDDG�nin görevi, geminin 

güvenlik, sağlõk ve çevre açõsõndan kabul edilebilir bir standartta olup olmadõğõna karar 

vermektir. LDDG bu kararõ verirken, yapõlacak seyahatin veya verilecek hizmetin 

uzunluğunu ve niteliğini, geminin tipini ve büyüklüğünü, ekipmanõnõ ve kargonun 

niteliğini gözönüne alacaktõr.    

 

 LDDG görevini yerine getirirken bayrak devleti tarafõndan veya bayrak devleti 

adõna düzenlenen sertifika ve belgelerden yararlanacaktõr. LDDG, bu sertifika ve 

belgeler ile gemi için edindiği genel izlenimlerin õşõğõnda, geminin daha ileri safhada 

denetlenip denetlenmeyeceğine ve ne şekilde denetleneceğine mesleki görüşü ile karar 

verir. Daha ileri aşamada bir denetleme yapõlacağõ zaman LDDG, Ek 1, 3.2.3�te 

belirtilen unsurlara dikkat edecektir: 

  

 Yükleme hatlarõnõn belirlenme koşullarõyla ile ilgili unsurlar:  

 

1. Su veya hava geçirmez bütünlük, 
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2. Ambar kapağõ ve kapatma gereçleri, 

3. Üstyapõdaki açõklõklarõ kapayan hava geçirmez kapaklar, 

4. Tahliye düzenlemeleri, 

5. Dõş kapaklar, 

6. Vantilatörler ve hava borularõ, 

7. Stabilite bilgisi. 

 

 Denizde can güvenliğiyle ilgili diğer unsurlar: 

1. Can kurtarma gereçleri, 

2. Yangõnla mücadele gereçleri, 

3. Genel yapõsal durumlar (tekne, güverte ambar kapaklarõ, vs), 

4. Ana makine ve elektrik tesisatõ, 

5. Radyo tesisatõnõ da kapsayacak seyrüsefer ekipmanõ. 

 

 Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesiyle ilgili unsurlar: 

1. Petrol veya petrollü karõşõmlarõn tahliye edilmesinin kontrol edilmesi için 

gerekli olan gereçler (petrollü suyu ayrõştõrõcõ veya arõtõcõ ekipman veya petrol ve 

petrollü karõşõmlarõ depolayacak tanklar), 

2. Petrolün, petrollü karõşõmlarõn ve petrol kalõntõlarõnõn tahliyesi için 

gereçler, 

3. Makine odasõna ait sintinenin içinde petrol olup olmadõğõ, 

4. Atõklarõn toplanmasõ, depolanmasõ ve atõlmasõ için gereçler.   

 

Bu liste eksiksiz olmasa da gerekli unsurlar hakkõnda iyi bir örnekleme teşkil 

etmektedir. 

 

 3.3.1.5 Kusurlu Olduğu Belirlenen Yabancõ Bayraklõ Gemilere Yapõlan 

Müdahaleler  ve Gemilerin Tutulmasõ 

 

1. Her İdare, gemilerde belirlenen kusurlarõn giderilmesini sağlamaya çalõşmakla 

yükümlüdür. Bütün kusurlarõn giderilmesi için her türlü çaba harcandõktan sonra 

geminin, kusurlarõnõn giderilebileceği başka bir limana gitmesine izin verilebilir. Ancak, 

geminin kusurlarõ güvenliğe, sağlõğa veya çevreye açõk şekilde bir tehdit oluşturuyorsa, 

geminin kusurlarõ giderilmeden seyrüseferine izin verilmemektedir. Bunu sağlamak için 
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gemi tutulabilir veya tesbit edilen kusurlar gemi operasyonlarõnõ tehlikeye sokacaksa, 

geminin operasyonlarõnõ sürdürmesi resmi olarak yasaklanabilir. 

 

2. İlk ve ayrõntõlõ kontrol sonrasõnda geminin genel durumunun ve ekipmanõnõn, 

gemi mürettebatõnõn ve mürettebatõn yaşama-çalõşma koşullarõnõn standart altõ 

olduğunun tespit edilmesi durumunda, İdare denetimi askõya alabilir. Sorumlu taraflarca 

geminin ilgili sözleşmelerin koşullarõna uymasõnõ sağlayacak gerekli tedbirler alõnana 

kadar bu durum devam edebilir. Bir geminin denetiminin askõya alõnabilmesi için, 

geminin tutulmasõna gerekçe oluşturan kusurlarõn tespit edilmiş olmasõ gerekmektedir.  

 

3. Eğer geminin tutulmasõna gerekçe oluşturacak kusurlar, geminin limana 

gelirken uğradõğõ bir kaza sonucu oluşmuş ise, aşağõdaki koşullar yerine getirildiği 

takdirde tutulma kararõ çõkartõlmayacaktõr: 

 

- Gemi, SOLAS 74 Düzenleme I/11(c)�de tanõmlanan şekilde bayrak 

devletini ve bayrak devleti adõna tam teftişi gerçekleştiren kişiyi haberdar 

etmişse, 

- Geminin kaptanõ veya sahibi limana girmeden önce liman devleti 

denetimi idaresine, geminin geçirdiği kazanõn koşullarõ, geminin zararõ ve 

bayrak devletinin bilgilendirilmesi konusunda bilgi vermişse, 

- Gemi tarafõndan İdareyi tatmin edici gerekli iyileştirici tedbirler 

alõnõyorsa, 

- İyileştirici tedbirlerin tamamlandõğõ konusunda bilgilendirilen İdare, 

güvenliği, sağlõğõ veya çevreyi tehdit edecek hasarlarõn giderildiğini teyit 

etmişse.  

 

4. Geminin denetimi sonrasõnda, ISM Koduna göre düzenlenmiş olan  

Yeterlilik Belgesi veya Güvenlik Yönetimi Belgesi bulunmadõğõ tespit edilirse, İdare 

gemiyi tutacaktõr. Ancak, gemide bu belgelerin yokluğu dõşõnda herhangi bir kusur 

tesbit edilmediği takdirde limanda sõkõşõklõğõ engellemek üzere İdare gemiyi tutma 

kararõnõ kaldõrabilir. Bu durumda İdare, diğer idareleri derhal durumdan haberdar 

edecektir. Bu koşullar altõnda limanõ terkeden bir gemi, tutma kararõnõ çõkaran idareye 

sözkonusu belgelere sahip olduğunu gösterene kadar Paris MOU�ya taraf ülkelerin 

limanlarõna giriş yapamaz.   
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5. Güvenliğe, sağlõğa veya çevreye tehdit oluşturduğu için geminin tutulmasõna 

neden olan kusurlar denetimin yapõldõğõ limanda giderilemiyorsa, bayrak devletiyle 

liman devleti idarelerinin üzerinde mutabõk kaldõklarõ şartlar yerine getirilmek üzere, 

gemi kaptanõ ile İdarenin birlikte seçtikleri en yakõn uygun tersane/çekek yerine 

götürülmek için geminin seyrüseferine izin verilir. Sözkonusu şartlar, kargonun tahliye 

edilmesi ve/veya geçici tamiratlarõ da kapsayabilir. Bu şartlarõn yerine getirilmesiyle 

geminin; mürettebatõnõn ve yolcularõnõn sağlõğõ, güvenliği, diğer gemiler veya deniz 

çevresi için risk oluşturmadan sefere çõkmasõ sağlanmaktadõr. 

 

Böyle bir durumda İdare, geminin bundan sonra uğrak yapacağõ limanõn 

bulunduğu ülkenin idaresini, geminin ait olduğu bayrak devletini, bayrak devleti adõna 

geminin belgelendirmesini yapan yetkili kuruluşu ve gereken diğer kuruluşlarõ 

bilgilendirecektir. Bu bilgilendirme Paris MOU Ek 2�de tanõmlandõğõ şekilde 

yapõlacaktõr. Bu bilgilendirmeyi alan idare, bilgilendiren idareyi alõnan tedbir hakkõnda 

bilgilendirecektir. 

 

6. a) Tutulmasõna neden olan kusurlarõ, denetlendiği limanõnõn idaresinin 

şartlarõna uyacak şekilde gidermeden sefere çõkan gemiler, 

b) kusurlarõnõ gidermesi için üzerinde mutabõk kalõnan en yakõn tersaneye 

gitmeyerek ilgili sözleşmelerin koşullarõna uymayõ reddeden gemiler 

 

denetlendikleri limanõn idaresini ilgili antlaşmanõn koşullarõna tamamõyla uyduklarõ 

konusunda ikna edinceye kadar Paris MOU�ya taraf olan ülkelerin limanlarõna 

giremeyecektir.  

 

 (a)�da belirtilen durumda, geminin kusurlarõnõ belirleyen İdare diğer bütün 

İdareleri, (b)�de belirtilen durumda ise tersanenin bulunduğu devletin İdaresi diğer 

bütün İdareleri uyaracaktõr.  

 

Geminin bir limana girişi reddedilmeden önce ilgili bayrak devletiyle 

konsültasyon talep edilebilir. 

 



Yavuz            Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi ile İlgili Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõyla Uyumlaştõrõ � 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/yavuzs/limandev.pdf    72

7.  6. Maddede tanõmlanan gemilerin, force majeure, güvenlik, riskin minimize 

edilmesi veya azaltõlmasõ, kusurlarõn giderilmesi gibi nedenlerle belli bir limana 

girmesine, girişin güvenliği için ilgili idareyi tatmin edecek şekilde gerekli tedbirlerin 

gemi kaptanõ veya işleteni tarafõndan alõnmasõ koşuluyla, izin verilebilir.  

 

3.3.1.6 Geminin Tutulmasõna Dair Kararõn İlgili Mercilere Bildirilmesi 

 

1. Bir geminin tutulmasõ veya denetiminin askõya alõnmasõ durumunda, 

İdare ilgili bütün taraflarõ bilgilendirecektir. Bu bilgilendirme geminin tutulmasõyla 

ilgili bilgiyi içermeli, ayrõca İdare geminin ilgili koşullara uyum sağladõğõ konusunda 

bilgilendirilinceye kadar denetimin askõya alõnacağõnõ da belirtmelidir.  

 

2. Geminin tutulmasõ durumunda bayrak devleti idaresi, liman devleti 

idaresi tarafõndan yazõlõ olarak, Paris MOU Ek 1�deki denetleme raporunu da içerecek 

şekilde bilgilendirilecektir. Aynõ şekilde, bayrak devleti adõna geminin 

sertifikalandõrõlmasõnõ yapan yetkilendirilmiş kuruluş da gerekirse bilgilendirilecektir. 

Bu taraflar, tutulmanõn kaldõrõlmasõ kararõndan da yazõlõ olarak haberdar edilecektir. 

 

3.3.1.7 Geminin Denetlenmesinden Doğan Masraflarõn Karşõlanmasõ ve 

Geminin Tutulmasõna İtiraz İşlem Kurallarõ (Prosedürleri): 

 

Geminin denetlenmesi sonucunda, geminin ilgili sözleşmelerin koşullarõnõ 

sağlayamamasõna neden olacak kusurlarõnõn tespit edilmesinin geminin tutulmasõna yol 

açmasõ durumunda, denetlemelerin bütün masraflarõ gemi donatanõ/işleteni veya onlarõn 

liman devletindeki temsilcisi tarafõndan karşõlanacaktõr.  

 

Tutulmaya neden olan kusurlarõnõ, denetlendiği limanõnõn idaresinin şartlarõna 

uyacak şekilde gidermeden sefere çõkan gemiler için yapõlan denetimlerin masraflarõ da 

gemi donatanõ/işletenine aittir. 

 

Geminin tutulma hali, bütün masraflar ödenene veya ödeneceğine dair yeterli 

garanti verilene kadar devam edecektir. 
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Gemi donatanõ/işleteni, geminin tutulma kararõna itiraz edebilir. İtiraz, geminin 

tutulmasõ durumunu ortadan kaldõrmaz. İdare, kaptanõ itiraz etme hakkõ konusunda 

gerekli şekilde bilgilendirecektir. 

 

İdareler, Memoranduma göre yürüttükleri denetimlerde gemiyi gereksiz yere 

tutmamak veya geminin gecikmesine neden olmamak için bütün çabayõ 

göstereceklerdir. Paris MOU, ilgili sözleşmelerin haksõz yere gemi tutulmalarõnõn veya 

geciktirilmelerinin tazminiyle ilgili maddeleriyle tanõnan haklarõ hiçbir şekilde 

etkilemez. Haksõz yere geminin tutulduğu veya geciktirildiği öne sürülen durumlarda 

ispat yükümlülüğü gemi donatanõ/işletenine aittir. 
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3.3.1.8 Denetlenen Gemiye Ait Bilgilerin Paylaşõmõ ve Kara-Gri-Beyaz 

Liste: 

 

Üye ülkelerin limanlarõnda denetlenecek yabancõ bayraklõ gemileri seçmelerine 

yardõmcõ olmak için, bütün üye idareler tarafõndan güncel bilgilerin ve son 6 ay içinde 

denetlenen gemilerle ilgili bilgilerin sağlanmasõ gerekmektedir. Bu amaçla, üye ülkeler 

bilgilerini Fransa�da Saint Malo�da kurulan bir merkez üzerinden bilgisayar ortamõnda 

aktaracaklardõr. 1998�de yürürlüğe giren bu veritabanõ (SIRENAC), Paris MOU 

bölgesine giren bütün limanlar tarafõndan yeni denetim raporlarõ girmek veya denetim 

dosyalarõna ulaşmak amacõyla kullanõlabilmektedir. Ülkeler, MOU�ya taraf bütün 

denetimlere ait bilgileri, Paris MOU Ek 4�te belirlendiği şekilde rapor edeceklerdir.  

 

SIRENAC�a kaydedilen gemiye ait bilgilerin ve denetim sonuçlarõnõn bu 

veritabanõnda 2 sene boyunca kalmasõ ve LDDG�ler tarafõndan devamlõ incelemeye açõk 

olmasõ gerekmektedir. 

 

Paris MOU�ya göre, bütün idareler son 3 ayda tutulan ve geçen 24 ay içerisinde 

bir defadan fazla tutulan gemilerle ilgili bilgileri en az 3 ayda bir yayõnlamak 

durumundadõr. Bu bilgilerin içeriği: 

 

1. Geminin adõ, 

2. Gemi donatanõ/işleteninin adõ, 

3. IMO numarasõ, 

4. Bayrak devleti, 

5. Klas kuruluşu ve geminin ilgili sözleşmelere göre belgelendirilmesinde 

görev almõş başka taraflar, 

6. Tutma kararõnõn gerekçesi, 

7. Tutulmanõn yapõldõğõ tarih ve liman şeklinde olacaktõr. 

 

Bir geminin kusurlarõnõn tamamen giderilmediği veya geçici olarak giderildiği 

durumlarda, geminin uğrak yapacağõ bir sonraki limanõn bulunduğu ülkenin idaresine 

bir mesaj gönderilecektir. Her mesaj aşağõdaki bilgileri içermelidir: 
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1. Tarih, 

2. Gelinen Ülke, 

3. Liman, 

4. Gidilen Ülke, 

5. Liman, 

6. Kusurlarõn giderileceğine dair bir belge, 

7. Geminin adõ, 

8. IMO kimlik numarasõ, 

9. Geminin tipi, 

10. Geminin bayrağõ, 

11. Çağrõ İşareti, 

12. Gros Tonu, 

13. İnşa edildiği yõl, 

14. Gerekli belgeleri düzenleyen otorite, 

15. Hareket tarihi, 

16. Varõş yeri ve vakti, 

17. Kusurlarõn niteliği, 

18. Alõnan tedbir, 

19. Önerilen tedbir, 

20. Bir sonraki limanda alõnmasõ önerilen tedbir, 

21. Yollayanõn adõ ve faksõ. 

 

SIRENAC veritabanõna kaydedilen bilgiler õşõğõnda, 3 yõllõk süreler için özel 

hesaplama yöntemiyle63 belirlenen gemi tutulma ortalamalarõna göre, bu ortalamalar 

�fazlalõk faktörü (FF)� olarak adlandõrõlacaktõr, bayrak devletleri kara, gri ve beyaz 

listelere yerleştirilmektedir. Bu yöntem uyarõnca: 

 

FF > 4 ---> çok yüksek riskli  

3 < FF < 4 ---> çok riskli 

2 < FF < 3 ---> orta-yüksek riskli 

1 < FF < 2 ---> orta riskli 

 

                                                           
63 Hesaplama yöntemi Ek 2�de yer almaktadõr. 

Kara Liste
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0 < FF < 1---> Gri Liste 

FF < 0 ---> Beyaz Liste 

 

Türkiye, 2000 yõlõnda 5,49 FF ile çok yüksek riskli bayraklar sõnõfõnda kara 

listede yer almaktadõr. Türkiye dõşõnda AB adayõ olan ülkelerden Romanya da çok 

yüksek risk kategorisine girmektedir. Kara listede yer alan diğer AB aday ülkeleri 

Malta, Kõbrõs, Letonya, Litvanya olup, bu ülkeler orta riskli sõnõfa girmektedir. Türkiye, 

AB�ye aday ülkeler içerisinde durumu en kötü olan ülkedir (Tablo 4 ). 

 

Hõzla gelişen teknoloji ve Paris MOU�nun revizyonlarõ sonucunda ortaya çõkan 

ihtiyaçlar sonucunda sözkonusu SIRENAC E sisteminin yerine yeni bir sistem 

kurulmasõna karar verilmiştir. Yeni sistemin 2002�de yürürlüğe girmesi 

beklenmektedir.64 

 

Tablo 4: Paris MOU�ya Göre Kara Listedeki Ülkeler 

Bayrak Devleti 
Denetlemeler 
1998-2000 

Tutulmalar 
1998-2000 

Kara-Gri 
 Limiti 

Gri-Beyaz 
Limiti 

Fazlalõk  
Faktörü 

            
KARA LİSTE 

Bolivya 50 28 6 13,16 
Arnavutluk 64 33 8 12,23 
Sao Tome&Principe 33 16 5 9,82 
Honduras 344 128 32 9,63 
Lübnan 225 72 22 7,64 
Suriye Arap Cum. 370 109 34 7,2 
Kamboçya 480 139 43 7,19 
Belize 486 139 43 7,09 
Cezayir 198 57 20 6,53 
Libya 101 28 11 5,54 
Türkiye 2112 463 167 5,49 
Romanya 209 49 21 4,92 
Gürcistan 49 14 6 

ÇOK  
YÜKSEK

RİSK 

4,81 
St. Vincent&Gren. 2088 353 165 3,86 
Fas 175 31 18 

YÜKSEK
RİSK 3,07 

Mõsõr 240 40 23 2,97 
Ukrayna 800 109 68 2,57 
Malta 4740 523 361 

ORTA - 
YÜKSEK 

RİSK 2,1 
Panama 4812 502 366 1,91 
Tayland 125 18 13 1,89 
Kõbrõs 4440 453 339 1,82 
Rus Federasyonu 2856 256 222 1,37 
Letonya 101 13 11 1,32 
Faerorer Adalarõ 38 6 5 1,16 
Litvanya 391 38 36 1,14 
Hõrvatistan 196 21 20 

ORTA  
RİSK 

1,13 
GRİ LİSTE 

Paris MOU Annual Report 2000, www.parismou.org  
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3.3.1.9 Yoğunlaştõrõlmõş Denetleme Kampanyalarõ: 

 

Yoğunlaştõrõlmõş denetleme kampanyalarõ, belli süreler için uluslararasõ 

düzenlemelerin belli bir kõsmõna uyumu denetlemek, böylece hem bu alanlarda uyum 

konusunda bilgi toplamak hem de uyumu teşvik etmek üzere yapõlmaktadõr. Her 

kampanya belli denetim unsurlarõna odaklanmaktadõr. Bu unsurlar, genelde deniz 

güvenliği konusunda en fazla sorun oluşturan ve dikkat çeken durumlardan, en fazla 

rastlanan kusurlardan veya yeni yürürlüğe giren uluslararasõ düzenlemelerden 

seçilmektedir. 

 

Kampanyalar, sektöre uygun kanallarla duyurulmaktadõr.   

 

2000 yõlõnõn yoğunlaştõrõlmõş denetleme kampanyasõ, yõllardõr endişelere konu 

olan büyük dökme gemilerinin yapõsal durumunun denetlenmesine ayrõlmõştõr.65 

 

1 Eylül-30 Kasõm 2000 tarihleri arasõnda, Erika kazasõnõ baz alarak 3000 

GRT�dan fazla ve 15 yaşõndan büyük petrol tankerlerinin yapõsal ve işletim güvenliğiyle 

ilgili bir kampanya yürütülmüştür.  

 

1 Mart 2001�den itibaren 3 ay süreyle yük taşõyan kargo gemilerine odaklanan 

bir kampanya uygulanmõştõr. Son yõllarda kargo kayõplarõnõn çoğalmasõ kargolarõn 

emniyete alõnmasõnõn ihmal edildiğini ortaya koymaktadõr. Özellikle gemiden denize 

düşerek kaybolan kargolar hem deniz güvenliğine hem de çevreye zarar vermektedir. 

 

1 Temmuz 2002�den itibaren Tokyo MOU ile işbirliği içinde ISM�e uyum odaklõ 

bir denetleme yürütülecek, bütün gemiler bu denetlemeye tabi tutulacaktõr. Mayõs 

2003�ten itibaren ise yolcu gemilerinde işletim güvenliği ile ilgili bir kampanya 

yürütülecektir. 

                                                           
65 Paris MOU Annual Report 2000, www.parismou.org 
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3.3.2 AT Direktiflerine Göre Liman Devleti Uygulamalarõ: 

 

AB�nin deniz güvenliği konusundaki mevzuatõ iki şekilde biçimlenmektedir: 

uluslararasõ sözleşmelerin Topluluk direktiflerine dönüştürülmesiyle oluşturulan 

tedbirler ve bu uluslararasõ kurallarla bağlantõlõ olan bağõmsõz tedbirler. Denizcilk 

sektöründe uluslararasõ yaklaşõmlardan tamamen bağõmsõz güvenlik ve çevre kurallarõ 

koymak mümkün olmadõğõ için, Topluluk genellikle IMO tarafõndan belirlenen kurallarõ 

Topluluk direktiflerine çevirme yoluna gitmektedir.66 

  

Gemilerin işletilmesi ile ilgili kurallarõ koyan başlõca Topluluk Hükmü, 

�Topluluk limanlarõna gelen veya Topluluk limanlarõndan kalkan tehlikeli ve kirletici 

madde taşõyan gemiler için asgari standartlar�õ getiren 93/75/EEC sayõlõ Konsey 

Direktifidir. Bu Direktif, SOLAS ve MARPOL Sözleşmeleriyle liman idaresine 

verilmesi istenen bilgilerin gemi tarafõndan sağlanmasõ için işlem kurallarõnõ 

belirlemektedir. Sözkonusu bilgi, geminin varõş yerini, rotasõnõ, kalkan geminin yükünü, 

mürettebatõnõ, ekipmanõnõ, sözleşmeler uyarõnca sahip olunmasõ gereken belgeleri 

kapsamaktadõr ve Topluluk Limanlarõna giriş çõkõşlarda veya herhangi bir olayõn 

meydana geldiği bölgede (böylece hasar gören geminin hareketleri kõsõtlanabilecek, 

belli rotalar içinde hareket etmesi sağlanabilecek ve daha ileri düzeyde bilgi 

alõnabilecektir) liman idaresine verilmelidir. Bu direktifle sadece liman devleti denetimi 

değil, kõyõ devleti kontrolü uygulama yetkisi de geliştirilmektedir.67  

 

94/57/EC sayõlõ �Gemi denetimi, tam teftiş kuruluşlarõ ve denizcilik idaresinin 

ilgili faaliyetleri için ortak kural ve standartlar� Konsey Direktifi ile sözkonusu 

hizmetlerin serbest dolaşõmõ hedeflenmiştir. Ayrõca, Topluluk dõşõndaki ülkelerin 

uluslararasõ sözleşmelere uymamasõyla elde ettikleri rekabet avantajõnõ engellemek için 

bu direktifte belirlenen koşullara uymayan klas kuruluşlarõ tarafõndan klaslanan 

                                                           
66 European Parliament, Directorate General for Research, Transport Series, W-14, The Common 
Maritime Policy, Chapter 4, Safety and Environment, 
www.europarl.eu.int/workingpapers/tran/W14/4_en.htm  
 
67 European Parliament, Directorate General for Research, Transport Series, W-14, The Common 
Maritime Policy, Chapter 4, Safety and Environment 
www.europarl.eu.int/workingpapers/tran/W14/4_en.htm  
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gemilerin, öncelikli denetime maruz kalmalarõ �hedef faktörü�nden dolayõ daha 

muhtemel olacaktõr. 

 

Erika kazasõndan sonra AB�nin yürürlüğe soktuğu ilk güvenlik paketi olan Erika 

1 Paketinin kapsamõndaki üç tedbirden biri, 94/57/EC�nin yenilenmesidir.68 Buna göre: 

 

- Bayrak devleti adõna gemilerin denetimini yapõp belgelendirmeye yetkili 

olan klas kuruluşlarõ iki yõlda bir denetlenecek ve sonuçlarõ Avrupa Topluluklarõ 

Komisyonuna bildirilecektir. 

 

- Üye devletlerin yanõ sõra, Avrupa Topluluklarõ Komisyonuna da klas 

kuruluşlarõnõ yetkilendirme, yetkilerini askõya alma veya yetkilerini çekme 

konusunda genişletilmiş yetkiler verilmiştir. Klas kuruluşunun güvenlik ve çevre 

kirliliği konusundaki performansõ, sözkonusu kuruluşa kayõtlõ gemiler 

(bayraklarõ ne olursa olsun) incelenerek ölçülecek, bu da klas kuruluşunun 

tanõnmasõnda önemli rol oynayacaktõr. 

 

- Tazminat konusunda, klas kuruluşlarõnõn da yükümlü olmasõnõ 

sağlayacak düzenlemeler yapõlmõştõr. Buna göre klas kuruluşu, büyük ihmalinin 

bulunduğu durumlarda limitsiz, insan yaralanmasõ veya ölümünde en az 4 

milyon €, mala zarar gelmesi halinde ise en az 2 milyon € tazminat ödeyecektir. 

 

- IACS�in �Klas Kuruluşunun Transferi Anlaşmasõ�, zorunlu AT 

mevzuatõna çevrilmiştir. Buna göre, yetkisi tanõnmõş klas kuruluşlarõnõn daha 

sõkõ kalite kriterlerine uymasõ gerekecektir. Örneğin, bir gemi klas değiştirdiği 

zaman geminin bütün geçmiş dosyalarõnõn yeni kuruluşa aktarõlmasõ gibi belirli 

işlem kurallarõna uyulmasõ gerekecektir. 

 

94/58/EC sayõlõ Direktifle, STCW 78 Topluluk hukukuna çevrilmiş, böylece 

hem ortak pazarda diploma denkliği sağlanarak gemi adamlarõnõn serbest dolaşõmõnõn 

sağlanmasõ, hem de güvenliğe ve çevreye çok büyük etkisi olan deniz personelinin 

eğitim standardõnõn yükseltilmesi amaçlanmõştõr. Liman devleti denetimlerinde bu 

                                                           
68 EU Commission, DG-TREN, Memo-Erika: two years on, 
www.europa.eu.int/comm/transport/library/erika.en-pdf 
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sözleşme kapsamõnda en önem verilen konu, yolcu gemileri veya kirletici madde 

taşõyan gemiler gibi özel gemi tiplerinde, gemi mürettebatõnõn özellikle bir acil durum 

sõrasõnda birbirleriyle iletişim sağlayõp sağlayamadõklarõdõr. 

 

Ro-Ro yolcu gemilerinin ardarda kazaya uğramasõ nedeniyle Topluluk, 

IMO�nun  ISM Kodu�nu 3051/95 sayõlõ �Ro-Ro yolcu gemilerinin güvenlik yönetimi� 

Konsey Kararõyla kendi mevzuatõna dahil etmiştir. Bu düzenleme, Topluluk limanlarõna 

ve limanlarõndan işleyen yolcu gemilerine uygulanmakta ve hem bayrak hem de liman 

devletinin görevleri içinde yer almaktadõr. ISM Kodu, gemi işleticilerinin bir güvenlik 

yönetimi sistemine (SMS) sahip olmasõ şartõnõ getirmektedir. Bu sistem, güvenlik ve 

çevreyi koruma politikalarõnõ, bunlarõn uygulanmasõ için talimat ve işlem kurallarõ, 

karadaki ve gemideki personel arasõndaki iletişim kanallarõnõ ve yetki seviyelerini, acil 

durumlara müdahale işlem kurallarõnõn ve iç denetim-yönetimin gözden geçirilmesini 

içermektedir. Geminin ve ekipmanõnõn bakõmõ ve arõzalanmasõ tehlikeli sonuçlara yol 

açacak birimlerin düzenli kontrolü gibi konular da SMS kapsamõ içindedir.69  

 

SOLAS 74 ve ICPP 73�te yapõlan revizyonlarõn uygulanmasõ amacõyla 2158/93 

sayõlõ Komisyon Düzenlemesi; 39341007(01) sayõlõ �Güvenli denizler için ortak 

politika�ya dair Konsey Düzenlemesi; 2978/94 sayõlõ �Ayrõlmõş petrol balast tankõ 

boşluklarõnõn ölçümüyle ilgili A.747 (18) sayõlõ IMO kararõnõn uygulanmasõ�na dair 

Konsey Düzenlemesi, 3944Y1231(06) sayõlõ �Ro-Ro yolcu gemilerinin güvenliği�ne 

dair Konsey Kararõ; 96/40/EC sayõlõ �Liman devleti denetimini yürüten denetimcilerin 

kimlik kart için ortak bir model� getiren Komisyon Direktifi; değişik türlerdeki deniz 

ekipmanõnõn teknik uyumunu ve denetim işlem kurallarõnõn standartlaştõrõlmasõnõ 

sağlamak üzere 96/98/EC sayõlõ �Deniz ekipmanõ� ile ilgili Konsey Direktifi (398L0085 

ve 301L0053 sayõlõ Konsey Direktifleri ile değiştirilmiştir), liman devleti denetimini 

geliştirmek için çõkarõlan direktiflerden bazõlarõdõr.70  

 

98/18/EC sayõlõ �Yolcu gemileri için güvenlik kurallarõ ve standartlar� ile ilgili 

Konsey Kararõ, iç su yollarõnda işleyecek gemilerde uygulanmak için çõkarõlmõştõr. 

                                                           
69 European Parliament, Directorate General for Research, Transport Series, W14, The Common 
Maritime Policy, Chapter 4, www.europarl.eu.int/workingpapers/tran/W14/4_en.htm  
70 Official Documents, Eur-Lex, Legislation in Force, Transport Policy, Shipping, Safety at Sea, 
www.europa.eu.int/eur-lex/en/lif/en_register_073030.htm 
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Amacõ, yolcu gemilerini rotalarõna göre dörde ayõrarak her bir sõnõf için güvenlik 

şartlarõnõ, ekipmanõnõ, belli işlem kurallarõnõ ve özellikle GMDSS�i belirlemektir.71  

 

Bunun dõşõnda 98/41/EC sayõlõ �Topluluk limanlarõna veya limanlarõndan 

işleyen gemilerdeki kişilerin kaydedilmesi�ne dair Konsey Direktifi; 1999/35/EC sayõlõ 

�düzenli sefer yapan ro-ro feribotlarõnõn ve yüksek hõzlõ yolcu katamaranlarõnõn güvenli 

işleyişi için zorunlu tam teftiş sistemi� ile ilgili Konsey Direktifi; 2001/25/EC sayõlõ 

�gemi adamlarõnõn asgari eğitimi� ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve AT Konseyi ortak 

Direktifi; 2001/96/EC sayõlõ �güvenli yükleme ve boşaltma için uyumlaştõrõlmõş koşullar 

ve işlem kurallarõ (prosedürler)� getiren Avrupa Parlamentosu ve AT Konseyi ortak 

Direktifi şu anda liman devleti denetimi için yürürlükte olan mevzuatõ 

oluşturmaktadõr.72 

 

Yukarõda sayõlan düzenlemelerin her biri belli kõsõmlarõyla liman devleti 

denetiminde uygulanacak kurallarõ oluşturmaktadõr. Avrupa Birliği bu düzenlemelerin 

ilgili kõsõmlarõnõ alarak, Toplulukta liman devleti denetimi uygulamalarõnõ ve işlem 

kurallarõnõ tanõmlayan 95/21/EC sayõlõ Konsey Direktifini çõkarmõş ve dağõnõk 

durumdaki bütün mevzuatõ biraraya toplamõştõr. Daha sonra meydana gelen uluslararasõ 

gelişmeler ve yeni çõkan AT direktifleri õşõğõnda bu direktif 4 ayrõ direktifle 

değiştirilmiştir.  

 

95/21/EC sayõlõ �Topluluk Limanlarõnõ kullanan ve üye devletlerin 

hakimiyetindeki sularda seyir yapan gemilerle ilgili gemi güvenliği, kirliliğin 

önlenmesi, gemide yaşama ve çalõşma koşullarõ için uluslararasõ standartlarõn 

uygulanmasõ (liman devleti denetimi)�na dair Direktif, asõl olarak Paris MOU�nun 

Topluluk hukukuna tercüme edilmiş halidir.73  

 

Ancak, Direktif kendi getirdiği önerilerle Paris MOU�nun yenilenmesini de 

sağlamõş, böylece Topluluk dõşõndaki MOU üyelerinin uyacaklarõ denetim standardõ da 

                                                           
71 European Parliament, Directorate General for Research, Transport Series, W14, The Common 
Maritime Policy, Chapter 4, www.europarl.eu.int/workingpapers/tran/W14/4_en.htm  
72 Bu ve bir sonraki paragraf, AB�nin www.europa.eu.int adresinden Official Documents, Eur-Lex, 
Legislation in Force, Transportation policy, Shipping, Safety at Sea kõsmõndaki direktifler incelenerek 
hazõrlanmõştõr. 
73 European Parliament, Directorate General for Research, Transport Series, W14, The Common 
Maritime Policy, Chapter 4, www.europarl.eu.int/workingpapers/tran/W14/4_en.htm  
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yükselmiştir.74 Direktifin yürürlüğe girmesiyle, ilgili sözleşmeler arasõnda yer alan 

TONNAGE 1969 Paris MOU�nun da ilgili sözleşmeleri arasõna girmiştir. Denetimde 

öncelik verilecek gemilerin seçiminde uyulacak kriterlere yenileri eklenmiş, bu 

kriterlerin uygulanmasõ daha zorunlu hale getirilmiştir. Bazõ gemilerin limanlara 

girememesi ile ilgili tedbirler, yine AT Direktifinin Paris MOU�ya getirdiği 

yeniliklerden biridir. Özellikle, gemisi tutulan donatan/işletenin itiraz hakkõnõn doğmasõ 

AT Direktifinin icadõ olmuştur. 75  

  

Paris MOU kapsamõnda, AT Direktifleri ve Paris MOU arasõndaki yasal ilişkiyi 

sağlamak amacõyla bir Tavsiye  Kurulu oluşturulmuştur.  

 

Toplulukta liman devleti denetimi için 95/21/EC, 98/25/EC, 98/42/EC ve 

1999/97/EC ile getirilen bütün hükümler, en son değiştirilmiş haliyle daha önceki 

bölümlerde incelenmiş olan Paris MOU�yla getirilen hükümlerin küçük farklõlõklar 

dõşõnda neredeyse aynõsõdõr. Ancak 2001/106/EC Avrupa Parlamentosu ve AT 

Konseyinin ortak Direktifi, eklediği yeni hükümlerle Paris MOU�nun çok daha ötesine 

geçen standart ve işlem kurallarõ getirmiştir. Öncelikle, 98/25/EC, 98/42/EC ve 

1999/97/EC Direktifleriyle değiştirilen 95/21/EC Direktifi ve Paris MOU�nun son hali 

olan 24. Revizyon karşõlaştõrõlacak, daha sonra 2001/106/EC Direktifi ile AB ülkeleri 

için getirilen farklõ hükümler ele alõnacaktõr.  

 

3.3.2.1 98/25/EC, 98/42/EC ve 99/97/EC sayõlõ Direktifler ile değiştirilmiş 

haliyle 95/21/EC sayõlõ Konsey Direktifinin Paris MOU�dan farklõ olarak 

getirdiği hükümler:76 

 

1. Öncelikle, AT Direktifinin, AB ülkeleri için yasal bağlayõcõlõğõ 

bulunmaktadõr. Paris MOU da bağlayõcõ olmakla birlikte, bu bağlayõcõlõk yasal değildir. 

  

                                                           
74 Greenaway, Carrie; Port State Control, Port State Control, 2000; pp.9, Thomas Miller and Co. Ltd  
75 Ocean Development and International Law, Apr-June 1999, Vol 30, Issue 2, pp.127, 34 p;  Keselj, 
Tatjana; Port State Jurisdiction in Respect of Pollution from Ships: The 1982 Convention on the Law of 
the Sea 
76 Bu bölümde, www.europa.eu.int adresinde bulunan Official Documents, Eur-Lex, Legislation in Force, 
Transportation Policy, Shipping, Safety at Sea bölümünden tam metni indirilen  95/21/EC sayõlõ AT 
Direktifi ve bu direktifi değiştiren 98/25/EC, 98/42/EC ve 99/97/EC sayõlõ Direktifler incelenmiş, Paris 
MOU 24. Revizyonla karşõlaştõrmalarõ yapõlarak farklar ortaya konmaya çalõşõlmõştõr. Gerektiğinde Paris 
MOU 23. Revizyona da değinilmiştir.   
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2. Paris MOU�da (Madde 1.3) yõllõk denetleme oranõ, �limanlara geldiği tahmin 

edilen ayrõ gemilerin yõllõk yüzde 25�i� olarak belirlenirken, AT Direktifinde (Madde 

5.1) �limanlara gelen ayrõ gemilerin yõllõk en az yüzde 25�inin denetlenmesi� hükmü 

getirilmektedir. Denetleme oranlarõ konusunda, AT Direktifi Paris MOU�ya göre daha 

sõkõdõr. 

 

3. Gerek Paris MOU�da (Madde 3.11), gerekse AT Direktifinde (Madde 8), 

yapõlan her denetimden sonra gemi kaptanõna Paris MOU�nun Ek 3�ünde yer alan 

şekilde bir rapor verilmesi hükmü bulunmaktadõr. Sözkonusu AT Direktifinde Paris 

MOU�dan farklõ olarak, geminin tutulmasõna neden olacak kusurlar saptandõğõ zaman 

kaptana, geminin tutulmasõ kararõnõn Direktif hükümlerine göre yayõnlanmasõ ile ilgili 

bilgiler de verilmesi öngörülmektedir. 

 

4. Paris MOU (Madde 3.13)  ve AT Direktifinde (Madde 10), tutulan bir 

geminin donatanõ/işleteni ya da temsilcisinin tutulma kararõna itiraz edebilmesi ile ilgili 

hükümler yer almaktadõr. AT Direktifinde Paris MOU�dan farklõ olarak, itiraz işlem 

kurallarõnõn üye devletler tarafõndan ulusal hükümlere göre belirleneceği 

belirtilmektedir. Paris MOU�da itiraz işlem kurallarõnõn belirlenmesine dair bir hüküm 

bulunmamaktadõr. 

 

 5. AT Direktifinde (17. Madde), Paris MOU�dan farklõ olarak liman devleti 

denetiminin uygulanmasõnõ izleyebilmek amacõyla; üye devletlerin ülkeleri için kaç adet 

LDDG�nin çalõştõğõ ve beş yõllõk istatistikler halinde limanlarõna yõlda kaç ayrõ geminin 

geldiği konusunda her 3 yõlda bir MOU Sekreteryasõna ve Komisyona bilgi iletmesi 

hükmü getirilmiştir. Bu tür bir hüküm Paris MOU�da yer almamaktadõr. 

  

6. AT Direktifinde (Ek I, madde 1.1(a))  ve Paris MOU (Ek I, Madde 1.1)�da 

öncelikli gemilerin belirlenmesi için sayõlan faktörlerden biri olan �son 6 ayda güvenlik 

nedeniyle klaslanmasõ askõya alõnmõş gemiler� ifadesine, AT Direktifinde �askõya 

alõnmasõ� ifadesinden sonra �klastan çekilmiş� ifadesi de eklenmiştir.    

 

Ayrõca, Paris MOU�da (Ek I, madde 1.2.2) yer alan �MOU�ya taraf ülkelerce 

son 6 ay içinde denetlenememiş gemiler� ifadesi, AT Direktifinde (Ek I, Madde II.2)  
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�Üye ülkelerce (AB ülkeleri) son 6 ay içinde denetlenmemiş gemiler� şeklinde yer 

almõştõr. 

 

Paris MOU�da (Ek I, Madde 1.2.3) �Uluslararasõ kurallara uygunluğuna ve 

klaslanmõş olmasõna dair belgeleri İdare tarafõndan tanõnmayan kuruluşça 

düzenlenmesi� ifadesi, AT Direktifinde (Ek I, Madde II. 3) �Uluslararasõ kurallara 

uygunluğuna ve klaslanmõş olmasõna dair belgeleri 94/57/EC sayõlõ Konsey Direktifi 

kapsamõnda tanõnmamõş olan kuruluşlarca düzenlenmesi� şeklinde yer almõştõr. 

 

Paris MOU�da (Ek I, Madde 1.2.4) �MOU�nun yõllõk raporlarõnda yayõnlanan 

kara listede yer alan bayraklara ait gemiler� ifadesine mukabil, AT Direktifinde (Ek I, 

II.4 ve II.9) Paris MOU 23. Revizyonda olduğu gibi �3 yõllõk ortalama üstü tutulmalar 

listesinde yer alan bayraklara ait gemiler� ve �Ortalama üzeri kusur oranõna sahip olan 

bayraklara ait gemiler� ifadeleri yer almaktadõr. 

 

Paris MOU�ya göre (Ek I, Madde 1.2.5), tutulma hali şartlõ olarak ortadan 

kaldõrõlan gemiler içinde tutulduktan sonra bütün kusurlarõ giderilerek tekrar seyrüsefere 

hak kazanan gemiler de denetimde önceliklidir. Ancak AT Direktifine göre (Ek I, 

Madde II.5) bu durum başlõ başõna bir öncelikli denetim koşulu değil, öncelikli denetim 

için gözönüne alõnacak bir unsurdur. 

 

AT Direktifinde (Ek I), Paris MOU�dan farklõ olarak, hedef faktörünün nasõl 

belirleneceği de anlatõlmõştõr. Buna göre, yüksek hedef faktörü yüksek öncelikli gemi 

demektir. Hedef faktörünü belirleyecek kriterler olarak tanõmlanan 12 kriterden 5., 6. ve 

7. Kriterler sadece son 12 ay içinde gerçekleştirilen denetlemeler için geçerli olacak ve 

toplam hedef faktörü 3, 4, 8, 9, 10, 11 ve 12. Kriterlere atanan değerlerin toplamõndan 

az olmayacaktõr. Paris MOU bu kriterlere atanan değerleri değiştirdiği takdirde, AB 

yeni değerleri uygun bulmuyorsa bunlarõn geçerli olmayacağõna karar verebilir. 

 

7. AT Direktifinin denetimde incelenecek sertifika ve belgelerini tanõmlayan Ek 

II,  Paris MOU 23. Revizyon Ek I Bölüm 2�deki sertifika ve belgelerle aynõdõr, ancak 

Paris MOU 24. Revizyonda bazõ farklõlõklar vardõr. Paris MOU 24. Revizyonda, �Kargo 

Gemisi Güvenlik Radyo Telefon Belgesi� ile �Kargo Gemisi Güvenlik Radyo Telgraf 

Belgesi� listeden çõkarõlmõştõr. Bunun yanõsõra  �Güvenli Gemi Adamõ Belgesi�nden 
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sonra yer alan �Uyum Belgesi� da çõkarõlarak yerine �STCW sözleşmesine uygun 

olarak düzenlenmiş sertifikalar� hükmü getirilmiştir. Ayrõca, �Petrol kirliliği 

zararlarõndan doğan sivil yükümlülükle ilgili sigorta Belgesi veya bir başka finansal 

garanti� hükmü de Paris MOU�da bulunan ve böylece Paris MOU�yu AT Direktifinden 

farklõlaştõran bir hükümdür. 

 

8. Gemilerin tutulmalarõ ile ilgili kriterlerdeki farklõlõklar şu şekildedir: 

 

- SOLAS 74�e göre belirlenen kriterlerde, Paris MOU 23. Revizyon (Ek I, 

Bölüm 9.3.4.2) ve AT Direktifi (Ek VI) birebir uymaktadõr. Ancak Paris MOU 

24. Revizyonda, ISM Kodu ile ilgili olan �SOLAS 74, Bölüm XI, Düzenleme 

2�ye uygun arttõrõlmõş (sõklaştõrõlmõş) tam teftiş programõnõ uygulamamak� 

maddesi de tutulma ile ilgili kriterlere eklenmiştir. 

 

- MARPOL 73/78 Ek I�e göre kriterlerde, Paris MOU 23. Revizyon (Ek I, 

Bölüm 9.3.4.6) ve AT Direktifi (Ek VI) birebir uymaktadõr. Ancak Paris MOU 

24. Revizyonda, �Tam teftiş rapor dosyasõnõn bulunmamasõ veya Düzenleme 

13G(3)(b)�ye uygun olmamasõ� ifadesi de bu kriterlere eklenmiştir. 

 

9. AT Direktifinde, denetlenen gemilerle ilgili bilgilerin yayõnlanmasõ ve 

paylaşõmõ ile ilgili olan 15. Madde ve 8. Ek, Paris MOU�nun ilgili bölümünden (Madde 

3.14 ve Ek 2) farklõdõr. AT Direktifine göre, Paris MOU�daki gibi son 3 ayda tutulan 

gemilerle ilgili bilgilerin 3 ayda bir yayõnlanmasõ yerine, bir önceki ayda tutulan veya 

limanlara giriş-çõkõşlarõ yasaklanan gemilerin her ay yayõnlanmasõ şartõ getirilmiştir. 

Yayõnlanacak bilgilerin içeriği de Paris MOU�da belirlenen içerikten farklõdõr: 

 

1. Geminin adõ, 

2. IMO numarasõ, 

3. Geminin tipi, 

4. Tonajõ (GRT), 

5. İnşa yõlõ, 

6. Gemi donatanõ/işleteninin adõ ve adresi, 

7. Bayrak devleti, 

8. Varsa geminin klas sertifikalarõnõ düzenleyen klas kuruluşu/kuruluşlarõ, 
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9. Bayrak devleti adõna geminin ilgili sözleşmelere uygunluk sertifikalarõnõ 

düzenleyen klas kuruluşu veya diğer kuruluşlar, 

10. Geminin son 24 aydaki tutulma sayõsõ, 

11. Tutulma kararõnõn alõndõğõ liman ve ülke, 

12. Tutulma halinin kaldõrõldõğõ zaman, 

13. Tutulma süresi (gün olarak), 

14. Bulunan kusurlarõn sayõsõ ve tutulma kararõnõn nedenleri (açõk ve net bir 

dille anlatõlacak), 

15. Geminin Topluluk limanlarõndan herhangi birine giriş-çõkõşõnõn 

yasaklanmasõ halinde bunun nedenleri (açõk ve net bir dille anlatõlacak), 

16. Tam teftişleri yürüten klas kuruluşlarõ veya diğer kuruluşlarõn tutulmaya 

yol açan kusurlarda bir sorumluluğunun bulunup bulunmadõğõnõn belirtilmesi, 

17. En yakõn tersaneye gitmesine izin verilen veya Topluluk limanlarõna 

girmesine izin verilmeyen gemiler için alõnan tedbirlerin tanõmlanmasõ 

 

AT Direktifine göre, denetlenen bütün gemiler için SIRENAC bilgi sisteminde 

yukarõda sayõlan bilgilerin dõşõnda aşağõdaki bilgilerin de yer almasõ ve bütün bu 

bilgilerin, geminin denetiminin bitiminden veya tutulma kararõnõn kaldõrõlmasõndan 

sonra yayõnlanmasõ gerektiği hükmü getirilmiştir: 

 

1. Geminin adõ, 

2. IMO numarasõ, 

3. Geminin tipi, 

4. Tonajõ (GRT), 

5. İnşa yõlõ, 

6. Gemi donatanõ/işleteninin adõ ve adresi, 

7. Bayrak devleti, 

8. Var ise, geminin klas sertifikalarõnõ düzenleyen klas kuruluşu/kuruluşlarõ, 

9. Bayrak devleti adõna geminin ilgili sözleşmelere uygunluk sertifikalarõnõ 

düzenleyen klas kuruluşu veya diğer kuruluşlar, 

10. Denetlemenin yapõldõğõ ülke, liman ve denetim tarihi, 

11. Kategorilere göre tasnif edilmiş kusurlarõn sayõsõ. 
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10. Paris MOU�da (Ek 1A) zararlõ maddelerin boşaltõlmasõ ile ilgili ihlaller 

durumunda yol gösterici işlem kurallarõ yer alõrken, bunlar AT Direktifinde yer 

almamaktadõr. 

 

3.3.2.2 2001/106/EC sayõlõ AT Direktifi ile AB�de liman devleti konrolü için 

getirilen yeni hükümler77 

 

Erika kazasõndan sonra, AT Komisyonu denizde güvenliği sağlamak için 

güvenlik paketleri hazõrlamaya başlamõştõr. İlk güvenlik paketi (Erika I Package), 3 

tedbir kapsamaktadõr. Bunlardan birisi liman devleti denetiminin artõrõlmasõdõr. İlk 

tedbirin sonucu, liman devleti denetimiyle ilgili olan 95/21/EC sayõlõ AT Direktifini 

yenileyecek 2001/106/EC sayõlõ AT Direktifinin çõkarõlmasõ olmuştur.   

 

2001/106/EC sayõlõ AT Direktifi ile, Ocak 2002�de yürürlüğe giren Paris 

MOU�nun 24. Revizyonuna göre liman devleti denetimini çok daha sõkõlaştõracak 

önlemler getirilmektedir. Paris MOU 24. Revizyonunun ve 3 ayrõ direktifle değiştirilmiş 

95/21/EC sayõlõ AT Direktifinin neredeyse aynõ olduğu dikkate alõndõğõnda, 2001 

Direktifinin 1995 Direktifini de önemli ölçüde değiştirdiği kolayca anlaşõlacaktõr. 

2001/106/EC sayõlõ Direktifin, 3 ayrõ direktifle değiştirilmiş olan 95/21/EC sayõlõ 

Direktifte ne gibi değişiklikler öngördüğü ayrõntõlõ bir şekilde incelenecektir. Aradaki 

farklar, aynõ zamanda 2001/106/EC Direktifinin Paris MOU�dan farklõlaştõğõ hükümleri 

de ortaya koymuş olacaktõr. Bu direktifle getirilen hükümlerin Paris MOU�daki 

hükümlerden farklõlaşmadõğõ bölümlerde, bu husus özel olarak belirtilecektir.  

 

1. 95/21/EC sayõlõ Direktifin adõ, �Denizcilikte liman devleti denetimi hakkõnda 

95/21/EC sayõlõ Konsey Direktifi� olarak değiştirilmiştir. 

 

2. İlgili sözleşmeler: Yeni Direktif uyarõnca liman devleti denetimi 

gerçekleştirilirken uyulacak sözleşmelere CLC 92 eklenmiştir (Madde 2.1).  

 

                                                           
77 Bu bölümde, www.europa.eu.int adresinde bulunan Official Documents, Eur-Lex, Legislation in Force, 
Transportation Policy, Shipping, Safety at Sea bölümünden tam metni indirilen  ve 95/21/EC sayõlõ 
direktifi değiştirmek için çõkarõlan 2001/106/EC sayõlõ AT Direktifinin, 98/25/EC, 98/42/EC ve 99/97/EC 
sayõlõ AT Direktifleriyle değiştirilmiş 95/21/EC sayõlõ AT Direktifiyle ve Paris MOU 24. Revizyonla 
karşõlaştõrmalarõ yapõlarak farklarõ ortaya konmaya çalõşõlmõştõr.  
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3. Denetlemeden sorumlu idare: Gemilerin denetiminin ülkelerce belirlenecek 

idarelerce yürütülmesini konu alan 4. Maddeye, bu idarelerde gerekli sayõda ve özellikle 

nitelikli denetleyicilerin bulundurulmasõ ifadesi eklenmiştir (Madde 4). Gerçekten de, 

2001/106 sayõlõ Direktifin getirdiği denetleme standartlarõ, gemiyi denetleyecek 

personelin hem niteliğinin hem de sayõsõnõn artmasõnõ gerektirecek hükümdedir. 

 

4. Denetleme oranõ: 95/21/EC�ye göre gemi denetleme oranõ her üye ülke için, 

bir yõl içerisinde limanlarõna gelen bütün gemilerin en az yüzde 25�idir. 2001/106/EC�e 

göre ise: 

 

1. Bir yõlda ülkenin limanlarõna gelen gemi sayõsõ, istatistiki bilgileri 

mevcut olan en son 3 yõl baz alõnarak hesaplanan yõllõk ortalama gemi sayõsõ 

olarak alõnacaktõr. 

2. Denetlemede öncelikli gemiler (madde 5(2)) ve genişletilmiş denetime 

tabi tutulacak gemiler (madde 7)�de yapõlan denetlemenin, hesaplanan yõllõk 

gemi sayõsõna oranõ en az yüzde 25 olacaktõr. (Madde 5.1) 

 

5. Denetlemede önceliği belirleyecek kriterler: 95/21/EC Direktifinde yer alan 

denetlemede öncelikli olacak gemilerin belirlenmesi kriterlerine (öncelik kriterleri), 

2001/106/EC Direktifi ile yeni kriterler eklenmiştir (Madde 5.2). Buna göre: 

 

1. SIRENAC bilgi sisteminde 50 hedef faktöründen daha fazla puanõ 

olduğu halde genişletilmiş denetlemeye tabi tutulmayan gemiler, son denetlenme 

tarihinin üzerinden en az 1 ay geçmiş olmasõ kaydõyla Madde 6�da belirlenen 

normal denetim işlem kurallarõna göre denetlenecektir. 

 

Yukarõda yapõlan ilaveye bağlõ olarak, hangi durumlarda üye ülkeler tarafõndan 

son 6 ayda denetlenmiş olan gemilerin bir daha denetlenmemesine özen 

gösterileceğini belirleyen Madde 5.3�ün koşullarõ arasõna, sözkonusu geminin bu 

ilave kapsamõnda olmamasõ koşulu da eklenmiştir. 

 

2. Ek I, II.4 ve II.9�da yer alan �3 yõllõk ortalama üstü tutulmalar listesinde 

yer alan bayraklara ait gemiler� ve �Ortalama üzeri kusur oranõna sahip olan 

bayraklara ait gemiler� ifadeleri yerine �MOU�nun yõllõk raporunda yayõnlanan 
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kara listede yer alan bayraklara ait gemiler� ifadesi getirilmiştir. Böylece, Paris 

MOU�nun bu konuda yaptõğõ değişikliğe de uyum sağlanmõştõr. 

 

3. Toplam hedef faktörünün belli kriterlere atanan değerlerin toplamõndan 

az olmamasõ gerektiğini ifade eden cümleye, �Madde 7.4�den dolayõ 10. Kriterin 

toplam hedef faktörünü belirlemede kullanõlmayacağõ� ifadesi eklenmiştir. 

 

6. Genişletilmiş denetim: Genişletilmiş denetimin hangi gemilere ve nasõl 

uygulanacağõnõ anlatan 7. Maddenin ve bu maddeyi detaylandõran Ek V�in içeriği ve 

niteliği değiştirilmiştir. 95/21/EC�deki 7. Madde ve Ek V, tavsiye niteliğinde işlem 

kurallarõnõ belirlemekte, bu da her idarede yürütülen denetimin farklõlaşmasõna yol 

açmaktadõr. 2001/106/EC ile bu madde ve Ek, her liman idaresinde tek tip denetimi 

sağlayabilmek için, uygulamasõ zorunlu işlem kurallarõ getiren bir nitelik kazanmõştõr. 

Bu nitelik farkõnõn yanõsõra içerikte getirilen değişiklikler şunlardõr: 

 

- 7. Madde ve Ek V öncelikle tamamen kaldõrõlarak yerine eski 7. 

Maddeyle ve Ek V ile bazõ hükümleri çakõşan bir yeni 7. Madde ve Ek V 

getirilmiştir. 

 

- Ek V, Bölüm A�da, 7. Maddeye göre genişletilmiş denetime tabi 

tutulacak gemilerden petrol tankerleri ve yolcu gemileri için getirilen 

tanõmlamalar yeni Direktifle değiştirilmiştir. Bu Direktifle petrol tankerlerinin 

yaşõ ve tonajõ aşağõ çekilerek 3000 GRT�dan ve yaşõ 15�ten büyük petrol 

tankerlerinin denetlenmesi hükmü getirilmiştir. Yolcu gemilerinin zorunlu 

genişletilmiş denetimi ise, 15 yaşõndan büyük olan ve 1999/35/EC sayõlõ 

Direktifte kapsanmayan yolcu gemileriyle kõsõtlanmõştõr. 

 

- Yeni Direktifle, yeilenen Ek V�de belirlenen gemilerin, MOU�ya taraf 

ülkelerden biri tarafõndan gerçekleştirilen son genişletilmiş denetiminden 12 ay 

sonra yeniden denetlenmesinin zorunlu olduğu hükmü getirilmiştir (Madde 7.1). 

 

- Yeni Direktife göre, Ek V�te belirlenen tipte bir gemi, öncelik kriterleri 

ve hedef faktörü dolayõsõyla denetim için seçilmiş ise genişletilmiş denetlemeye 
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tabi tutulur. Ayrõca, iki genişletilmiş denetleme arasõnda 6. Maddede belirlendiği 

şekilde normal bir denetleme de yapõlabilir (Madde 7.2). 

 

- Ek V�de belirlenen tipte bir geminin kaptanõ ve işleteni, son genişletilmiş 

denetim tarihinden itibaren 12 ay sonra girdiği bütün üye ülkelerin limanlarõ için 

idareye yeni Direktifin Ek V, Bölüm B�sinde belirlenen bilgileri vermek 

durumundadõr. Bu bilgiler limana beklenen varõş gününden en az 3 gün önce, 

eğer yol 3 günden kõsa sürecekse bir önceki limanõ terketmeden önce 

verilecektir. Bu hükme uymayan gemiler, geldikleri limanda genişletilmiş 

denetlemeye tabi tutulacaklardõr (Madde 7.3). 

 

- Yeni Direktife göre, Madde 7.3�te belirlenen gemiler ve son genişletilmiş 

denetiminin üzerinden 12 ay geçtikten sonra uğradõğõ ilk limanda hedef faktörü 7 

ya da daha fazla olan gemiler genişletilmiş denetime tabi tutulacaktõr (Madde 

7.4). 

 

Bu maddeye göre, üye ülkelerin yeni Direktifle istenen ilave denetimleri 

gerçekleştirecek kapasiteye, özellikle de denetleyicilerin eğitimi ve işe alõnmasõ 

konusunda, zamanõnda ulaşamamasõ durumunda 1 Ocak 2003�e kadar gerekli 

yapõlanmayõ oluşturmalarõna izin verilecektir. Bu süre, Rotterdam Limanõ için, 

işlekliği dikkate alõnarak 6  ay uzatõlabilecektir. 

 

- Genişletilmiş denetimi uygulama işlem kurallarõ yeni Direktifte Ek V, 

Bölüm C�de yer almaktadõr. Yeni hükümler, eski Direktifte Ek V, Bölüm B�de 

getirilen hükümlerin neredeyse aynõsõdõr.  

 

Yapõlan değişikliklerden bir tanesi, genel hükümlerde �filikalardan birinin suya 

indirilmesi� yerine �sahil filikalarõndan birinin suya indirilmesi� hükmünün 

getirilmesidir.  

 

Bir başka değişiklik, dökme gemileri için tanõmlanan işlem kurallarõnda, 

�denetim gerektiren muhtemel bölgelerin belirlenmesi amacõyla A.744 (18) 

sayõlõ IMO Kararõna göre hazõrlanan Tam Teftiş Rapor Dosyasõnõn kontrol 

edilmesi� hükmünün yerine, �A.744 (18) sayõlõ IMO Kararõnda atõfta bulunulan 
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tanõmlayõcõ belgesinin, yapõsal tam teftiş raporlarõnõn, durum değerlendirme 

raporlarõnõn ve kalõnlõk ölçme raporlarõnõn incelenmesi, bunlarõn gemide 

bulunduğunun ve bayrak devleti veya klas kuruluşu tarafõndan onaylandõğõnõn 

kontrol edilmesi� hükmünün eklenmesidir. 

 

Petrol tankerlerinin denetiminde uygulanacak işlem kurallarõna 2 yeni hüküm 

eklenmiştir. Bunlardan biri, kargo alanõndaki balast tanklarõndan en az birinin 

önce tank rögarõndan/güverte girişinden, denetleyen görevli daha ayrõntõlõ 

incelemeyi uygun görür ise içine girerek inceleneceği hükmüdür. Diğeri ise, 

�A.744 (18) sayõlõ IMO Kararõnda atõfta bulunulan tanõmlayõcõ belgesinin, 

yapõsal tam teftiş raporlarõnõn, durum değerlendirme raporlarõnõn ve kalõnlõk 

ölçme raporlarõnõn incelenmesi, bunlarõn gemide bulunduğunun ve bayrak 

devleti veya klas kuruluşu tarafõndan onaylandõğõnõn kontrol edilmesi� 

hükmünün eklenmesidir. 

  

Bunun dõşõndaki gemi tipleri için uygulanacak işlem kurallarõnda hiçbir 

değişiklik yapõlmamõştõr. 

 

7. Genişletilmiş denetime tabi tutulmasõ gereken gemilerin denetlenememesi 

durumunda uygulanacak işlem kurallarõ ve gemilerin üye ülkelerin limanlarõna 

girişlerinin yasaklanmasõ: Yeni Direktife, yenilenen 7. Maddenin sonucu olarak eski 

Direktifte bulunmayan 7a ve 7b maddeleri eklenmiştir.  

 

Madde 7a, belli gemilerin denetlenememesi durumunda uygulanacak işlem 

kurallarõnõ belirlemektedir. Buna göre gemi, Madde 5.2(a)�da belirtildiği üzere 50 hedef 

faktöründen daha fazla puanõ olduğu veya 7.4�de belirtildiği üzere zorunlu bir 

genişletilmiş denetlemeye tabi tutulmasõ gerektiği halde operasyonel nedenlerden dolayõ 

denetlenememişse, üye ülke denetlemenin yapõlamadõğõnõ hemen SIRENAC sistemine 

bildirmelidir (Madde 7a.1). Ayrõca, bu tür durumlar, her altõ ayda bir nedenleriyle 

birlikte Komisyona bildirilmelidir (Madde 7a.2). Herhangi bir takvim yõlõnda bu tür 

durumlar, istatistikleri bulunan son 3 yõl baz alõnarak hesaplanan yõllõk ortalama 

limanlara gelen ve bu maddede açõklanan nitelikte gemi sayõsõnõn yüzde 5�ini 

geçmemelidir (Madde 7a.3). Bu maddede beliritildiği üzere denetlenemeyen gemiler bir 
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sonraki limanda denetlenmelidir (Madde 7a.4). 22 Temmuz 2008 yõlõnda Komisyonun 

görüşüne istinaden yüzde 5 oranõ değiştirilecektir. 

 

Madde 7b, belli gemilerin limana girişinin önlenmesi ile ilgili tedbirleri ele 

almaktadõr. Bu maddeyle birlikte direktife bir de, limanlara girmesi yasaklanan gemiler 

için nasõl bir işlem kurallarõ bütünü izleneceğini gösteren Ek XI ilave edilmiştir. Buna 

göre, Ek XI.A�da belirtildiği üzere gaz ve kimyasal tankerleri, dökme gemileri, petrol 

tankerleri ve yolcu gemileri, eski direktif Madde 11.6�da belirlenen istisnai durumlar 

dõşõnda: 

 

- MOU�nun yõllõk raporunda yayõmlanan kara listede yer alan bayraklara ait ise  

ve 

- Son 24 ay içerisinde MOU�ya taraf ülkelerden birinin limanõnda iki defadan 

fazla tutulmuş ise, 

veya 

- MOU�nun yõllõk raporunda yayõnlanan kara listenin �çok yüksek riskli� ve 

�yüksek riskli� kõsmõnda yer alõyorsa 

ve 

- Son 36 ay içerisinde MOU�ya taraf ülkelerden birinin limanõnda bir defadan 

fazla tutulmuş ise 

 

üye ülkelerin limanlarõna girmesi yasaklanmaktadõr. Bu yasak, yukarõda sayõlan 

koşullar kapsamõnda geminin ikinci veya üçüncü kez tutulduğu limanõ terketmesine izin 

verilir verilmez yürürlüğe girecektir.  

 

8. Denetim sonunda gemi kaptanõna verilecek rapor: Yeni Direktifte eski 

Direktiften farklõ olarak, kaptana verilecek raporun içeriğinin Paris MOU Ek III�te 

verilen şekilde olmasõ yerine, Direktife yeni eklenen Ek IX�da belirlenen kapsamda 

olmasõ hükmü getirilmiştir. 

 

9.Geminin kusurlarõnõn giderilmesi ve tutulmasõ: Eski Direktifteki Madde 

9.1�de, hangi denetlemeler sonrasõ ortaya çõkan kusurlarõn giderilmesi gerektiğini 

belirleyen Madde 6 ve 7�ye atõfta bulunulmuş, yeni direktifte bu maddeler yerine Madde 
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5.2 ve 7�ye atõfta bulunulmuştur. Aynõ şekilde Madde 9.5�te de atõfta bulunulan madde 

numaralarõ 6 ve 7�den 5.2 ve 7�ye değiştirilmiştir. 

 

Ayrõca, gemilerin tutulmasõna karar vermek için kullanõlacak kriterlerin 

tanõmlandõğõ eski Direktifteki Madde 9.3�e, yeni direktifle bir ekleme yapõlmõştõr. Bu 

ilaveyle birlikte Direktife yeni bir Ek XII de eklenmiştir. Madde 9.3�e yapõlan ilaveye 

göre, Ek XII�de tanõmlanmõş bir geminin çalõşan, A.861(20) sayõlõ IMO Kararõnõn 

performans standartlarõyla ve Uluslararasõ Elektronik Komisyonunun 616996 sayõlõ test 

standartlarõyla uyumlu bir �Seyahat Bilgi Kayõt Sistemi (Voyage Data Recorder System, 

VDR)� yok ise, bu gemi tutulacaktõr. Ek XII�de belirlenen gemiler aşağõda 

verilmektedir: 

 

1. 1 Temmuz 2002�de veya sonrasõnda inşa edilen yolcu gemileri, 

2. 1 Temmuz 2002�den önce inşa edilen ro-ro yolcu gemileri, en geç ilk 

tam teftişlerinde veya 1 Temmuz 2002�de , 

3. 1 Temmuz 2002�den önce inşa edilen ve ro-ro yolcu gemileri dõşõnda 

kalan yolcu gemileri, en geç 1 Ocak 2004�de, 

4. 1 Temmuz 2002�de ya da daha sonra inşa edilen ve yolcu gemileri 

dõşõnda kalan 3000 GRT ve üzeri gemiler, 

5. 1 Temmuz 2002�den önce inşa edilen 20.000 GRT ve üstü kargo 

gemileri IMO tarafõndan belirlenecek tarihe kadar, eğer IMO tarafõndan tarih 

belirlenmezse 1 Ocak 2007�ye kadar, 

6. 3000-20.000 GRT arasõ kargo gemileri IMO tarafõndan belirlenecek 

tarihe kadar, eğer IMO tarafõndan tarih belirlenmezse 1 Ocak 2008�e kadar  

 

VDR Sistemine sahip olacaklardõr. 

 

Geminin tutulduğu limanda VDR ile ilgili kusuru giderilemiyorsa İdare, geminin 

en yakõn tersaneye gitmesine izin vererek veya 30 gün mühlet tanõyarak kusurunu 

gidermesini sağlayacaktõr. Bunu yaparken eski Direktifte yer aldõğõ şekliyle Madde 

11�deki işlem kurallarõna uyacaktõr. 

 

VDR sistemi, uçaklarda kullanõlan kara kutu benzeri bir sistemdir. Denetimlerin 

sõkõlaştõrõlmasõna karşõn kazalarõn kontrol altõna alõnamayõşõ, bu kazalarõn neden 
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kaynaklandõğõnõ tesbit edebilmek amacõyla bu tür bir sistemin geliştirilmesi sonucunu 

ortaya çõkarmõştõr.  

 

10. İtiraz hakkõ: Eski Direktifteki Madde 10.1�de ��tutulma kararõna itiraz 

hakkõ�� ifadesi, �� tutulma ve limanlara girişin yasaklanmasõ kararõna itiraz hakkõ�� 

olarak değiştirilmiştir.  

 

11. Bilgilerin paylaşõmõ: Eski Direktifte yer alan Madde 14�e yeni Direktifle bir 

ilave yapõlmõştõr. Buna göre, Madde 5.2 ve 7�ye göre yapõlacak denetlemelerde 

denetleyiciler Equasis78 bilgi sistemindeki gemi denetlemeyle ilgili özel ve kamu 

veritabanlarõndan bilgi  alabilecektir. 

 

12. Tutulan ya da limanlara girmesi yasaklanan gemilerle ilgili bilgilerin 

yayõnlanmasõ: Eski Direktifteki Madde 15.2 değiştirilerek verilmesi gereken bilgilerin 

kapsamõ geliştirilmiş, yayõnlanma ortamõ belirlenmiştir. Buna göre, Ek VIII�de istenen 

bilgilere: 

- Dökme yük gemilerini taşõtma amacõyla kiralayanlarõn (charterer) adõ, 

adresi, 

- Son genişletilmiş denetimin yapõldõğõ tarih, liman ve sonucunda, varsa, 

tutulma kararõ, 

- Son �özel tam teftiş�inin yapõldõğõ tarih, liman ve tam teftişi yapan 

kuruluş, 

- Geminin tutulmasõndan sonra liman idaresinin ve gerekliyse klas 

kuruluşunun aldõğõ tedbirler 

 

eklenmiştir. Ek VIII�deki bilgilerin yanõsõra, 94/57/EC sayõlõ Direktif Madde 15.3�te 

tanõmlandõğõ üzere klasõn değiştirilmesi, askõya alõnmasõ ve klastan çekilmeyle ilgili 

bilgiler SIRENAC sistemine sağlanacak; ayrõca, denetim veya geminin tutulma hali 

bittikten sonra mümkün olduğunca kõsa sürede Equasis�te yayõnlanacaktõr. Madde 15�e 
                                                           
78 Equasis, AB komisyonu ve İngiltere tarafõndan Kasõm 1997�de başlatõlan Kaliteli Denizcilik 
Kampanyasõnõn bir sonucu olarak oluşturulan bir bilgi sistemidir. Denizcilikte kalitenin yakalanmasõnõn 
önündeki en büyük engelin gemilerin kalitesi ve işleticileri hakkõndaki bilgilerin yeterince şeffaf olmadõğõ 
tesbitinden yola çõkõlarak, kamu ve özel sektörün elindeki bilgileri toplayan ve bunlarõ internette 
yayõnlayan Equasis sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemdeki bilgilerin kullanõmõ katõlõmcõ ülkeler için 
zorunlu değil, isteğe bağlõdõr. Sistemin katõlõmcõlarõ AB Komisyonu, Fransa, Singapur, İspanya, İngiltere, 
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bir de yeni fõkra ilave edilerek, bu maddedeki hükümlerin ulusal mevzuattan doğan 

yükümlülükleri etkilemeyeceği belirtilmiştir (Madde 15.5). 

 

13. Masraflarõn karşõlanmasõ: Eski direktifteki Madde 16.2�ye yeni bir hüküm 

ilave edilmiştir. Buna göre, gemi Madde 9 ve Ek VI�da belirlendiği şekilde kusurlarõ ve 

belgelerinin eksikliği nedeniyle tutulmuşsa, limanda tutulmayla ilgili masraflarõn 

tamamõ gemi donatanõ/işletenine ait olacaktõr (Madde 16.2.a).  

 

14. Uygulamayõ izlemek için istenen bilgiler ve Düzenleyici Komite: Yeni 

Direktifte, uygulamayõ takip edebilmek için istenen bilgilerin tanõmlanmasõ için Madde 

17 değiştirilerek Direktife bir de Ek X ilave edilmiştir. Bu Ek�le, eski Direktifte 17. 

Maddede yer alan hususlara yenileri eklenmiştir. Her üye ülkeden LDDG sayõlarõ ve 

limanlara gelen gemi sayõsõnõn yanõsõra, her altõ ayda bir limanlara gelen düzenli feribot 

seferleri dõşõnda kalan bütün gemilerin IMO sayõlarõ ve geliş tarihleri hakkõnda 

Komisyona veya SIRENAC�a bilgi verilecektir. Bu direktifin yürürlüğe girmesinden 

sonra (22 Ocak 2002) en geç 6 ay içinde bütün üye ülkeler, düzenli feribot seferleri 

listelerini de yine Komisyona ileteceklerdir.  

 

Yeni Direktifle Düzenleyici Komite hakkõnda 18. Maddeye 2. ve 3. alt fõkralar 

ilave edilmiştir. Bu alt fõkralarda, kendilerine refere edildiği zaman 1999/468/EC sayõlõ 

Direktifin çeşitli maddelerinin uygulanacağõ belirtilmektedir. 

 

 15. Revizyon İşlem Kurallarõ (Prosedürü) ve Cezalandõrma: Yeni Direktifle 

Madde 19�un giriş kõsmõ ve (a) fõkrasõ değiştirilerek, Direktifin, kapsamõ 

genişletmeyecek şekilde Madde 18.2�de tanõmladõğõ üzere değiştirilebileceği hükmü 

getirilmiştir. Değiştirilecek unsurlar ise yüzde 25 oranõnõn dõşõnda kalan Madde 5, 6, 7, 

7a, 7b, 8, 15 ve 17 ile bunlara bağlõ Ekler olarak tanõmlanmõştõr. 

 

 Ayrõca, yeni Direktife 19a maddesi eklenmiştir. Bu madde, her üye ülkenin bu 

direktife uygun olarak düzenlenen ulusal düzenlemelere uyulmamasõ halinde bir ceza 

sistemi oluşturmasõ ve gerektiğinde cezayõ uygulamasõ hükmünü getirmekte; cezalarõn 

etkin, uygun ve caydõrõcõ nitelikte olmasõnõ şart koşmaktadõr.  

                                                                                                                                                                          
ABD ve Japonya�dõr. Equasis�te, gemilerin karakteristikleri ve gemi yönetim bilgileri yer almaktadõr. 
Bilgi sisteminin merkezi Fransa�da bulunmaktadõr. (www.equasis.com) 
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 16. Direktifin Uygulanmasõ: Eski Direktifin 20. Maddesine bir alt fõkra daha 

eklenerek, Direktifin üye ülkelerde uygulanmasõyla ilgili gelişmeler konusunda 

Komisyonun Avrupa Parlamentosunu ve AT Konseyini düzenli olarak bilgilendireceği 

hükmü getirilmiştir.  

  

17. Denetlemede kontrol edilen sertifikalar: Yeni Direktifle, eski Direktifin Ek 

II�sindeki 10. Madde sadece Güvenli Gemi Adamõ Belgesi olarak değiştirilmiş, 10a 

maddesiyle �STCW Sözleşmesine uygun düzenlenen sertifikalar� ve 35. Maddeyle 

�Petrol kirliliği zararlarõndan doğan sivil yükümlülükle ilgili sigorta Belgesi veya bir 

başka finansal garanti� koşullarõ Ek II�ye ilave edilmiştir. Böylece, AT Direktifinin 

incelenecek sertifikalar ve belgeler yönünden Paris MOU 24. Revizyonla da 

uyumlaştõrõlmasõ sağlanmõştõr.  

 

18. Ayrõntõlõ denetim için açõk nedenler: Yeni Direktifle, ayrõntõlõ denetimin 

gerçekleştirilmesini gerektirecek nedenlerin örneklendiği Ek III�ün 1. fõkrasõndaki �II-8 

ve II-11� ifadesi �II-8� ifadesiyle değiştirilmiştir.  

 

19. Geminin tutulmasõ ile ilgili kriterler: Yeni Direktifle, eski Direktif Ek VI�da 

2. fõkranõn altõndaki 13 koşula bir yenisi eklenerek geminin �kaza durumunda en fazla 

bilgiyi sağlayõp sağlamadõğõnõn kontrol edilmesi� koşulu getirilmiştir. Ayrõca fõkra 

3.1�deki �geçerli sertifikalarõn bulunmamasõ� ifadesi �geçerli sertifika ve belgelerin 

bulunmamasõ� ifadesiyle değiştirilmiştir.  

 

Fõkra 3.2�de, ISM Kodu ile ilgili olan �SOLAS 74, Bölüm XI, Düzenleme 2�ye 

uygun arttõrõlmõş (sõklaştõrõlmõş) tam teftiş programõnõ uygulamamak� maddesi, Fõkra 

3.6�da ise �Tam teftiş rapor dosyasõnõn bulunmamasõ veya MARPOL Sözleşmesi, 

Düzenleme 13G(3)(b)�ye uygun olmamasõ� maddesi tutulma ile ilgili kritelere 

eklenmiştir. Böylece, bu kriterlerde Paris MOU 24. Revizyona birebir uyum 

sağlanmõştõr.  

 

Ancak, AT Direktifine Paris MOU�da bulunmayan bir kriter daha eklenmiştir: 

�Kullanmasõ zorunlu olan gemilerde, VDR�õn olmamasõ veya çalõşmamasõ� (fõkra 3.2). 
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 Üye ülkeler, 2001/106/EC Direktifiyle ilgili ulusal düzenlemelerini en geç 22 

Temmuz 2003 tarihinde yapmõş olacaklardõr. 

  

Yukarõda yapõlan incelemelerden de görüleceği üzere, 2001/106/EC Avrupa 

Parlamentosu ve AT Konseyi Direktifiyle değiştirilen 95/21/EC, denetleme 

standartlarõnõ yükselten ve öncelikli gemiler üzerinde denetimi fazlalaştõran bir direktif 

haline gelmiştir.  

 

Bu direktifle, bir yõlda ortalama denetlenen gemi sayõsõnõn 700�den 4000�in 

üzerine çõkarõlmasõ hedeflenmiştir.79 Bu gelişmenin pek çok taraf üzerinde etkileri 

olacaktõr. Özetlemek gerekirse, eklenen ve değiştirilen maddelerle: 

 

- Deniz güvenliği ve çevresi için tehlike arzeden gemilerin denetlenmesi zorunlu 

hale getirilmekte,  

- Riskli gemilerin daha sõkõ denetimlere tabi tutulmasõ, denetimlerin daha 

sistematik yapõlmasõ sağlanmakta, 

- Kara listede yayõnlanan bayraklara ait ve standart altõ olan gemilerin limanlara 

girmesi yasaklanmakta, 

- Gemilerin tutulmasõ ile ilgili yayõnlanan bilgiler içinde sõvõ ve katõ dökme yük 

taşõyan gemileri taşõtma amacõyla kiralayan (charterer)�õn da adõnõn ve 

adresinin yer almasõ sağlanmakta, 

- Bilgi paylaşõmõnda zorunlu bilgi değişimi ve daha fazla şeffaflõk 

getirilmektedir. 

 

Ayrõca, 2001/106/EC Direktifinin çõkmasõnõ sağlayan Erika I Paketi, tek cidarlõ 

tankerlerin en geç 2015�te AB sularõna girmesini yasaklayacak bir düzenleme yapmõştõr. 

Bu gelişmelerin pek çok taraf üzerinde etkileri olacaktõr.  

 

Öncelikle, AB ülkelerinin bu standartlarõ yakalayabilmesi için liman devleti 

denetimine önemli miktarda kaynak ayõrmalarõ gerekecektir. Bu durum, AB ülkelerinin 

liman devleti denetimini finanse etmek için kusurlarõ veya tutulmalarõ nedeniyle birden 
                                                           
79 EU Commission, DG-TREN, Memo, Erika: two years on 
www.europa.eu.int/comm/transport/library/erika.en-pdf 
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fazla denetledikleri gemilerden aldõklarõ denetim ücretini arttõrmalarõna yol 

açabilecektir. Kara listede bulunan ülkeler daha fazla ve daha sõk denetime tabi 

kalacaklarõndan ve yapõlacak her denetim kusurlarõn bulunma ihtimalini arttõrdõğõndan, 

bu durum kara listedeki bayraklarõn gemileri için büyük dezavantaj oluşturacaktõr.  

Ayrõca, AB ile ticari ilişkileri yoğun olan, ancak bayrağõ kara listede yer alan ülkelerin 

gemileri de, AB ile ticaret taşõmalarõnõ sürdürmek istiyorsa, istenen standartlarda gemi 

ile taşõma yapmak durumunda kalacaktõr.  

 

Türkiye, ithalat ve ihracatõnõn neredeyse yarõsõnõ AB ülkeleri ile yapmaktadõr; 

ancak, Paris MOU�nun 2000 yõlõ raporunda kara listenin �çok yüksek riskli� sõnõfõnda 

yer almaktadõr. Bu durumda, belli tipteki Türk bayraklõ bir gemi İdarenin takdirine göre, 

son 24 ay içerisinde Paris MOU ülkelerinin limanlarõnda iki defadan fazla veya son 36 

ay içerisinde birden fazla kez tutulmuş ise, tutulmasõna neden oluşturacak kusurlarõnõ 

giderdiğini ispatlayana kadar AB limanlarõna giremeyecektir. Türk bayraklõ gemilerin 

tutulma oranlarõnõn yüksekliği dikkate alõnõrsa, bundan sonra oldukça zor duruma 

düşecekleri açõktõr.  

 

Direktiften etkilenecek bir başka taraf da, Paris MOU�ya taraf ülkeler olacaktõr. 

Paris MOU er ya da geç bu direktifle uyumlu hale getirilecek, bu da AB ülkeleri için 

yukarõda bahsedilen olasõ sonuçlarõn diğer Paris MOU tarafõ ülkeleri için de geçerli 

olmasõnõ beraberinde getirecektir. Ayrõca, Paris MOU�nun öncülüğünde diğer bölgesel 

MOU�lar, özellikle Tokyo MOU, bu hükümleri uyarlamaya çalõşacaktõr.  Sonuç olarak 

denizlerin standart altõ gemilerden arõndõrõlmasõ için bir adõm daha atõlmõştõr. 

 

3.3.3 AB�nin Deniz Güvenliği için Gelecekte Alacağõ Tedbirler :80  

 

AB, hazõrladõğõ ilk Erika Paketinden sonra, ikincisini de hazõrlamõştõr. Bu 

pakette de üç tane tedbir bulunmaktadõr: 

 

1. Avrupa Deniz Güvenliği Ajansõnõn Kurulmasõ: Bu ajansõn 

Komisyonun, üye ülkelerin ve aday ülkelerin deniz güvenliği konusundaki faaliyetlerini 

                                                                                                                                                                          
 
80 EU Commission, DG-TREN, Memo-Erika: two years on, 
www.europa.eu.int/comm/transport/library/erika.en-pdf 
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desteklemesi hedeflenmektedir. Ajansõn asõl görevi, bilgi toplamak, deniz güvenliği ile 

ilgili veritabanõnõ işletmek, klas kuruluşlarõnõ izlemek ve liman devleti denetiminin 

uygulamasõnõn durumunu belirlemek amacõyla üye ülkeleri denetlemek olacaktõr. 

 

2.  Deniz trafiğinde daha büyük güvenlik sağlamak ve gemilerden 

kaynaklanan kirliliği daha etkin önlemek: Topluluk limanlarõna gelmeyen ama 

Topluluk sularõndan geçen gemilerin de izleneceği bir sistem geliştirilmesi 

önerilmektedir. Böylece, AB kõyõlarõnõ kaza ve kirlilik riskiyle tehdit eden gemilere 

müdahalede daha yetkili olunmasõ ve kõyõ devleti denetimin artõrõlmasõ 

hedeflenmektedir.  Bunun için Topluluk sularõndan geçen gemilerin �transponder� adõ 

verilen otomatik tanõtma sistemleri ve VDR taşõmasõ düşünülmektedir. Ayrõca, 

gemilerin kötü havalarda daha fazla kazaya maruz kaldõğõ gözönüne alõnarak, kötü 

havalarda limanõ terketmesinin önlenmesi sağlanacaktõr. Bunun yanõsõra, her üye 

devletin tehlikedeki gemiler için sõğõnma limanlarõ yapmasõ zorunlu hale getirilecektir. 

VDR ile ilgili hükümler, zaten 2001/106/EC ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadõr. 

 

3. Kirlilik zararõndan doğan yükümlülük ve tazminatla ilgili 

hükümlerin değiştirilmesi: Erika kazasõndan etkilenenlerin zararlarõnõn iki yõl sonra 

bile tam olarak tazmin edilememiş olmasõndan dolayõ, ileride oluşabilecek bu tür 

durumlarõ engellemek için Komisyon petrol kazalarõ için bir fon kurulmasõnõ teklif 

etmektedir. Bu fonun üst limitinin 1 milyar EURO olmasõ ve şu andaki tazminat tavanõ 

olan 200 milyon EURO�nun aşõlmasõ durumunda kullanõlmasõ planlanmaktadõr. 

Komisyon aynõ zamanda petrolün taşõnmasõndan sorumlu bütün taraflarõn ihmal halinde 

ceza ödemesini önermektedir.    

 

Bunlardan başka, Beyaz Döküman (European Transport Policy for 2010: time to 

decide)�da duyurulan ve alõnmasõ düşünülen tedbirler şunlardõr: 

 

1. Gemi personelinin sosyal durumunun iyileştirilmesi, 

2. Kolay bayrakla mücadele ve IMO�ya bayrak devletlerini denetim yetkisi 

verilmesi, 

3. Tonaj vergisi uygulanarak (kazanõlan para üzerinden vergi almak yerine) 

gemilerin tekrar Topluluk bayraklarõna gelmesinin sağlanmasõ, 

4. Tek deniz:bir Avrupa trafik yönetimi sisteminin kurulmasõ  
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Bütün bu tedbirlerin hayata geçirilmesiyle AB ile ticaret yapan ülkeler gemi 

standartlarõnõ yükseltmek zorunda kalacaktõr. Tedbirlerin yaygõnlaşmasõ ile, 

denizlerdeki standart altõ gemilerin de önemli oranda azalmasõ sağlanacaktõr.   
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

TÜRKİYE�DE LİMAN DEVLETİ DENETİMİ UYGULAMALARI 

 

4.1 TÜRKİYE�DEKİ MEVCUT DURUM 

 

Türk bayraklõ gemiler, çeşitli bölgesel liman devleti denetimlerine taraf ülkelerin 

pek çoğu için denetlemede öncelikli gemiler arasõnda bulunmaktadõr. Dünyada deniz 

güvenliği için alõnan tedbirler arttõkça, bu tedbirlere ayak uyduramayan yaşlõ Türk deniz 

ticaret filosu güç durumda kalmakta, gidebileceği liman sayõsõ azalmaktadõr. Örneğin, 

ABD�de getirilen sõkõ liman devleti denetimi önlemleri, ABD limanlarõna giden Türk 

gemilerinin sayõsõnõn azalmasõna neden olmaktadõr. Tez çalõşmasõnõn ABD�de ve AB�de 

liman devleti denetimlerinin incelendiği bölümlerinde Türkiye için çeşitli 

değerlendirmeler yapõlmõştõr. Sözkonusu değerlendirmeler bu bölümde de kõsaca 

özetlenecektir. 

 

 ABD�de öncelikli gemilerin denetiminde kullanõlan en önemli 3 kriter, geminin 

bayrağõ, klas kuruluşu ve donatanõ/işletenidir. Türk bayraklõ gemiler, 1998-2000 

yõllarõnõ kapsayan üç yõllõk ortalamaya göre yüzde 7,25 tutulma oranõyla, bu dönem için 

yüzde 3,55 olan ortalamanõn çok üzerine çõkarak hedeflenen bayrak devletleri listesinde 

yer almõştõr. Daha önceki bölümlerde de incelendiği üzere, hedeflenen bayrak devleti 

listesine giren bayraklar, öncelik matrisinde 7 puan almaktadõr. Bu durumda, Türk 

bayraklõ bir gemi, en son teknolojiyle donatõlmõş ve bütün standartlara uyuyor olsa da, 

ABD limanlarõnda doğrudan 2. Öncelikli gemi konumuna gelmektedir.   

 

 Türkiye�nin klas kuruluşu olan Türk Loydu, 2001 yõlõnda, kendi klasõyla ABD 

limanlarõna giriş yapan ayrõ gemilerin81 toplamõ 10�dan az olduğu ve 3 yõl içerisinde 

herhangi bir tutulmaya maruz kalmadõğõ için 0 puan almõştõr.  

 

 Gemilerin donatanõ/işleteni bilgilerine bakõldõğõnda ise, Ocak 2002 itibariyle 

listede bulunan 22 şirketten 4�ünün Türk şirketi olduğu görülmektedir. Bu gemiler aynõ 

                                                           
81 �ayrõ gemi�den kastedilen, bir geminin sözkonusu ülkenin limanlarõna bir yõl içinde kaç kere gelirse 
gelsin, sadece bir kere sayõlmasõdõr. 
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zamanda ABD�nin kamu ile bağlantõlõ yüklerini taşõmaktan men edilmiş gemilerdir. Bu 

yasak, ilk bakõşta çok önemli gibi görünmese de, gerçekte çok geniş bir etki alanõna 

sahiptir. Tarõm ürünleri gibi, özel sektör tarafõndan taşõtõlan ancak devlet tarafõndan 

teşvik almõş olan herhangi bir ürün, kamu ile bağantõlõ yük olarak görünmektedir. 

ABD�de pek çok ürünün şu veya bu şekilde teşvik kapsamõnda olduğu düşünülürse, bu 

yasağõn sözkonusu gemi donatan/işletenleri için büyük bir kayõp anlamõna geldiği 

görülecektir.  

 

 Ayrõca, ISM Koduna uygun olmadõğõ için, bu koda uygunluğunu ispat edinceye 

kadar ABD limanlarõna girişi yasaklanan gemilerden bir tanesi Türk gemisidir.  

 

Paris MOU�ya göre öncelikli denetim kriterleri çok çeşitlidir. Ancak en önemli 

kriter bayrak devletinin durumudur. Türkiye�nin, ticaretinin en fazla olduğu AB ülkeleri 

ve Paris MOU ülkeleri için bir bayrak devleti olarak konumu incelendiğinde, Paris 

MOU tarafõndan oluşturulan kara listenin �en yüksek riskli� kategorisine girdiği 

görülmektedir. 1998-2000 arasõnda denetlenen Türk gemilerinin ortalama beşte biri 

tutulmuştur. 2000 yõlõnda Türk gemilerinin tutulma oranõ olan 23,8, Paris MOU�nun 

2000 yõlõ gemi tutulma oranõ olan yüzde 9,5�in çok üstünde kalmaktadõr. Türkiye�den 

başka kara listenin çok yüksek riskli kategorisine giren tek AB adayõ ülke, 

Romanya�dõr. İlgili bölümlerde de incelendiği üzere, kara listenin en yüksek riskli 

kategorisinde yer alan gaz-kimyasal tankerleri, petrol tankerleri, dökme ve yolcu 

gemilerinin, son 36 ay içerisinde 1 defadan fazla tutulmuş iseler Paris MOU�ya taraf 

ülkelerin limanlarõna girmeleri yasaklanmaktadõr. Bu çerçevede Türk bayrağõ taşõyan bu 

tiplerdeki gemiler otomatik olarak zor duruma düşmektedir. Kara listede yer alan diğer 

AB adayõ ülkeler Malta, Kõbrõs, Letonya, Litvanya olup, bu ülkeler orta riskli sõnõfa 

girmektedir. Türkiye, AB�ye aday ülkeler içerisinde durumu en kötü olan ülkedir. 

 

Paris MOU 1998-2000 istatistiklerine göre, Türk klas kuruluşu olan Türk Loydu 

tarafõndan klaslanan 55 gemi tutulmuştur. Bu gemilerden klasla ilgili nedenlerle 

tutulanlarõn oranõ yüzde 8,14�tür ve klas kuruluşlarõ için ortalama tutulma oranõnõn 

yüzde 4,8 üzerindedir. AB adayõ ülkelerden Bulgaristan, Polonya ve Romanya�nõn klas 

kuruluşlarõnõn, klas kuruluşundan doğan kusurlardan dolayõ tutulma ortalamasõ, Türk 

Loydu�nun ortalamasõndan daha fazladõr. Türk Loydu tarafõndan denetlenen ve klasla 

ilgili kusurlar yüzünden tutulan gemilerin sayõsõ 1998-2000 için 7�dir. 
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Türkiye�nin bayrak devleti olarak durumuna son örnek olarak Tokyo MOU 

istatistikleri incelenecektir. 2000 yõlõ istatistiklerine göre, Tokyo MOU ülkelerinde 

denetlenen Türk bayraklõ gemilerin yüzde 8,05�i tutulmaktadõr. Bu oran ortalama oran 

olan 6,87�nin üzerindedir. Son 3 yõllõk ortalamaya göre ise, Türk bayraklõ gemilerin 

tutulma oranõ yüzde 13,52�dir ve Tokyo MOU ortalamasõ olan yüzde 7,11�in oldukça 

üzerindedir. Bu durumda, Türk bayraklõ gemiler Tokyo MOU için de öncelikli gemiler 

arasõna girmektedir. 

 

Türkiye, liman devleti denetiminin yürütülmesinde uyulan IMO sözleşmelerinin 

büyük çoğunluğuna taraftõr. Ancak henüz üyesi bulunduğu Akdeniz Memorandumunun 

kabul ettiği SOLAS 78 Ek Protokolüne ve ILO No:147�ye taraf değildir. Ayrõca, tam 

üyesi olmaya çalõştõğõ AB ülkelerinin taraf olduğu sözleşmelerin de bir kõsmõna henüz 

taraf olmamõştõr. Tablo 5�te, Türkiye, AB ve AB�ye aday ülkelerin hangi sözleşmelere 

taraf olduğu gösterilmektedir. Bu tablo, ülkemiz ile ülkemizin aynõ seviyeye gelmeyi 

hedeflediği ülkeler arasõndaki farkõ anlamak için önemlidir.  

 

Tablodan da görüldüğü üzere Türkiye: 

 

• Bütün AB ülkelerinin ve Romanya ile Letonya dõşõndaki bütün AB adayõ 

ülkelerin taraf olduğu SOLAS 78 Ek Protokolüne taraf değildir.  

• Avusturya, Belçika ve İrlanda dõşõndaki bütün AB üyelerinin ve 6 aday 

ülkenin taraf olduğu SOLAS 88 Ek Protokolüne taraf değildir. 

• Avusturya, Belçika ve İrlanda dõşõndaki bütün AB üyelerinin taraf 

olduğu LL 88 Ek Protokolüne taraf değildir. 

• Bütün AB ülkelerinin ve Kõbrõs, Malta ile Romanya dõşõndaki bütün AB 

adayõ ülkelerin taraf olduğu MARPOL 73/78 Ek III�e taraf değildir. 

• İrlanda ve Hollanda dõşõndaki bütün AB ülkelerinin ve Kõbrõs, Malta, 

Romanya dõşõndaki bütün AB adayõ ülkelerin taraf olduğu MARPOL 73/78 Ek IV�e 

taraf değildir. 

 

Türkiye, yukarõda sayõlan sözleşmelerden SOLAS 78 ve 88 Ek Protokollerine ve 

LL 88 Ek Protokolüne taraf olma çalõşmalarõnõ büyük ölçüde tamamlamõştõr. Bunun 
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dõşõnda MARPOL 73/78 Ek III ve MARPOL 73/78 Ek VI�ya taraf olma çalõşmalarõ da 

başlatõlmõştõr.  

 

Tablo 5: AB Ülkeleri,  AB�ye Aday Ülkeler ve AB�yle Serbest Ticaret Antlaşmasõ 

Olan Diğer Avrupa Ülkelerinin Taraf Olduğu IMO Sözleşmeleri  
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Austria X x  x  x x x  x x x x         
Belgium X x  x  x x x  x x x x  d X x d x x  
Bulgaria X x  x  x x x  x x x x         
Cyprus X x x x X x x x  x   x  d X x d x x  
Czech Republic X x  x  x x x  x x x x         
Denmark X x x x X x x x x x x x x  d X x d x x  
Estonia X x  x  x x x  x x x x  x   x    
Finland X x x x X x x x  x x x x  d X x d x x  
France X x x x X x x x  x x x x  d X x d x x  
Germany X x x x X x x x  x x x x  d X x d x x  
Greece X x x x X x x x  x x x x  d X x d x x  
Hungary X x  x  x x x  x x x x         
Iceland X x x x x x x x  x x  x  d X x d x x  
Ireland X x  x  x x x  x x  x  d D x d d x  
Italy X x x x x x x x  x x x x  d X x d x x  
Latvia X  x x  x x x  x x x x  x  x   x  
Lithuania X x  x  x x x  x x x x    x   x  
Luxembourg X x x x x x x x  x x x x  x X      
Malta X x x x x x x x  x     dd D x dd d x  
Netherlands X x x x x x x x  x x  x  d X x d x x  
Norway X x x x x x x x  x x  x x d X x d x x  
Poland X x  x  x x x  x x x x  d X x d x x  
Portugal X x x x x x x x  x x x x  x X  x x   
Romania X  x x x x x x  x   x    x     
Slovakia X x x x x x x x  x x x x         
Slovenia X x x x x x x x  x x x x  d  x d  x  
Spain X x x x x x x x  x x x x  d X x d x x  
Sweden X x x x x x x x  x x x x x d X x d x x  
Switzerland X x  x  x x x  x x x x  d X x d    
Turkey X   x  x x x  x   x    x   x  
United Kingdom X x x x x x x x  X x x x  d D x d d x  
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Türkiye�nin liman devleti denetimi konusunda almasõ gereken tedbirlerle ilgili 

olarak 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda, �Liman devleti denetimlerine ilişkin taraf 

olduğumuz sözleşmelerin yanõsõra daha sonra geliştirilecek değişiklik ve protokollerin 

zamanõnda onaylanmasõ sağlanacaktõr. Böylece etkin bir kontrol ve denetim 

mekanizmasõ kurulacaktõr� ifadesi bulunmaktadõr. Türkiye, 2001 yõlõ Ulusal 

Programõnda da �AB�ye tam üyelik õşõğõnda, deniz güvenliği de dahil olmak üzere deniz 

ulaştõrmasõna yönelik Türk hukuki altyapõsõnõn bazõ istisnalarla mukabil AT mevzuatõna 

tam uyumu sağlanacaktõr� taahhüdünde bulunmuştur. Ulusal Programda, AB�ye tam 

üyelik sözkonusu olduğunda liman devleti denetim oranlarõnõn arttõrõlarak AB 

seviyesine getirileceği, yeterli personelle donatõlmõş Liman Devleti Kurullarõ 

oluşturulacağõ, bayrak devleti denetimlerini yapan Gemi Teftiş Kurullarõnõn 

kapasitelerinin arttõrõlacağõ, 80 GSK uzmanõ, 80 liman devleti denetimi görevlisi ve 

uzman eğitmen istihdam edileceği, liman devleti denetimi ile ilgili eğitim programlarõ 

düzenleneceği belirtilmiştir. Bunun dõşõnda SOLAS 78 ve 88 ile LL 88 Protokollerinin 

onaylanmasõ ve bayrak, liman ve kõyõ devleti uygulamalarõnõn etkinliğinin artõrõlmasõ 

amacõyla gerekli teçhizat araç ve gereçlerin temin edileceği taahhütleri de verilmiştir. 

 

4.2 TÜRKİYE�DEKİ LİMAN DEVLETİ DENETİMİ İLE İLGİLİ 

MEVCUT MEVZUAT VE YÜRÜRLÜKTEKİ DÜZENLEMELER 

 

Türkiye�de liman devleti denetimi, Akdeniz Liman Devleti Mutabakat Zaptõ ve 

Karadeniz Liman Devleti Mutabakat Zaptõna göre yürütülmektedir. Türkiye, Akdeniz 

MOU�yu 11 Temmuz 1997 tarihinde Malta�da imzalamõş, 4 Ekim 1998 tarihinde Resmi 

Gazete�de yayõnlayarak onaylamõş ve MOU�ya taraf olmuştur. Karadeniz MOU�yu ise 7 

Nisan 2000 tarihinde İstanbul�da imzalamõş, 12 Aralõk 2000 tarihinde Resmi Gazete�de 

yayõnlayarak onaylamõş ve taraf olmuştur. Türkiye, aynõ zamanda Karadeniz MOU�nun 

sekreteryasõnõ yürütmektedir.  

 

Akdeniz MOU uyarõnca Türkiye: 

 

1. LL 1966, 

2. SOLAS 1974 ve 78 Ek Protokolü, 

3. MARPOL 73/78, 

4. STCW 78, 
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5. COLREG 72, 

6. ILO No:147 

 

sözleşmelerine uymak durumundadõr. Ancak daha önce de belirtildiği üzere, henüz 

SOLAS 78 Ek Protokolü ve ILO No:147�ye taraf değildir. 

  

Türkiye�nin Karadeniz MOU�ya üye olmakla kabul ettiği sözleşmeler ise, 

Akdeniz MOU�nun kabul ettiği SOLAS 78 Ek Protokolü dõşõnda kalan bütün 

sözleşmeler ve buna ek olarak TONNAGE 69 sözleşmesidir.  

 

Türkiye, taraf olduğu sözleşmeleri Resmi Gazete�de yayõnlandõktan hemen sonra 

uygulamaya geçmektedir.  

 

Yukarõda sayõlan sözleşmelerin yanõsõra, liman devleti denetiminin dayandõğõ iç 

hukuktaki düzenlemeler aşağõdaki gibidir: 

 

1. 4922 sayõlõ �Denizde Can ve Mal Koruma Hakkõnda Kanun� 

(10/6/1946�da yürürlüğe girmiştir; 6, 8,9,11 ve 12. maddeleri yabancõ 

bayraklõ gemiler için uygulanmaktadõr),  

2. 6125 sayõlõ �Ticaret Gemilerinin Tonilatolarõnõ Ölçme Tüzüğü� 

(14/3/1966�da yürürlüğe girmiştir), 

3. 7/14561 sayõlõ �Denizde Çatõşmayõ Önleme Uluslararasõ Kurallarõ, 1972 - 

Denizde Çatõşmayõ Önleme Tüzüğü�(12/12/1977�de yürürlüğe girmiştir), 

4. 6/6647 sayõlõ �Ticaret Gemilerinin Yükleme Sõnõrõ Tüzüğü� 

(22/6/1966�da yürürlüğe girmiştir), 

5. 22893 sayõlõ �Gemi Adamlarõnõn Eğitim, Belgelendirme, Sõnav, Vardiya 

Tutma, Kütüklenme ve Donatõlma Esaslarõ Hakkõnda Yönetmelik� 

(30/1/1997�de yürürlüğe girmiştir). 

 

Bunun dõşõnda kalan SOLAS 74, MARPOL 73/78, CLC 92 ve FUND 92 için 

henüz iç hukukta ayrõ bir düzenleme yapõlmamõştõr. Sözleşmeler için iç hukukta 

uygulamaya yönelik ayrõ bir çalõşma yapõlmamasõnõn nedeni, sözkonusu sözleşmelerin 

zaten kendi içinde uygulamaya yönelik esaslarõ veriyor olmasõyla ilgilidir. Ancak, 
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uluslararasõ sözleşmelerdeki boşluklarõ gidermek için ilgili uygulama yönetmeliklerinin 

iç hukukta düzenlenmesi gereklidir. 

 

Türkiye�de liman devleti denetimi, 1999 yõlõnõn son aylarõndan itibaren 

başlamõştõr.  

 

4.3 TÜRKİYE�DE LİMAN DEVLETİ DENETİMİ İÇİN İDARİ 

YAPILANMA  

 

Türkiye�de liman devleti denetimi, Denizcilik Müsteşarlõğõ Bölge 

Müdürlüklerine bağlõ memurlar tarafõndan yerine getirilmektedir (Bkz. Şekil 4). 

Denizcilik Müsteşarlõğõna bağlõ 7 bölge bulunmaktadõr (Bkz. Şekil 5). Bu bölgelere 

bağlõ limanlara gelen yabancõ bayraklõ gemiler, bölgede bulunan liman devleti denetimi 

uzmanlarõnca denetlenmektedir. 

 

Liman başkanlõklarõnca, limana gelen yabancõ bayraklõ gemilerle ilgili bilgiler 

bölge müdürlüklerine iletilmektedir. Bölge müdürlüğünde her sabah toplantõ yapõlarak 

bu gemilerden hangilerinin denetleneceğine Akdeniz ve Karadeniz MOU�da belirlenen 

önceliklere göre karar verilmektedir. Bu karara göre hangi denetleme uzmanõnõn hangi 

gemiyi denetleyeceği belirlenmekte ve liman başkanlõğõna bu bilgiyi içeren talimat 

gitmektedir. Bölgede bulunan denetleme uzmanlarõ ilgili gemiye giderek denetlemeyi 

gerçekleştirmektedir. 

 

Denetlemenin yapõlmasõndan sonra, denetleme uzmanõnca denetleme raporu 

yazõlmakta, bu raporun bir kopyasõ kaptana, bir kopyasõ bölgeye, bir kopyasõ ise 

merkeze gönderilmektedir. Merkeze yollanan rapor gemi veri tabanõna işlenmek üzere 

Akdeniz MOU sekreteryasõna iletilmekte, Akdeniz MOU sekreteryasõndan gelen 

bilgiler de merkez aracõlõğõyla bölgelere dağõtõlmaktadõr. Böylece geminin daha önceki 

denetimleri görülmekte ve gemi takip edilebilmektedir. 
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ŞEMA 2: DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI 
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İŞLERİ ŞUBESİ 

GEMİ İNŞA 
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SİVİL 
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İŞLER ŞUBESİ LİMAN 

DEVLETİ 
DENETİMİ 
GÖREVLİLERİ 

GEMİ 
SÖRVEY 
KURULU 

İstanbul Bölgesi�nde Bölge Müdürlüğüne ayrõca Deniz Güvenlik Şubesi de bağlõdõr. 
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4.4 SORUNLAR 

 

1. Türkiye, hem bayrak devleti denetimini, hem de liman devleti denetimini taraf 

olduğu sözleşmelere göre yapmaktadõr. AB�nin taraf olduğu, ancak Türkiye�nin taraf 

olmadõğõ sözleşmeler daha önceki bölümlerde belirtilmiştir. Gemilerimizin çoğunun 

sefer yaptõğõ Avrupa limanlarõnda ve ABD limanlarõnda bizim henüz taraf olmadõğõmõz 

sözleşmelere göre de kontrol yapõlmaktadõr. Bu durumda, Türk gemilerinin sözkonusu 

sözleşmelerin gereğine uymuyor olma ihtimali yüksektir. Aynõ şekilde, Türkiye kendi 

limanlarõna gelen gemileri sadece taraf olduğu sözleşme ve protokollerin hükümlerine 

göre denetleyebilmektedir. Bu da, Türkiye�yi aşağõda açõklanacak olan diğer faktörlerle 

birlikte kolay liman haline getirmektedir. 

 

2. Türkiye�de liman devleti denetimleri, önceki bölümlerde de açõklandõğõ üzere 

Denizcilik Müsteşarlõğõnõn 7 Bölge Müdürlüğüne bağlõ memurlar tarafõndan 

yapõlmaktadõr. Ancak, bütçe cetvellerinde �liman devleti denetimi uzmanõ/görevlisi� 

şeklinde bir tanõm bulunmamakta, bu kadro tanõmlanmadõğõ için �liman devleti denetimi 

görevlisi� unvanõyla görevlendirme yapõlamamaktadõr. Bunun yerine mühendis, vb 

kadrolarda olan memurlar LDDG olarak görevlendirilmektedir. 

 

3. Bayrak devleti ve liman devleti denetimini yapan görevliler, yabancõ 

limanlara giden Türk bayraklõ gemilerin ve limanlarõmõza gelen yabancõ bayraklõ 

gemilerin denetimini yapmaktadõr. Bu durumda, bayrak devleti denetimini yapan bir 

GSK uzmanõ, Türk bayrağõnõn imajõnõ doğrudan belirleyen taraflardan biri olmaktadõr. 

Aynõ şekilde liman devleti denetimini yürüten bir memur da, limanlarõmõza gelen 

standart altõ yabancõ bayraklõ gemileri denetleyerek can, mal ve çevre güvenliği 

açõsõndan tehlikeli olabilecek durumlarõ ortadan kaldõrmakla yükümlüdür. Ancak, Türk 

bayrağõnõn kara listelerde ve hedef bayrak listesinde yer almasõ, limanlarõmõzda ise 

yeterli denetim yapõlamamasõ, her iki işin yapõlõşõnda da bazõ problemler olduğunu 

ortaya koymaktadõr. 

 

Türkiye�de gerçekleştirilen liman devleti denetimi denetimlerinin oranõ kesin 

olarak bilinmemekle beraber, çeşitli varsayõmlardan yola çõkõlarak, 2001 yõlõnda 
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gerçekleştirilen oran yüzde 7,4 olarak hesaplanmõştõr82. Bu oran, taraf olduğumuz 

Akdeniz ve Karadeniz MOU�larda belirlenen en az yüzde 15 oranõnõn yarõsõdõr. 

Türkiye�deki denetimlerin, özellikle yakõn AB limanlarõnda yüzde 25 mertebesinde 

yapõlan denetimin yanõnda gevşek kalmasõ, standart altõ gemilerin ülkemiz limanlarõna 

gelmesine yol açmaktadõr. Bu denetim oranõ, bizi kolay liman devleti haline 

getirmektedir. 

 

4. Türkiye�nin liman devleti denetimindeki denetleme oranõnõn bu kadar düşük 

olmasõnõn en önemli nedenlerinden birisi denetimi yapacak eleman yetersizliğidir.    

 

Liman devleti denetimlerini yapmakla görevli toplam 8 adet LDDG 

bulunmaktadõr. 8 LDDG�nin ikisi İzmir�de, biri Antalya�da, ikisi Mersin�de, ikisi 

Trabzon�da, biri Samsun�da bulunmaktadõr. Türkiye�nin en önemli limanlarõnõn bağlõ 

olduğu İstanbul Bölgesinde ve Çanakkale Bölgesinde hiç denetim görevlisi 

bulunmamaktadõr. Diğer bölgelerde ise denetim görevlileri bölge müdürlüklerinde 

bulunmakta, müdürlüğe bağlõ bir limanda denetlenecek gemi olduğu zaman bölgeden 

sözkonusu limana hareket edilmektedir. İzmir Bölgesi gibi, son derece işlek Kuşadasõ, 

Çeşme, vs limanlarõnõn bağlõ olduğu Bölge Müdürlüklerinde çalõşan bir veya iki kişinin 

bütün limanlardaki denetlemeleri yapmasõ mümkün olmamaktadõr.  

 

Bölge Müdürlüklerinden bağlõ limanlara gitmek için vasõta konusunda zorluk 

çekilmektedir. Denetimi gerçekleştirmek için gereken teknik araç ve gereçlerde eksiklik 

bulunmaktadõr. Denetimi gerçekleştiren görevlilerin birbirleriyle veya bağlõ olduklarõ 

Bölge Müdürlükleriyle iletişimlerini sağlayacak araç gereç de bulunmamaktadõr.   

 

Liman devleti denetimi 24 saat esasõna göre yürütülmektedir. Liman devleti 

denetimi görevlisi herhangi bir saatte görev yerine gitmek zorunda kalabilmekte, ancak 

fazla mesai ücreti alamamaktadõr. Ayrõca, denetim görevlilerinin aldõklarõ maaş 

                                                           
82 Türkiye�nin limanlarõna 2001 yõlõnda gelen toplam yabancõ bayraklõ gemi sayõsõ 21.728�dir. Ancak, 
liman devleti devletine esas teşkil edecek gemi sayõsõ limanlara gelen �ayrõ gemi� sayõsõdõr. Türkiye�de, 
aşağõdaki maddelerde de belirtileceği üzere �ayrõ gemi� istatistiği tutulmamaktadõr. Bu nedenle, 
gerçekleştirilen denetleme oranõnõ bulabilmek için Bölgelerden merkeze yollanan Mayõs-Aralõk 2001 
�gelen gemi-denetlenen gemi� raporlarõ baz alõnmõştõr. Bu raporlara göre, Mayõs-Aralõk 2001 arasõnda 
denetlemeye baz oluşturacak gelen gemilerin toplamõ 6.517, denetlenen gemilerin toplamõ ise 481�dir. 
Taraf olduğumuz Akdeniz ve Karadeniz MOU�nun hedefi olan yüzde 15 denetleme oranõnõ 
tutturabilmemiz için yõlda denetlenmesi gereken yabancõ bayraklõ gemi miktarõ bu istatistikler 
çerçevesinde 978 gemidir. 2001 yõlõnda gerçekleştirilebilen oran ise, bunun yarõsõ olan yüzde 7,4�tür. 
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alternatif işlerde çalõşmalarõ halinde alacaklarõ maaşlardan çok düşüktür. Liman devleti 

denetimi görevlisi olarak görevlendirilecek kişilerin, daha önceki bölümlerde de 

belirtildiği üzere, en az beş yõl denizde çalõşmõş ve 1600 ve daha fazla GRT�luk gemileri 

kumanda edebileceğini gösteren yeterlilik belgesi olan kaptan; 3000 KW ve daha fazla 

güçte ana güç santralõ olan gemilerde çalõşmõş baş mühendis; makine mühendisi veya 

denizle  ilgili bir dalda mühendislik sõnavõnõ geçen gemi inşa mühendisi olmalarõ 

gerekmektedir. Bu niteliklerle denizde çalõşan görevlilerin bin dolarlarla ifade edilen 

maaşlarõ yanõnda, liman devleti görevlisinin birkaç yüz dolarla ifade edilen maaşõ 

karşõlaştõrõldõğõnda bu görevi yerine getirecek nitelikli memurlarõn neden bulunamadõğõ 

ortaya çõkmaktadõr.  

 

ABD ve AB ülkelerinde, denetleyicilere LDDG yetkileri verilmeden önce bir 

liman devleti denetimi programõnda eğitilmeleri sağlanmaktadõr. Türkiye�de böyle bir 

program bulunmamaktadõr.  

 

Liman devleti denetimini yürüten görevlilerin bilgilerinin güncellenmesi için bu 

konuda eğitmenler bulunmamaktadõr. IMO nezdinde belli aralõklarla düzenlenen eğitim 

seminerlerine ise bütün denetim görevlileri gönderilememektedir. Denetim 

görevlilerinin gelişmeleri takip etmesi kendi insiyatiflerine bõrakõlmõştõr. 

 

5. Türkiye�de liman devleti denetimlerinin istatistiklerinin tutulacağõ ve tüm 

bölgelerin diğer bölgelerde yapõlan denetim bilgisine ulaşabilecekleri bir bilgi işlem 

sistemi henüz bulunmamaktadõr. Bu durumda gemilerin takibi yapõlmamakta, bir 

limanda denetlenen gemi bir başka limana gittiğinde zaten elde edilmiş bilgilere ulaşma 

imkanõ olmamaktadõr. Bu durum fazla zaman ve emek sarfõna yol açmaktadõr. Aynõ 

durum, Türkiye�nin mensubu olduğu Akdeniz ve Karadeniz MOU�larõ için de 

geçerlidir. Bu durumda, bölgesel liman devleti denetimleri kurmanõn asõl amacõ olan 

bilgi paylaşõmõ ve denetlenen bir geminin gerek olmayan durumlarda bir kez daha 

denetlenmesinin engellenerek daha etkin bir liman devleti denetiminin 

gerçekleştirilmesi hedeflerinden uzak kalõnmaktadõr.   

 

6. Limanlarõmõza gelen gemilerin istatistiği tutulmakta, ancak liman devleti 

denetiminde denetim oranõnõn hesaplanmasõnda gereken �limanlara gelen ayrõ gemi 
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sayõsõ� tutulmamaktadõr. Bu sayõnõn belirli olmamasõndan dolayõ Türkiye�de 

gerçekleştirilen gerçek denetim değeri hesaplanamamaktadõr. 

 

7. Paris MOU�ya taraf olan ülkelerde ve ABD, Avustralya gibi hem ekonomik 

refaha ulaşmõş, hem de denizcilikte ve liman devleti denetiminde son derece başarõlõ 

olan ülkelerde, geminin ilk denetlenmesi liman devletinin görevi olduğu için ücretsiz 

yapõlmaktadõr. Ancak, geminin kusurlarõ nedeniyle yapõlan ikinci denetlemeler, ayrõntõlõ 

denetlemeler ve genişletilmiş denetlemelerden belli bir miktarda ücret alõnmaktadõr. 

AB�nin direktifine göre geminin tutulmasõndan doğan liman masraflarõ da gemi 

donatanõ/işleteninden tahsil edilmektedir. Ekonomik sõkõntõ içinde bulunmayan ülkelerin 

bile, geminin kusurundan doğan denetlemeler için bir bedel almasõ, hem denetlemenin  

tazmin edilmesini, hem de standart altõ gemiler için caydõrõcõlõğõ sağlamaktadõr. 

Türkiye�de ise bu tür bir cezalandõrma sistemi yoktur. Ekonomik sõkõntõdan dolayõ 

liman devleti denetimi ile ilgili pek çok araç gereç temin edilemediği halde, ikinci 

denetlemeler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Böylece, liman devleti 

denetimi masraflarõnõn bir kõsmõnõn da olsa tazmin edilebilmesi fõrsatõ 

kullanõlmamaktadõr.      
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

TÜRKİYE�NİN LİMAN DEVLETİ DENETİMİ MEVZUATININ AB�DEKİ 

MÜKTESEBATLA UYUMLAŞTIRILMASI VE İZLENMESİ GEREKEN 

POLİTİKALAR 

 

5.1 TÜRK VE TOPLULUK LİMAN DEVLETİ DENETİMİ 

MEVZUATININ FARKLILIKLARI 

 

Tezin 4. Bölümünde de incelendiği üzere Türkiye�de liman devleti denetimleri, 

Türkiye�nin taraf olduğu:  

 

1. SOLAS 74 (Denizde Can Güvenliği Uluslararasõ Sözleşmesi, yürürlüğe giriş 

tarihi: 25.05.1980),  

2. LOADLINES 66 (Yükleme Hatlarõ Uluslararasõ Sözleşmesi, yürürlüğe giriş 

tarihi: 05.11.1968), 

3. MARPOL 73/78 � Ek I, II ve V (Denizlerin Gemiler Tarafõndan 

Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkõndaki Uluslararasõ Sözleşme, yürürlüğe 

giriş tarihi: 24.06.1990)  

4. STCW 78 (Gemi Adamlarõnõn Eğitimi, Sertifikalandõrõlmasõ ve Vardiya 

Tutma Esaslarõ Uluslararasõ Sözleşmesi, yürürlüğe giriş tarihi: 20.04.1989) 

5. TONNAGE 69 (Gemilerin Ölçümü Uluslararasõ Sözleşmesi, yürürlüğe giriş 

tarihi: 18.07.1982)  

6. COLREG 72 (Denizde Çatõşmanõn Önlenmesi Sözleşmesi, yürürlüğe giriş 

tarihi: 18.11.1984) 

7. CLC 92 (Petrol Kirliliğinden Doğan Sivil Sorumluluklar Hakkõnda 

Uluslararasõ Sözleşme, R.G�de yayõmlanma tarihi: 17.08.2001, yürürlüğe 

giriş tarihi: 17.08.2002) 

 

sözleşmelerine göre yürütülmektedir. Bunun dõşõnda Türkiye�nin liman devleti 

denetimine dayanak teşkil eden iç mevzuatõndaki düzenlemeler şu şekildedir: 
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1. 4922 sayõlõ �Denizde Can ve Mal Koruma Hakkõnda Kanun� (10/6/1946�da 

yürürlüğe girmiştir; 6, 8,9,11 ve 12. maddeleri yabancõ bayraklõ gemiler için 

uygulanmaktadõr),  

2. 6125 sayõlõ �Ticaret Gemilerinin Tonilatolarõnõ Ölçme Tüzüğü� 

(14/3/1966�da yürürlüğe girmiştir), 

3. 7/14561 sayõlõ �Denizde Çatõşmayõ Önleme Uluslararasõ Kurallarõ, 1972- 

Denize Çatõşmayõ Önleme Tüzüğü� (12/121977�de yürürlüğe girmiştir), 

4. 6/6647 sayõlõ �Ticaret Gemilerinin Yükleme Sõnõrõ Tüzüğü� (22/6/1966�da 

yürürlüğe girmiştir), 

5. 22893 sayõlõ �Gemi Adamlarõnõn Eğitim, Belgelendirme, Sõnav, Vardiya 

Tutma, Kütüklenme ve Donatõlma Esaslarõ Hakkõnda Yönetmelik� 

(30/1/1997�de yürürlüğe girmiştir). 

 

AB, yukarõda sayõlan sözleşmelere ilave olarak: 

 

1. SOLAS 78 Ek Protokolü, 

2. SOLAS 88 Ek Protokol, 

3. LL 88 Ek Protokolü, 

4. MARPOL 74/78 � Ek III ve Ek IV  

5. ILO Sözleşmesi, No:147  
 

sözleşmelerine, ek protokollerine, eklerine ve  

 

6. 95/21/EC sayõlõ AB Konseyi Direktifi 

7. 95/21/EC sayõlõ AB Konseyi Direktifini değiştiren 98/25/EC AB Konseyi 

Direktifi,  98/42/EC ve 99/97/EC sayõlõ AB Komisyonu Direktifleri ile 

2001/106/EC sayõlõ AB Parlamentosu ve Konseyi ortak Direktifine  

 

göre liman devleti denetimini yürütmektedir. 
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5.2 TÜRKİYE�DE UYGULANAN LİMAN DEVLETİ ESASLARININ 

AB�DE UYGULANAN ESASLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumunun belirlediği çerçevede, AB 

ülkeleri Paris MOU ve AT Direktiflerinin belirlediği çerçevede liman devleti 

denetimlerini yürütmektedir. Akdeniz MOU ve Karadeniz MOU, diğer bölgesel liman 

devleti anlaşmalarõ gibi Paris MOU örnek alõnarak hazõrlanmõştõr. Bu nedenle içerik 

olarak bazõ eksikliklerle Paris MOU�yla aynõ olduklarõ söylenebilir. AT Direktifleri de 

Paris MOU�yu temel alarak, çoğu maddelerin birebir alõnmasõyla hazõrlanmõş, ancak 

bazõ konularda daha sõkõ önlemler getirmiştir. Bu çerçevede, Akdeniz ve Karadeniz 

MOU ile Paris MOU ve AT Direktiflerinin, temel prensipler ve işlem kurallarõ 

açõsõndan birbirlerinden farklõ olmadõğõ, ancak Akdeniz ve Karadeniz MOU 

uygulamalarõnõn AB uygulamalarõndan daha dar kapsamlõ olduğu sonucu ortaya 

çõkmaktadõr. Türkiye�nin uymak durumunda olduğu Akdeniz ve Karadeniz MOU ile 

AB ülkelerinin uymak durumunda olduğu Paris MOU ve AT Direktiflerinin arasõndaki 

farklar aşağõda incelenecektir.  

 

Türkiye�nin taraf olduğu Akdeniz MOU ve Karadeniz MOU�larõ içerik olarak 

birbirinin neredeyse tamamen aynõsõdõr. Aralarõndaki en önemli fark, Karadeniz 

MOU�da Akdeniz MOU kapsamõnda bulunmayan TONNAGE 69�un ve bununla ilgili 

işlem kurallarõnõn yer alõyor olmasõdõr. Akdeniz MOU�da yer alan SOLAS 78 Ek 

Protokolü ise Karadeniz MOU�da bulunmamaktadõr. Bunun dõşõndaki farklõlõklar 

oldukça küçüktür. Karadeniz MOU, Akdeniz MOU�nun biraz daha güncelleştirilmiş 

halidir demek yanlõş olmaz. Türkiye her iki mutabakat zaptõna da taraf olduğu için her 

ikisinin getirdiği koşullara da uyum sağlamasõ gerekmektedir.  

 

AB ülkeleri, Türkiye�den farklõ olarak SOLAS�õn 78 ve 88 Ek Protokolleri ve 

LL 88 Ek Protokolüne, ILO Sözleşmesi NO:147�ye, ayrõca MARPOL Ek III ve IV�e 

taraftõr. Türkiye CLC 92 Sözleşmesine taraf olarak aradaki farklardan birini elemiştir. 

 

Türkiye�nin uymasõ gereken nihai müktesebat, AB müktesebatõdõr. Bu 

kapsamda, Akdeniz ve Karadeniz MOU ile AB�nin uyduğu müktesebat arasõnda 

karşõlaştõrma yapõlõrken, AT Direktiflerinin Paris MOU�dan farklõ esaslar getirdiği 
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bölümlerde, AT Direktifleri esas alõnacaktõr. AT Direktifi, AB ülkeleri için yasal 

bağlayõcõlõğa sahiptir. Akdeniz ve Karadeniz MOU, Türkiye�nin uymayõ tahhüt ettiği 

Mutabakat Zaptlarõ olup, AT Direktifi�nin AB ülkeleri için ifade ettiği bağlayõcõlõğa 

sahip değildir, herhangi bir yasal yaptõrõmõ yoktur. Bu çerçevede yapõlan 

karşõlaştõrmalar sonucunda, aşağõdaki hususlar ortaya çõkmaktadõr: 

 

1. Denetleme oranõ: Akdeniz ve Karadeniz MOU�ya göre, anlaşmalarõn 

yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yõl içerisinde, her bir İdarenin limanlarõna gelen 

yabancõ bayraklõ gemilerin yõllõk en az yüzde 15�i denetlenecektir. AT Direktifine göre 

ise, bir yõlda ülkenin limanlarõna gelen gemi sayõsõ, istatistiki bilgileri mevcut olan en 

son 3 yõl baz alõnarak hesaplanan yõllõk ortalama gemi sayõsõ olarak alõnacaktõr ve 

denetlemede öncelikli gemiler (madde 5(2)) ile genişletilmiş denetime tabi tutulacak 

gemiler (madde 7)�de yapõlan denetlemenin, hesaplanan yõllõk gemi sayõsõna oranõ en az 

yüzde 25 olacaktõr. (Madde 5.1) 

 

Burada farklõlõk, hem denetlenecek gemilerin hesabõ yönteminde, hem de 

denetleme oranõnda ortaya çõkmaktadõr. Türkiye�deki uygulamaya göre, �bir takvim 

yõlõ�nda gelen gemilerin en az �yüzde 15�inin denetlenmesi esastõr. AB�deki 

uygulamaya göre ise, �istatistikleri olan son 3 yõl baz alõnarak hesaplanan yõllõk 

ortalama gemi sayõsõ�nõn en az �yüzde 25�i denetlenecektir. Ayrõca, AT Direktifine 

göre %25 oranõ, genişletilmiş denetime tabi tutulan ve öncelikli denetim kriterlerinde 

belirlenen gemilerin denetimi için ulaşõlmasõ gereken bir orandõr. Akdeniz ve Karadeniz 

MOU çerçevesinde Türkiye�nin denetimde öncelik kriterleri,  daha sonraki maddelerde 

de ortaya konacağõ üzere Paris MOU ve AT Direktifinde belirlenen öncelik 

kriterlerinden daha dar kapsamlõdõr. 

 

Ayrõca, AT Direktifinde, SIRENAC�ta 50 hedef puanõnõ aşmõş ve zorunlu 

genişletilmiş denetime tabi olmasõ gerektiği halde İdarelerce denetlenemeyen gemiler 

için de belli bir oran getirilmiştir. Buna göre bir İdarenin genişletilmiş denetime tabi 

tutmasõ gerektiği halde denetleyemediği gemilerin limanlara gelen ortalama yõllõk 

gemilere oranõ yüzde 5�i geçmeyecektir. Böyle bir madde, bu oranõ aşan ülkeler için bir 

yaptõrõmõn da gelecekte uygulamaya geçirileceğinin habercisi olabilir. Akdeniz ve 

Karadeniz MOU�da denetlenemeyen gemiler için herhangi bir sõnõr yoktur. 
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2. Denetimde öncelik kriterleri: Türkiye�nin hem Akdeniz hem de Karadeniz 

MOU�ya uymasõ gerektiği gözönüne alõndõğõnda, her iki anlaşmanõn da getirdiği öncelik 

kriterlerinin toplamõ, Türkiye için geçerli olacaktõr. Bu durumda Akdeniz ve Karadeniz 

MOU hükümlerinde yer almayan ancak Paris MOU ve AT Direktifinde yer alan öncelik 

kriterleri şöyledir:  

 

1. Son 6 ayda herhangi bir (Paris MOU) üyesi ülke tarafõndan denetlenmemiş 

gemiler,   

2. Uluslararasõ kurallara uygunluğuna ve klaslanmõş olmasõna dair belgeleri 

İdare tarafõndan tanõnmayan kuruluşlarca sağlanmõş gemiler, 

3. MOU�nun yõllõk raporunda yayõnlanan kara-listedeki bayraklara ait gemiler  

 veya 

- 3 yõllõk �ortalama üstü tutulmalar� listesinde yer alan bayraklara ait 

gemiler, 

- Ortalama üzeri kusur oranõna sahip olan bayraklara ait gemiler 

4.  Kusurlarõnõn sayõsõna göre bir önceki denetimde kusurlarõ kaydedilen 

gemiler, 

 5.  Bir önceki limanda tutulan gemiler, 

6. Paris MOU tarafõndan uygulanan uluslararasõ sözleşmelere taraf olmayan 

bayraklara ait gemiler, 

7. Klasla ilgili kusurlarõ ortalamanõn üzerinde olan gemiler, 

8. Genişletilmiş denetlemeye tabi olan kategoriye ait gemiler (15 yaş üstü 

yolcu gemileri, 12 yaş üstü dökme gemiler, 3000 GRT�dan ve 15 yaştan büyük 

petrol tankerleri, 10 yaşõndan büyük gaz-kimyasal madde taşõyan tankerler) 

9. 13 yaşõndan büyük diğer gemiler.  

 

Ayrõca, Akdeniz ve Karadeniz MOU�da da öncelik kriterleri arasõnda yer alan 

�Güvenlik nedeniyle son 6 aydõr klasõ askõya alõnmõş gemiler� ifadesine, AT 

Direktifiyle �klastan çekilmiş� ifadesi de eklenmiştir. 

 

Paris MOU ve AT Direktiflerine göre, oluşturulan bilgi sistemi aracõlõğõyla 

(SIRENAC), bazõ kriterler (Bkz. Bölüm 3.3.1.1) için hedef faktörü belirlenmekte ve en 

fazla hedef faktörü olan gemi, denetimde de daha öncelikli olmaktadõr. Bazõ kriterlere 

(Bkz. Bölüm 3.3.1.1) uyan gemiler ise hedef faktörüne bakõlmaksõzõn denetimde 
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öncelikli gemi olmaktadõr. Akdeniz ve Karadeniz MOU�da böyle bir ayrõm yoktur. 

Hedef faktörü gibi bir uygulama da bulunmamaktadõr.  

 

Akdeniz ve Karadeniz MOU�da ortalamanõn üstünde tutulan bayraklarõn, 

gemilerin veya klas kuruluşlarõnõn bilgilerinin takip edilebileceği bir bilgi sistemi 

bulunmamaktadõr. Bu koşullarda, Akdeniz ve Karadeniz MOU�da hedef faktöre bağlõ 

bir önceliklendirme sistemi bulunmasõ zaten imkansõz olmaktadõr. 

 

3. LDDG (Liman Devleti Denetimi Görevlisi): Liman devleti denetiminin en 

önemli unsurlarõndan olan LDDG�lerin Akdeniz ve Karadeniz MOU�da tanõmlanan 

nitelikleri, Paris MOU ve AT Direktifinde tanõmlanan niteliklerle birebir uymaktadõr.  

 

4. İlgili sözleşmelere taraf olmayan ülkelerin bayrağõnõ taşõyan gemiler ve 

sözleşme kapsamõ dõşõnda kalan gemiler: Madde 2�de de ortaya koyulduğu üzere AB, 

Paris MOU�nun tanõdõğõ ilgili sözleşmelere taraf olmayan ülkelerin gemilerini öncelikli 

denetim kriterleri arasõna almõştõr. İlgili sözleşmelere taraf olmayan devletlerin 

gemilerinde uygulanacak esaslarõ inceleyen maddede, AB, geminin gerekli sertifikalara 

ve tatmin edici koşullara sahip olmamasõnõn yanõsõra mürettebatõn STCW Belgesine 

sahip olmamasõnõ da ayrõntõlõ denetime neden olarak görmektedir. Akdeniz ve 

Karadeniz MOU esaslarõnda (Akdeniz MOU, 2.4 ve Ek 1, Madde 1.3; Karadeniz MOU 

2.4 ve Ek 2, Madde 1.3), gerekli belgelerin bulunmamasõnõn ve geminin durumunun 

ayrõntõlõ denetime yol açmasõ hükmü aynen yer almaktadõr. Ancak STCW belgesine 

sahip olmasõ gereken mürettebatla ilgili bir koşul özel olarak belirtilmemiştir. 

 

Yine bu konuda, Akdeniz ve Karadeniz MOU�da, sözleşme ile ilgili belgelerin 

olmamasõ durumunda gemide bulunabilecek alternatif belgelerin denetimde gözönünde 

tutulacağõ, Paris MOU�daki gibi özel olarak belirtilmemiştir.  

 

Bunun yanõnda, Akdeniz ve Karadeniz MOU�da geminin durumunun, 

ekipmanõnõn, mürettebatõnõn karşõlaştõrõlabilir bir güvenlik seviyesine getirilmesi için 

gerekli önlemlerin alõnacağõ belirtilmiş, ancak �çevrenin korunmasõ� ifadesi yer 

almamõştõr. 
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İlgili sözleşmeler kapsamõna girmeyen gemilerin denetiminde dikkat edilecek 

hususlar ve izlenecek işlem kurallarõ ise Karadeniz MOU ile Paris MOU ve AT 

Direktifinde aynõdõr. Akdeniz MOU�da farklõ olarak, 500 GRT altõndaki kargo gemileri 

için �Akdeniz Kargo Gemileri Düzenlemeleri�ne ve geleneksel yapõm gemiler için Paris 

MOU ve AB Direkitifindeki işlem kurallarõna uyulacağõ belirtilmektedir. Türkiye, 500 

GRT altõndaki gemiler için Karadeniz MOU�da, dolayõsõyla Paris MOU ve AT 

Direktiflerinde düzenlenen kurallara uymaktadõr.  

 

5. Denetleme işlem kurallarõ(prosedürleri): 

  

- Akdeniz ve Karadeniz MOU�da ayrõntõlõ denetleme ve ilgili esaslarõ yer 

almakta, ancak genişletilmiş denetim kavramõ tanõmlanmamakta ve yer almamaktadõr. 

Bu çerçevede Akdeniz ve Karadeniz MOU, genişletilmiş denetim hükmü ve sözkonusu 

MOU�lara taraf ülkelere herhangi bir genişletilmiş denetim sorumluluğu 

getirmemektedir. Paris MOU ve AT Direktifinde ise, genişletilmiş denetim hükmü yer 

almakta ve hatta denetim oranõ, genişletilmiş denetime tabi tutulacak gemilerin de 

içinde yer aldõğõ bir hesaplama yöntemine dayandõrõlmaktadõr. Genişletilmiş denetim, 

Paris MOU ve AT Direktifinde önemli bir denetim türü olarak yer almaktadõr.  

 

- Paris MOU ve AT Direktiflerinde, her türlü denetim çeşidinde uygulanmasõ 

gereken işlem kurallarõ, bu denetimlere yol açacak nedenlerin belirlenmesini sağlayacak 

kõlavuz maddeler bulunmaktadõr. Akdeniz ve Karadeniz MOU�da ise işlem kurallarõ 

açõkça belirlenmek yerine, IMO�nun belgelerine atõfta bulunulmaktadõr. IMO�nun 

belgelerinde getirilen işlem kurallarõ, ihmal edilebilecek küçük değişiklikler dõşõnda 

Paris MOU�da yer alan işlem kurallarõyla aynõdõr. Ancak, AB ülkelerinin kontrol ettiği 

sertfikalarla, IMO A.787(19) dökümanõnda getirilen sertifikalar arasõnda bazõ 

farklõlõklar vardõr.  

 

IMO A.787(19)�daki farklõ sertifikalar: 

 

1.İşlem Kurallarõ (Prosedür) ve Düzenlemeler Rehberi, 

2.Sicil Belgesi veya milliyet bildiren başka sertifikalar. 

 

Paris MOU ve AT Direktifindeki farklõ sertifikalar ise: 
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1. Yolcu gemileri için işletmeyle ilgili kõsõtlar listesi, 

2. Yolcu gemileri için arama-kurtarma hizmetleriyle işbirliği planõ, 

3. Dökme yük gemileri için Yükleme-Boşaltma Planõ, 

4. Petrol kirliliği zararlarõndan doğan sivil yükümlülükle ilgili sigorta Belgesi 

veya bir başka finansal garanti.  

 

Bunun dõşõnda, ayrõntõlõ denetlemeye gerekçe oluşturan hususlar, Paris MOU ve 

AT Direktifinde (Ek III), IMO dokümanõna göre (Bölüm 2.3) çok daha ayrõntõlõ olarak 

verilmiştir.  

 

Türkiye, CLC 92 ve FUND 92�ye taraf olduğu ve 17 Ağustos 2002�de bu 

sözleşmeleri uygulamaya başlayacağõ için, �petrol kirliliği zararlarõndan doğan sivil 

yükümlülükle ilgili sigorta Belgesi veya bir başka finansal garanti� maddesini yerine 

getirecektir.  

 

- Hem Akdeniz ve Karadeniz MOU�da, hem de Paris MOU ve AT Direktifinde, 

limanlara girmesi deniz ve çevre güvenliği nedenleriyle yasaklanmõş olan gemilerin,   

�force majeure� durumunda limanlara girmesine izin verilebileceği belirtilmektedir. 

Paris MOU ve AT Direktifi, bu izni, geminin limana girişinde güvenliğin sağlanmasõ 

için her türlü tedbirin gemi donatanõ/işleteni veya kaptanõ tarafõndan alõnmasõ koşuluna 

bağlamaktadõr. Bu tür bir koşul Akdeniz ve Karadeniz MOU�da belirtilmemiştir. 

 

- AT Direktifinde, denetim sonucu kaptana verilecek raporun içeriği IMO 

Belgesinde belirlenen içerikten daha kapsamlõdõr. 

 

6. Gemilerin tutulmasõ ve limanlara girişi ile ilgili kõsõtlamalar: 

 

- Karadeniz ve Akdeniz MOU�da gemilerin tutulmasõyla ilgili esaslarõ belirleyen 

maddede, güverte veya mühendis görevlisinin olmamasõnõn, STCW 78, Madde VIII 

kapsamõnda bayrak devletince onaylanan istisnai hükümler bulunmasõ halinde 

tutulmaya neden teşkil etmeyeceği hükmü getirilmiştir. Bu tür bir istisna AB�nin 

uyduğu Paris MOU ve AT Direktifinde getirilmemiştir. 
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- Akdeniz ve Karadeniz MOU�da ISM ile ilgili herhangi bir husus 

bulunmamaktadõr. Ancak AB için geçerli olan mevzuatta, ISM Koduna uygun olmayan 

gemilerin, uygunluklarõnõ ispatlayana kadar AB limanlarõna girişlerinin yasaklanacağõ 

hükmü getirilmiş, ISM Koduna uygun olmama tutulma nedenleri arasõnda sayõlmõştõr. 

AT Direktifi ve Paris MOU�da, ISM Kodu ile ilgili olan �SOLAS 74, Bölüm XI, 

Düzenleme 2�ye uygun arttõrõlmõş (sõklaştõrõlmõş) tam teftiş programõnõ uygulamamak� 

maddesi ve MARPOL 73/78 Ek I�e göre kriterlerde, �Tam teftiş rapor dosyasõnõn 

bulunmamasõ veya Düzenleme 13G(3)(b)�ye uygun olmamasõ� ifadesi, tutulma ile ilgili 

kriteler arasõnda yer almaktadõr. 

 

- AT Direktifinin son revizyonunda getirilen bir hükümle, Paris MOU Yõllõk 

Raporunda yayõnlanan kara listede yer alan ve MOU�ya taraf ülkelerin birinin limanõnda 

son 24 ayda iki kereden fazla tutulan petrol tankerleri, gaz-kimyasal tankerleri, dökme 

ve yolcu gemileri veya kara listenin �çok yüksek riskli� sõnõfõnda yer alan ve son 36 

ayda bir kereden fazla tutulan aynõ tipteki gemiler için 2. veya 3. tutulmalarõnõn (hangisi 

uygunsa) gerçekleştiği limanõ terketmelerinden hemen sonra sözkonusu gemilerin AB 

limanlarõna girişlerinin yasaklanmasõ uygulamasõ süreci başlamaktadõr. Akdeniz ve 

Karadeniz MOU�da, �kara liste� veya �ortalamadan yüksek tutulma oranõna sahip 

gemiler�in belirlendiği herhangi bir liste yoktur. Dolayõsõyla, AB ve ABD gibi, liman 

devleti konusunda son derece gelişmiş olan ülkelerin en fazla önem verdiği öncelik 

kriteri olan �bayrak� ve �tutulma sayõsõ�, Akdeniz ve Karadeniz MOU�da yer 

almamaktadõr. Bu çerçevede, Türkiye�de AB�de uygulandõğõ üzere bayrağõndan ve 

tutulma sayõsõndan dolayõ gemilerin limanlara giriş izninin kaldõrõlmasõ sözkonusu 

değildir.  

 

- AT Direktifinin son revizyonunda VDR ile ilgili hükümler de getirilmiştir. 

Buna göre bütün gemilerin 2007-2008 yõlõna kadar VDR taşõmasõ gerekmektedir. 

Ayrõca, inşa yõlõ ve gemi tipi itibariyle Temmuz 2002�den itibaren VDR taşõmasõ 

gereken gemiler bulunmaktadõr. VDR taşõmasõ gereken gemilerde yapõlan 

denetlemelerde, VDR bulunmadõğõ tespit edilirse geminin tutulmasõ hükmü 

getirilmektedir. Akdeniz ve Karadeniz MOU�da henüz böyle bir hüküm yoktur. 

 

7. Bilgilerin aktarõlmasõ ve paylaşõmõ: Bilgilerin paylaşõmõ konusunda AB 

ülkeleri büyük gelişme kaydederken, Karadeniz MOU�da henüz bir bilgi işlem sistemi 



Yavuz            Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi ile İlgili Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõyla Uyumlaştõrõ � 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/yavuzs/limandev.pdf    123

kurulamamõştõr. Akdeniz MOU�daki bilgi işlem sistemi ise Paris MOU kapsamõnda 

işleyen bilgi sisteminin çok gerisindedir. 

 

Paris MOU ve AT Direktifine göre, tutulan gemilerle ilgili bilgiler belli 

aralõklarla SIRENAC sistemine iletilecek ve yayõnlanarak sektöre açõk hale 

getirilecektir. Akdeniz ve Karadeniz MOU�da bunu sağlayacak bir altyapõ ve herhangi 

bir hüküm bulunmamaktadõr.  

 

Karadeniz MOU�da, her bir idarenin MOU Sekreteryasõna kaç LDDG 

çalõştõrdõğõ ve MOU yürürlüğe girmeden önceki belli bir yõllõk zaman diliminde 

limanlarõna kaç ayrõ gemi geldiği konusunda bilgi vermesi ve bu bilgileri 3 yõlda bir 

güncelleştirmesi hükmü getirilmiştir. AT Direktifine göre ise, her üye ülke LDDG 

sayõlarõ ve limanlara gelen gemi sayõsõnõn yanõsõra; düzenli feribot seferleri dõşõnda 

limanlara gelen bütün gemilerin IMO sayõlarõ ve geliş tarihleri hakkõnda her altõ ayda bir 

Komisyona veya SIRENAC�a bilgi verecek ve düzenli feribot seferleri listelerini de 

yine Komisyona iletecektir.  

 

Sonuç olarak, AB�nin uyduğu mevzuatta çok sõkõ denetleme standartlarõ getirilir, 

LDDG�lerin sübjektif karar verme yetkileri işlem kurallarõnõn tek tek tanõmlanmasõyla 

en aza indirilirken, Türkiye�nin uyduğu mevzuat bu standartlara ulaşamamõştõr.  

 

5.3 MEVZUAT UYUMLAŞTIRILMASI İÇİN TÜRKİYE�DE 

ÇIKARILMASI GEREKEN YASALAR 

 

Türkiye, AB�ye üyelik sürecinde müktesebatõnõ AB müktesebatõyla 

uyumlaştõrmak durumundadõr. Bunun için kõsa vadede (1-2 sene) çõkarõlmasõ gereken 

mevzuat aşağõda yer almaktadõr: 

 

1. SOLAS 78 Ek Protokolonü onaylayan Kanun ve uygulama yönetmelikleri, 

2. SOLAS 88 Ek Protokolünü onaylayan Kanun ve uygulama yönetmelikleri, 

3. LL 88 Ek Protokolünü onaylayan Kanun ve uygulama yönetmelikleri, 

4. MARPOL Ek III�ü onaylayan Kanun ve uygulama yönetmelikleri,  

5. ILO Sözleşmesi No: 147�yi onaylayan Kanun ve uygulama yönetmelikleri.  
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AT Direktifinin AB ülkeleri için bağlayõcõ olduğu gözönüne alõndõğõnda, 

yukarõda sayõlan sözleşmelerin, ek protokollerin ve eklerin yanõsõra, orta (3 sene) ve 

uzun vadede (5 sene) AT Direktifinin de kabul edilmesi gerekmektedir. AT Direktifi, 

liman devleti denetimi kurallarõnõ yukarõda sayõlan sözleşmeler, protokoller ve eklere 

göre belirlemekte, ayrõca IMO�nun çõkan son kararlarõnõ da kendi hedefleri 

doğrultusunda Direktife yansõtmaktadõr. AT Direktifi, kendine özgü çok sõkõ bir liman 

devleti denetimi getirmektedir. AB, gelecekte standartlarõnõ daha da yükseltecek 

çalõşmalar yapmakta (Bkz. Bölüm 3.3.3), IMO�nun da bu amaca yönelik olarak kararlar 

çõkarmasõnõ sağlamaktadõr. Bu çerçevede, AT mevzuatõna tam uyum sağlanmasõ için en 

iyi çözüm, AT Direktifini benimseyen bir kanun ve ilgili yönetmeliklerinin çõkarõlmasõ 

olacaktõr. 

 

5.4 MEVCUT YASALARDA YAPILMASI GEREKEN 

DÜZENLEMELER 

 

Liman Devleti Denetiminde kullanõlan mevzuatõmõz, Bölüm 5.1�de 

incelenmiştir. Mevzuatõmõzõn büyük bir kõsmõ, sözleşmelerin onaylanmasõ şeklinde 

olmuş ve ayrõca iç hukukta bir düzenleme yapõlmamõştõr. Ancak bazõlarõ, ilgili IMO 

sözleşmesi kabul edilmeden önce veya sonra iç hukukta düzenlenmiştir: 

 

1. 4922 sayõlõ �Denizde Can ve Mal Koruma Hakkõnda Kanun� (10/6/1946�da 

yürürlüğe girmiştir; 6, 8,9,11 ve 12. maddeleri yabancõ bayraklõ gemiler için 

uygulanmaktadõr),  

2. 6125 sayõlõ �Ticaret Gemilerinin Tonilatolarõnõ Ölçme Tüzüğü� 

(14/3/1966�da yürürlüğe girmiştir), 

3. 7/14561 sayõlõ �Denizde Çatõşmayõ Önleme Uluslararasõ Kurallarõ, 1972- 

Denizde Çatõşmayõ Önleme Tüzüğü� (12/12/1977�de yürürlüğe girmiştir), 

4. 6/6647 sayõlõ �Ticaret Gemilerinin Yükleme Sõnõrõ Tüzüğü� (22/6/1966�da 

yürürlüğe girmiştir), 

5. 22893 sayõlõ �Gemi Adamlarõnõn Eğitim, Belgelendirme, Sõnav, Vardiya 

Tutma, Kütüklenme ve Donatõlma Esaslarõ Hakkõnda Yönetmelik� 

(30/1/1997�de yürürlüğe girmiştir). 
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1946 yõlõnda yürürlüğe giren 4922 sayõlõ �Denizde Can ve Mal Koruma 

Hakkõnda Kanun�, gemilerin fribordunun belirlenmesinden tehlikeli eşyalara, denizde 

yolculuk güvenliğinden denizde can kurtarmaya kadar pek çok konuyu içeren bir 

kanundur. Liman devleti denetimi için geçerli olan hükümleri genel hükümler olup, 

daha sonra MARPOL, SOLAS, LL ve COLREG gibi uluslararasõ sözleşmelerin 

tanõnmasõyla çok daha geniş şekilde uygulanmaya başlanmõştõr. Bu kapsamda, 

sözkonusu kanun daha çok çerçeve belirleyen bir kanun olup, liman devleti denetimi 

açõsõndan değiştirilmesi gereken bir husus bulunmamaktadõr.  

 

1977 yõlõnda yürürlüğe giren 7/14561 sayõlõ �Denizde Çatõşmayõ Önleme 

Uluslararasõ Kurallarõ, 1972- Denizde Çatõşmayõ Önleme Tüzüğü�, adõndan da 

anlaşõlacağõ üzere COLREG 1972�nin uyarlanmasõyla oluşturulmuş bir tüzüktür. Daha 

sonra, 1 Haziran 1983 yõlõndan itibaren yürürlüğe giren uluslararasõ değişikliklere göre 

değiştirilmiş ve son halini almõştõr. Bu kapsamda, sözkonusu tüzüğün liman devleti  

kontrolü açõsõndan değiştirilmesini gerektiren bir husus bulunmamaktadõr. 

 

1966 yõlõnda yürürlüğe giren 6/6647 sayõlõ �Ticaret Gemilerinin Yükleme Sõnõrõ 

Tüzüğü�, LL 66�ya göre oluşturulmuş bir tüzüktür. Maddelerinin bir kõsmõnda LL 66 ve 

eklerine atõfta bulunulmaktadõr. Bu tüzüğün, LL 88�e göre gözden geçirilerek gerekli 

değişiklerin yapõlmasõ gerekecektir. 

 

1966 yõlõnda yürürlüğe giren 6125 sayõlõ �Ticaret Gemilerinin Tonilatolarõnõ 

Ölçme Tüzüğü�, TONNAGE 69 Sözleşmesine göre gözden geçirilmeli ve varsa gerekli 

değişiklikler yapõlmalõdõr.  

 

1997 yõlõnda yürürlüğe giren 22893 sayõlõ �Gemi Adamlarõnõn Eğitim, 

Belgelendirme, Sõnav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatõlma Esaslarõ Hakkõnda 

Yönetmelik�, STCW 78 Sözleşmesi doğrultusunda hazõrlanmõştõr. Bu çerçevede AB 

uygulamalarõyla uyumludur. Bu yönetmeliğin, Türkiyenin STCW 78�e taraf olmakla 

otomatik olarak taraf olduğu STCW 95�e göre yenilenmesi gerekecektir. 

 

Bu düzenlemelerin yanõsõra, MARPOL 73/78/, SOLAS 74, CLC 92 ve FUND 

92 Sözleşmelerinin de uygulama yönetmeliklerinin çõkarõlmasõ gerekmektedir. 

MARPOL 73/78 ve SOLAS 74 yõllardõr uygulanan sözleşmeler olduklarõ için 
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uygulamada karşõlaşõlan sorunlar konusunda tecrübe kazanõldõğõ da varsayõlmaktadõr. 

Bu çerçevede, sözkonusu yönetmeliklerin bu sorunlarõ da giderecek ve muğlak kalan 

konularõ sözleşmeye uygun şekilde açõklõğa kavuşturacak hükümler getirmesi mümkün 

olacaktõr. Uygulama yönetmelikleri, yoruma açõk hususlarõn tektip uygulanmasõnõ 

sağlamak ve bu hususlarõ kesinleştirmek açõsõndan son derece önemlidir. İç hukuktaki 

mevcut düzenlemeler ve yapõlmasõ gereken düzenlemeler kõsa vadede 

gerçekleştirilebilecektir. 

 

5.5 MEVZUATIN UYGULANMASINI SAĞLAYACAK İDARİ 

YAPILANMA 

 

Bölüm 4.3�te de belirtildiği üzere liman devleti denetimleri, Denizcilik 

Müsteşarlõğõnõn 7 Bölge Müdürlüğüne bağlõ LDDG�ler tarafõndan yürütülmektedir. 

LDDG olarak görevlendirilen memurlar sadece liman devleti denetimini yerine 

getirmekle sorumludur. Bunun dõşõnda bayrak devleti denetimlerini yine Bölge 

Müdürlüklerine bağlõ GSK (Gemi Sörvey Kurulu) Başkanlõklarõ altõnda yer alan GSK 

uzmanlarõ ve Denizcilik Müsteşarlõğõnca yetkilendirilen klas kuruluşlarõ yerine 

getirmektedir. Kõsaca, Türkiye�deki sistemde bayrak devleti denetimini yerine getiren 

GSK uzmanlarõ liman devleti denetimi yapmamakta ve aynõ şekilde liman devleti 

denetimini yürüten uzmanlar bayrak devleti denetimi yapmamaktadõr. 

 

ABD�deki sisteme göre liman devleti denetimi, Bölüm 2.4.1�de de ayrõntõlõ 

açõklandõğõ üzere, USCG (Birleşik Devletler Sahil Güvenlik) organizasyonunda yer alan 

�Deniz Güvenliği ve Çevresel Koruma� Genel Müdürlüğünün Yardõmcõ Kumandanõna 

bağlõ 2 Alan Kumandanõ ile 9 Bölge Kumandanõ ve bunlara bağlõ 45 Liman Yüzbaşõsõ 

(COTP) veya Denizcilik Denetleme Başkanõ (OCMI) tarafõndan yürütülmektedir 

(OCMI, bir anlamda Yerel Denetleyici Kurul Başkanõdõr). Uygulamada, OCMI ve 

COTP genelde aynõ kişidir. OCMI/COTP�nin altõnda denetçiler görev yapmaktadõrlar. 

Gemileri denetleyen �denetim ekipleri� genellikle bir gemi denetçisinden (marine 

inspector-MI) ve bir ya da daha fazla denetim görevlisinden (boarding officer-BO) 

oluşmaktadõr. MI gemiyi teknik açõdan incelemekte, BO�lar ise gerekli belgelerin ve 

çeşitli araç gereçlerin olup olmadõğõnõ denetlemektedir. MI�lar, yani gemiyi teknik 

açõdan denetleyen LDDG�ler, aynõ zamanda hem bayrak devleti denetimlerini hem de 

liman devleti denetimlerini yapmaktadõr. Bir havuz içerisinden koşullara göre MI 



Yavuz            Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi ile İlgili Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõyla Uyumlaştõrõ � 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/yavuzs/limandev.pdf    127

seçilerek iki görevden birisine gönderilebilmektedir. BO�lar da liman devleti denetimi 

dõşõnda çeşitli görevlerde kullanõlabilmektedir. Bu kapsamda, liman devleti 

denetlemelerini yapan MI�lar aynõ zamanda bayrak devleti denetlemeleri de 

yapmaktadõr. Hem MI�lar hem de BO�lar, toplam 45 Liman Yüzbaşõsõna bağlõ olarak  

çalõşmaktadõr. 

 

AB ülkelerinden biri olan İngiltere�de toplam 90 denetçi bulunmaktadõr. Bu 

denetçilerden her biri bayrak devleti tam teftişi yapmakta, bir kõsmõ ise diğer bayrak 

devleti denetlemelerini gerçekleştirmektedir. Çoğu, liman devleti denetlemeleri de 

yapmaktadõr. Bunlarõn kimisi liman devleti denetimi görevini daha fazla yaparken, 

kimisi bayrak devleti denetimini daha ağõrlõklõ yapmaktadõr.83 

 

Yine AB ülkelerinden olan İsveç�te, bayrak ve liman devleti denetimlerini yapan 

toplam 50 denetçi bulunmaktadõr. 50 denetçinin yüzde 80 civarõnda bir kõsmõ (40  

denetçi), bayrak devleti denetimlerinin yanõsõra, liman devleti denetimlerini de 

yürütmektedir. 

 

Her üç ülke örneğinde de görüleceği üzere, denetçiler hem bayrak devlet 

denetimi hem de liman devleti denetimi yapmaktadõrlar.  

 

Türkiye�deki liman devleti denetimlerinin Bölge Müdürlüklerinde bulunan 

uzmanlarca gerekli görülen limana gidilmesi şeklinde yürütüldüğü Bölüm 4.3 ve 4.4�te 

açõklanmõştõr. Türkiye�de toplam 68 liman başkanlõğõ bulunmaktadõr. Bazõ Bölge 

Müdürlüklerine 10�un üzerinde liman başkanlõğõ bağlõdõr. Bu limanlarõn bazõlarõ da son 

derece işlek limanlardõr. Sadece yedi bölgeden olaylara müdahale etmek denetimlerin 

yeterince iyi yapõlamamasõna yol açmaktadõr. 

 

Bu kapsamda, yukarõda belirtilen hususlar da gözönüne alõnarak 4 değişik idari 

yapõlanma önerisi getirilecektir: 

                                                           
83 MCGA(Maritime Coast Guard Agency)�den e-mail yoluyla alõnmõş bilgidir. 

Samsun 
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1. 7 Bölge Müdürlüğünün kaldõrõlarak yerine 13 Ana Liman Başkanlõğõ 

getirilmesi: 

 

Yeni yapõlanmada, ana liman başkanlõklarõnõn seçimi şu şekilde yapõlmõştõr: 

mevcut liman başkanlõklarõna gelen yabancõ gemi adedinin aritmetik ortalamasõ 

alõnmõştõr. Bu ortalama (325 gemi), 25 gemi aşağõ çekilerek ortalama yabancõ bayraklõ 

gemi adedi 300 olarak kabul edilmiştir. Ayrõca, limanlara gelen toplam gemi adedinin 

de ortalamasõ alõnmõştõr (831 Gemi), 31 gemi aşağõ çekilerek ortalama gemi adedi 800 

olarak kabul edilmiştir. 300�den fazla yabancõ bayraklõ geminin ve 800�den fazla toplam 

geminin uğrak yaptõğõ limanlar ana liman olarak kabul edilmiştir. Ancak bu ana liman 

niteliğindeki limanlardan birbirine çok yakõn olanlar arasõnda bir seçim yapõlarak, 

bazõlarõ ana liman olarak tayin edilmiş, diğerleri en yakõndaki ana limana bağlanmõştõr. 

Aynõ zamanda tek bir bölgeye bağlõ olmasõna rağmen çok dağõnõk yapõda ve birbirinden 

çok uzakta olan limanlarõn olduğu durumlarda, ulaşõmõ kolaylaştõracak şekilde bir başka 

liman da ana liman olarak seçilmiştir (Ör: Zonguldak Liman Başkanlõğõ). Fazla yabancõ 

bayraklõ gemi gelmemesine rağmen bulunduğu konum itibariyla önem arzeden liman 

başkanlõklarõ da korunmuştur (Ör: Çanakkale Liman Başkanlõğõ). 

 

 Gelen gemi adedi ile �Ana Liman�a ulaşõm mesafesi ve kolaylõğõ gözönüne 

alõnarak tali liman başkanlõklarõ, uygun �Ana Liman�lara bağlanmõştõr. Yeni 

yapõlanmada 7 Bölge Müdürlüğü yine Ana Liman Başkanlõğõ olarak korunmuştur; 

İzmir, İstanbul, Çanakkale, Samsun, Trabzon, Mersin ve Antalya�nõn yanõsõra, 

Kuşadasõ, Marmaris, İzmit, Gemlik, Zonguldak ve İskenderun da Ana Liman 

Başkanlõklarõ olarak seçilmişlerdir.  

 

Ayvalõk, Çanakkale Bölgesinden çõkarõlõp İzmir Ana Liman Başkanlõğõna 

bağlanmõştõr. Zonguldak Ana Liman Başkanlõğõnõn kurulmasõyla, eskiden İstanbul 

Bölgesine bağlõ olan Karadeniz Ereğlisi ile eskiden Samsun Bölgesine bağlõ olan 

Amasra, Bartõn, Cide, İnebolu ve Ayancõk Zonguldak Ana Liman Başkanlõğõna 

bağlanmõştõr. Yeni taşra teşkilatõ şemasõ Şekil 6�daki gibidir. 

 



Yavuz            Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi ile İlgili Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõyla Uyumlaştõrõ � 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/yavuzs/limandev.pdf    129

ŞEMA 4: DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TAŞRA TEŞKİLATLANMASI - ANA LİMAN BAŞKANLIKLARI 
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Ana Liman Başkanlõklarõ, Bölge Müdürlüklerine verilen bütün sorumluluk ve 

yetkiyi devralacaktõr. 

 

Böyle bir yapõlanmada, çok yoğun olan limanlarda Liman Başkanlõklarõna 

yetkileri genişletilerek anõnda karar verebilme ve verdikleri kararõ uygulama imkanõ 

sağlanacaktõr. Ayrõca tek bir merkezden çok fazla limana gitmek yerine birbirine daha 

yakõn merkezlerden ulaşõm, zaman tasarrufunu da beraberinde getirecektir. 

 

Bu yapõlanma kapsamõnda, Ana Liman Başkanlõklarõna bağlõ çalõşmak üzere 2 

ayrõ alt yapõlanma şu şekilde olabilir: 

 

1.1 GSK uzmanlarõ ve liman devleti denetimi uzmanlarõnõn tek bir 

Teftiş(Sörvey)-Denetleme uzmanõ havuzunda toplanarak liman devleti 

ve bayrak devleti denetimlerini her birinin yapmasõnõ sağlamak: 

 

Bu yapõlanma, ABD�de ve AB ülkelerindeki uygulamalar dikkate alõnarak 

oluşturulmuştur. Türkiye�de bayrak devleti denetimleri GSK uzmanlarõ tarafõndan 

yürütülmektedir. GSK uzmanlarõ, bağlõ bulunduklarõ Bölge Müdürlüğünün GS Kurulu 

altõnda çalõşmaktadõr. GSK uzmanlarõ, eğitim ve nitelik olarak LDDG�lerde aranan 

niteliklere haiz uzmanlardõr. Türkiye�de çalõşan toplam 65 GSK�nõn 17�si belirlenen 

niteliklere sahip gemi inşa mühendisi, 11�i kaptan, 37�si ise baş mühendistir. Hem GSK 

uzmanlarõ, hem de LDDG�ler gemileri aynõ uluslararasõ sözleşmelerin hükümlerine göre 

denetlemektedir. GSK uzmanlarõnõn yaptõğõ denetleme, doğal olarak LDDG�nin yaptõğõ 

denetlemeden çok daha ayrõntõlõdõr. Ancak her iki uzman sõnõfõ da kõsa bir eğitimden 

sonra her iki işi yapabilecek niteliğe ulaşacaklardõr. Bu yapõlanmada, mevcut GSK 

uzmanlarõ gerekli liman devleti denetimi eğitiminden geçirilerek, şu anda LDDG olarak 

görevlendirilen uzmanlar da gerekli bayrak devleti denetimi eğitiminden geçirilerek 

Teftiş(Sörvey)-Denetleme uzmanõ belgesini alacaktõr. Bu şekilde gerekli eğitimden 

geçen bütün denetçiler hem liman devleti denetimlerini hem bayrak devleti 

denetimlerini yerine getirebileceklerdir. GS Kurulunun adõ Teftiş(Sörvey) ve Denetim 

Kurulu olarak değiştirilip bütün denetimciler bu Kurul Başkanlõğõna bağlõ olarak 

çalõşacaktõr (Şekil 7). 
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 Şu anda Denizcilik Müsteşarlõğõ bünyesinde 65 GSK uzmanõ ve 8 adet LDDG 

olarak görevlendirilmiş uzman çalõşmaktadõr. Bu çerçevede, halihazõrda 73 

müfettiş(sörveyör)-denetçi işgücü bulunmaktadõr. Mevcut GSK uzmanlarõnõn sayõca 

yetersiz olmasõ, Türkiye�nin bütün dünyada kara listede yer alan bir ülke durumunda 

olmasõnõn en önemli nedenlerinden biridir. 

 

1.2 Şu anda bulunan Gemi Sörvey Kurulu gibi bir Liman Devleti Kurulu 

oluşturmak: 

 

Bu yapõlanma, liman devleti denetiminde uzmanlaşmõş kişilerin bayrak devleti 

denetimlerini yapmasõnõn uygun görülmediği ve her iki görev tanõmõnõn ayrõ olmasõnõn 

faydalõ olduğunun düşünüldüğü durum için oluşturulmuştur. Sözkonusu yapõlanmada, 

GSK uzmanlarõ yine Gemi Sörvey Kuruluna, liman devleti denetimi uzmanlarõ ise yeni 

kurulacak olan Liman Devleti Kuruluna bağlanacaktõr (Şekil 8). 

 

2. Mevcut Bölge Müdürlükleri yapõlanmasõnõn korunmasõ: 

  

Bölge Müdürlüklerinin Ana Liman Başkanlõklarõna çevrilmesinin yaratacağõ 

mali yükten dolayõ gerçekleştirilememesi durumunda mevcut yapõ korunabilir. Mevcut 

yapõnõn korunmasõ halinde, denetleme kararlarõnda karar mercii yine Bölge Müdürlüğü 

olacaktõr. Ancak, bazõ limanlarõn çok yoğun olduğu gözönüne alõnarak bu yoğun 

limanlara bayrak devleti denetimini ve liman devleti denetimini gerçekleştirecek olan 

denetçiler yerleştirilecektir. 1. Alternatifte yeni ana liman başkanlõklarõ olarak belirlenen 

limanlarõn hepsi işlek limanlardõr. Bölge Müdürlüğünden gelen talimat doğrultusunda 1. 

Alternatifte olduğu gibi, bu limanlardan yakõndaki limanlara denetçi gönderilecektir. Bu 

şekilde mevcut yapõlanma korunmasõna rağmen etkinlik artõrõlacaktõr. Bu çerçevede: 

 

2.1 GSK uzmanlarõ ve liman devleti uzmanlarõnõn tek bir Teftiş (Sörvey)-

Denetim havuzunda toplanarak liman devleti ve bayrak devleti 

denetimlerini her birinin yapmasõnõ sağlamak  

 

2.2 Şu anda bulunan Gemi Sörvey Kurulu gibi bir Liman Devleti Kurulu 

oluşturmak  

Alternatifleri geçerliliğini korumaktadõr. 
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ŞEMA 5: DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI � TEFTİŞ(SÖRVEY)-DENETİM KURULU 
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SERVİSİ 

GEMİ SİCİL SERVİSİ 

İstanbul Liman Başkanlõğõnda bu şemaya Deniz Trafik Kontrol Başkanlõğõ da girmektedir. Deniz Trafik Kontrol Başkanlõğõ, 2. Liman Başkan Yardõmcõsõna bağlõ olacaktõr. 

TEFTİŞ(SÖRVEY)-
DENETİM KURULU
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ŞEMA 6: DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI � LİMAN DEVLETİ KURULU 
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DENET 
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GEMİ ADAMLARI 
SERVİSİ 

GEMİ SİCİL SERVİSİ 

İstanbul Liman Başkanlõğõnda bu şemaya Deniz Trafik Kontrol Başkanlõğõ da girmektedir. Deniz Trafik Kontrol Başkanlõğõ, 2. Liman Başkan Yardõmcõsõna bağlõ olacaktõr. 
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5.6 MEVZUAT UYUMUNUN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ALTYAPI 

DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

Türk mevzuatõnõn AT mevzuatõ ile uyumlaştõrõlmasõ, uygulamalarõn da 

uyumlaştõrõlmasõnõ gerektirecektir. Dünyanõn bütün bölgelerindeki liman devleti 

denetimi uygulamalarõna Paris Liman Devleti Denetiminin öncülük ettiği gözönüne 

alõndõğõnda, Türkiye�de yapõlan liman devleti uygulamalarõnõn temel prensipte ve teorik 

olarak AB�de gerçekleştirilen uygulamalarla aynõ olduğu söylenebilir. Ancak pratikte 

uygulamalarda çok büyük farklõlõklar bulunmaktadõr. Bu bölümde sözkonusu 

farklõlõklarõ ortadan kaldõracak altyapõ değişiklikleri incelenecektir. 

 

1. Bölüm 5.5�te önerilen yapõlanmalardan Liman Devleti Kurulu olan bir 

seçenek seçildiği takdirde, bütçe cetvellerinde liman devleti denetimi uzmanõ (LDDU) 

için bir tanõmlama getirilmesi gerekmektedir. LDDU�larõn aldõğõ maaş, GSK�larõn aldõğõ 

maaş seviyesine getirilmelidir. Sözkonusu maaşõn içinde fazla mesai tazminatõ da 

bulunduğu takdirde, LDDU�larõn 24 saat çalõşmasõ sağlanabilecektir. 

 

Bölüm 5.5�te önerilen yapõlanmalardan Teftiş (Sörvey)-Denetim Kurulu olan bir 

seçenek seçildiği takdirde, bütçe cetvellerinde bulunan mevcut GSK uzmanõ 

kadrosunun adõ Teftiş(Sörvey)-Denetim uzmanõ olarak değiştirilmeli, iş tanõmõ da liman 

devleti denetimlerini kapsayacak şekilde genişletilmelidir.   

 

2. Türkiye limanlarõnda toplam denetlenen gemi yüzdesi 7,4 olarak 

hesaplanmõştõr (Bkz. Bölüm 4.4). Bu oran oldukça düşüktür. Düşük olmasõnõn en büyük 

sebebi LDDG sayõsõnõn yetersiz olmasõdõr. Bu bölümde, Türkiye�nin limanlarõna gelen 

ortalama yõllõk gemi miktarõnõn sabit kalacağõ varsayõlarak kõsa ve orta-uzun vadede 

denetlenmesi gereken gemi sayõsõ hesaplanacaktõr. Ancak bu hesaplama yapõlõrken, 

Bölüm 4.4�te kullanõlan Denizcilik Müsteşarlõğõ Bölge Müdürlüklerinden merkeze gelen 

bilgiler kullanõlmayacaktõr. Bu bilgiler kendi içinde tutarlõdõr. Ancak, gelen gemilerin 

listesine bakõldõğõnda bazõ gemilerin iki defa yazõldõklarõ, daha önceki aylarda gelen 

gemilerin sonraki aylarda gelişlerinin de listelerde yer aldõğõ görülmüştür. Aynõ 

durumun denetlenen gemiler için de geçerli olduğu gözönüne alõnarak, bu bölümde 
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yapõlacak olan hesaplamalar farklõ varsayõmlara dayandõrõlacaktõr (Denetleme oranõnda 

önemli olan kaç denetlemenin yapõldõğõ değil, kaç ayrõ geminin denetlendiğidir): 

 

Öncelikle, Türkiye�de denetlenen gemi oranõnõ belirleyebilmek üzere bazõ 

varsayõmlardan yola çõkõlarak Türkiye�ye gelen ayrõ gemi sayõsõ bulunacaktõr. İngiltere 

limanlarõna yõlda ortalama 80.000 yabancõ bayraklõ gemi gelmektedir. Bunlardan sadece 

6.800 civarõnda bir kõsmõ ayrõ gemilerdir.84 Aradaki orana bakõldõğõnda gelen gemilerin 

yüzde 8,5�inin ayrõ gemiler olduğu gözlenmektedir. AB�de düzenli seferlerin oranõ 

oldukça fazladõr. Türkiye�nin kolay liman özelliği gözönüne alõnarak yolu üzerindeki 

Türk limanlarõna tek uğrak yapan gemilerin AB�ye göre daha çok olduğu varsayõmõyla, 

Türkiye�ye gelen gemilerin yüzde 15�i ayrõ gemiler olarak kabul edilecektir. Bu 

varsayõmla yõllõk ortalama 3.300 geminin ayrõ gemi olduğu sonucuna ulaşõlmaktadõr. Bu 

çerçevede: 

 

- kõsa vadede yüzde 15 denetleme oranõ : 3.300 x 0,15 = 495 ayrõ gemi 

denetlenmelidir. 

- orta-uzun vadede yüzde 25 denetleme oranõ: 3.300 x 0,25 = 825 ayrõ gemi 

denetlenmelidir. 

 

İngiltere�deki uygulamaya göre her geminin denetlenmesi için ortalama 8 adam-

saat işgücü gerekmektedir85 (Normal bir denetleme ortalama 2-3 saat alõrken, ayrõntõlõ 

denetleme oldukça uzun zaman almaktadõr. Bütün durumlar gözönüne alõnarak bir 

geminin denetimi için gereken ortalama zaman 8 adam-saat olarak hesaplanmõştõr). 

 

 İsveç�te, liman devleti denetimleri, denetçilerin zamanõnõn yüzde 10-15 gibi bir 

kõsmõnõ almaktadõr. 40 denetçinin liman devleti denetimi yapmakla görevli olduğu 

gözönüne alõnõrsa, İsveç, liman devleti denetimleri için yõlda ortalama 4-6 adam-yõl 

işgücüne ihtiyaç duymaktadõr. İngiltere�de bu rakam 13 adam yõldõr. İsveç�te 1998-2000 

yõllarõ arasõnda ortalama denetimin 762 gemi, İngiltere�de ise ortalama 1788 gemi 

olduğu gözönüne alõndõğõnda, gemi başõna 8 adam-saat�in AB normlarõ içinde doğru bir 

ortalama olduğu ortaya çõkmaktadõr.  

 

                                                           
84 İngiliz Maritime and Coast Guard Agency�den e-mail yoluyla alõnan bilgidir. 
85 Ibid. 
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Ancak, daha önce de belirtildiği üzere Türkiye kolay liman devleti olduğu için, 

gelen gemilerin çoğu ayrõntõlõ denetleme gerektiren standart altõ gemilerdir. AB 

limanlarõna gitmek istemeyen standart altõ gemilerin bir kõsmõ Türkiye�ye gelmektedir. 

Ayrõca, Türkiye�deki limanlarõn oldukça uzun bir kõyõ şeridi üzerinde dağõnõk olarak yer 

aldõğõ da gözönünde bulundurularak, Türkiye�de bir geminin denetlenmesi için gerekli 

olan zaman ortalama 12 adam-saat olarak varsayõlacaktõr. 

 

- Kõsa vadede yüzde 15 denetleme oranõ: 495 x 12 adam-saat = 5.940 adam-

saat/yõl işgücü gerekmektedir. Yukarõdaki varsayõmlar doğrultusunda yõllõk 

denetleme için gereken işgücü  = 6 adam-yõl olacaktõr. 

 

- Uzun vadede yüzde 25 denetleme oranõ: 825 x 12 adam-saat= 9.900 adam- 

saat/yõl işgücü gerekmektedir. Yukarõdaki varsayõmlar doğrultusunda yõllõk 

denetleme için gereken işgücü = 9 adam- yõl olacaktõr. 

 

Bölüm 5.5�te getirilen idari yapõlanmalardan birincisinde 13 Ana Liman Başkanlõğõ 

yer almaktadõr. Bu yapõlanmanõn amacõ, işlek limanlarda çabuk karar alõnmasõ ve 

denetimlerin hõzla yerine getirilmesidir. Bunun için her Ana Liman Başkanlõğõnda 

denetleme uzmanõ bulundurulmasõ gerekmektedir. Bazõ Ana Liman Başkanlõklarõna, 

kendileri gibi ana liman niteliğinde olan limanlar da bağlõdõr. Mevcut Bölge 

Müdürlüklerinin korunmasõ halinde, yine ilk alternatifte ana liman olarak seçilen işlek 

limanlarda denetim görevlisi bulundurulmasõ gerektiği Bölüm 5.5�te belirtilmiştir. 

LDDG�lerin GSK�lardan ayrõ olarak görevlendirileceği ve Liman Devleti Kurulunun 

oluşturulacağõ yapõlanmada ve tek bir Sörvey(Teftiş)-Denetim Kurulu yapõlanmasõnda 

kaç denetim görevlisinin çalõşmasõ gerektiği bu çerçevede belirlenecektir. 

 

1. Liman Devleti Kurulunun oluşturulmasõ durumunda: 

 

- Trabzon Bölgesi / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ, �5 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr. 

  

- kõsa vadede: 5 x 0.15 = 1 gemi/ay → 2 LDDG, 

- uzun vadede: 5 x 0. 25 = 1 gemi/ay → 2 LDDG 
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gerekmektedir. Kõsa ve uzun vadede ayda ortalama sadece 1 geminin denetlenmesi 

gereken bu bölgede 2 ayrõ LDDG görevlendirilmesinin nedeni, bu Bölge Müdürlüğü 

/Ana Limana Giresun�dan Hopa�ya kadar uzanan sahil şeridinde kendisi de dahil olmak 

üzere 9 limanõn bağlõ olmasõdõr. Aynõ anda iki limanda birden fazla denetlenecek gemi 

çõkmasõ durumunda tek kişi yeterli olmayacaktõr.  

 

 - Samsun Bölgesi / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ, �9 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr. 

 

- kõsa vadede: 9 x 0.15 = 1 gemi / ay  → 2 LDDG, 

- uzun vadede: 9 x 0.25 = 2 gemi/ ay → 2 LDDG 

 

gerekmektedir. Kõsa vadede ayda ortalama sadece 1 geminin, uzun vadede 2 geminin 

denetleneceği bu bölgede 2 ayrõ LDDG görevlendirilmesinin nedeni, bu Bölge 

Müdürlüğü /Ana Limana Sinop�tan Ordu�ya kadar kadar uzanan sahil şeridinde kendisi 

de dahil olmak üzere 5 limanõn bağõmlõ/bağlõ olmasõdõr. Aynõ anda iki limanda birden 

fazla denetlenecek gemi çõkmasõ durumunda tek kişi yeterli olmayacaktõr.  

 

 - Zonguldak Limanõ / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ �7 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr.  

 

- kõsa vadede: 7 x 0.15 = 1 gemi/ ay→ 2 LDDG, 

- uzun vadede: 7 x 0.25 = 2 gemi/ ay → 2 LDDG 

 

gerekmektedir. Kõsa vadede ayda ortalama sadece 1 geminin, uzun vadede 2 geminin 

denetleneceği bu bölgede 2 ayrõ LDDG görevlendirilmesinin nedeni, bu Ana 

Liman/Limana bağlõ/bağõmlõ kendisi de dahil 7 liman olmasõdõr. Aynõ anda iki limanda 

birden fazla denetlenecek gemi çõkmasõ durumunda tek kişi yeterli olmayacaktõr. 

 

 - Mersin Bölgesi / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ �55 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr.  

 

- kõsa vadede: 55 x 0.15 = 8 gemi/ ay→ 3 LDDG, 

- uzun vadede: 55 x 0.25 = 14 gemi/ ay → 4 LDDG 
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gerekmektedir. Mersin Bölgesi / Ana Limanõna bağõmlõ/bağlõ kendisi de dahil olmak 

üzere 3 liman bulunmaktadõr. Az liman olmasõna rağmen hem Mersin�in hem 

Taşucu�nun çok işlek limanlar olmasõ, bu denetleme sayõsõnõ da beraberinde getirmiştir. 

Bu limanda, şu ana kadar incelenen diğer limanlara göre göreceli olarak az LDDG 

görevlendirilmesi öngörülmüştür. Bunun nedeni, bağlõ liman sayõsõnõn az ve ulaşõm 

yönünden birbirine yakõn olmasõdõr. 

 

- İskenderun Limanõ / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ �15 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr.  

 

- kõsa vadede: 15 x 0.15 = 2 gemi/ ay→ 2 LDDG, 

- uzun vadede: 15 x 0.25 = 4 gemi/ ay → 2 LDDG 

 

gerekmektedir. İskenderun Limanõ / Ana Limanõna bağõmlõ/bağlõ kendisi de dahil olmak 

üzere 2 liman bulunmaktadõr. Hem Botaş Limanõ, hem İskenderun Limanõ işlek 

limanlardõr. Aynõ anda denetlenecek gemilerin gelme olasõlõğõ yüksektir. Bu nedenle 

limanda en az 2 LDDG bulunmasõ gereklidir. Bu limana bağlõ liman sayõsõnõn az ve bu 

limanlarõn birbirine çok yakõn olmasõ nedeniyle uzun vadede de 2 LDDG yeterli 

olacaktõr.  

 

- Antalya Bölgesi / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ �10 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr.  

 

- kõsa vadede: 10 x 0.15 = 2 gemi/ ay→ 2 LDDG, 

- uzun vadede: 10 x 0.25 = 3 gemi/ ay → 2 LDDG 

 

gerekmektedir. Antalya Bölgesi / Ana Limanõna bağõmlõ/bağlõ kendisi de dahil olmak 

üzere 5 liman bulunmaktadõr. Denetlenecek gemi sayõsõ az olmasõna rağmen limanlarõn 

birbirlerine nispeten uzak olmasõ ve aynõ anda iki ayrõ limanda denetlecek gemilerin 

bulunmasõ ihtimali dolayõsõyla 2 LDDG görevlendirilmektedir.  

 

- Çanakkale Bölgesi / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen �ayrõ gemi� sayõsõ 2 

gemi/ay olarak hesaplanmõştõr.  
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- kõsa vadede: 2 x 0.15 = 1 gemi/ ay→ 1 LDDG, 

- uzun vadede: 2 x 0.25 = 1 gemi/ ay → 1 LDDG 

 

gerekmektedir. Çanakkale Bölgesi / Ana Limanõna bağõmlõ/bağlõ kendisi de dahil olmak 

üzere 8 liman bulunmaktadõr. Denetlenecek gemi sayõsõnõn az olmasõnõn yanõsõra, bağlõ 

limanlarõn bir kõsmõna hiç yabancõ bayraklõ gemi gelmemekte, gelen limanlar da 

Çanakkale�ye çok yakõnda bulunmaktadõr. Bu nedenle, 1 LDDG görevlendirilmesi 

yeterli görülmektedir. 

 

- Gemlik Limanõ / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ �18 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr.  

 

- kõsa vadede: 18 x 0.15 = 3 gemi/ ay→ 2 LDDG, 

- uzun vadede: 18 x 0.25 = 5 gemi/ ay → 2 LDDG 

 

gerekmektedir. Gemlik Limanõ / Ana Limanõna bağõmlõ/bağlõ kendisi de dahil olmak 

üzere 3 liman bulunmaktadõr. Limanlarda aynõ anda denetim olasõlõğõna karşõlõk 2 

LDDG görevlendirilmesi uygun görülmektedir. 

 

- İzmir Bölgesi / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ �46 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr.  

 

- kõsa vadede: 46 x 0.15 = 7 gemi/ ay→ 3 LDDG, 

- uzun vadede: 10 x 0.25 = 12 gemi/ ay → 4 LDDG 

 

gerekmektedir. İzmir Bölgesi / Ana Limanõna bağõmlõ/bağlõ kendisi de dahil olmak 

üzere 6 liman bulunmaktadõr. Bunlarõn üçü işlek limanlardõr. İşlek limanlarõn ikisi, 

İzmir�in kuzeyinde ve güneyinde kalmakta, bu da aynõ anda iki limana ulaşõmõ 

zorlaştõrmaktadõr. Dolayõsõyla kõsa vadede en az 3, uzun vadede en az 4 LDDG 

görevlendirilmesi öngörülmektedir. 

 

- Kuşadasõ Limanõ / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ �26 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr.  
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- kõsa vadede: 26 x 0.15 = 4 gemi/ ay→ 2 LDDG, 

- uzun vadede: 26 x 0.25 = 7 gemi/ ay → 3 LDDG 

 

gerekmektedir. Kuşadasõ / Ana Limanõna bağõmlõ/bağlõ kendisi de dahil olmak üzere 3 

liman bulunmaktadõr. Bunlarõn ikisi işlek limanlardõr. Dolayõsõyla kõsa vadede en az 2, 

uzun vadede en az 3 LDDG görevlendirilmektedir. 

 

 - Marmaris Limanõ / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ �15 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr.  

 

- kõsa vadede: 15 x 0.15 = 2 gemi/ ay→ 2 LDDG, 

- uzun vadede: 15 x 0.25 = 4 gemi/ ay → 2 LDDG 

 

gerekmektedir. Marmaris Limanõ / Ana Limanõna bağõmlõ/bağlõ kendisi de dahil olmak 

üzere 4 liman bulunmaktadõr. Aynõ anda iki denetlemenin gerekmesi olasõlõğõna karşõlõk 

kõsa vadede de 2 LDDG görevlendirilmektedir. 

 

- İstanbul Bölgesi / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ �35 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr.  

 

- kõsa vadede: 35 x 0.15 = 5 gemi/ ay→ 3 LDDG, 

- uzun vadede: 35 x 0.25 = 9 gemi/ ay → 4 LDDG 

 

gerekmektedir. İstanbul Bölgesi / Ana Limanõna bağõmlõ/bağlõ kendisi de dahil olmak 

üzere 8 liman bulunmaktadõr. Bunlarõn üçü işlek limanlardõr. Dolayõsõyla kõsa vadede en 

az 3, uzun vadede en az 4 LDDG görevlendirilmektedir. 

 

- İzmit Limanõ / Ana Limanõ: Ayda ortalama gelen ayrõ gemi sayõsõ �34 

gemi/ay� olarak hesaplanmõştõr.  

 

- kõsa vadede: 34 x 0.15 = 5 gemi/ ay→ 2 LDDG, 

- uzun vadede: 10 x 0.25 = 9 gemi/ ay → 2 LDDG 

 



Yavuz            Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi ile İlgili Türk Mevzuatõnõn AB Müktesebatõyla Uyumlaştõrõ � 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/yavuzs/limandev.pdf    141

gerekmektedir. İzmit Limanõ / Ana Limanõna bağõmlõ/bağlõ kendisi de dahil olmak üzere 

3 liman bulunmaktadõr. Bunlardan İzmit dõşõnda kalan iki limana yabancõ bayraklõ gemi 

gelmemektedir. Dolayõsõyla herhangi bir ulaşõm problemiyle karşõlaşõlmamaktadõr. Hem 

kõsa hem de uzun vadede 2 LDDG görevlendirilmesi yeterli olacaktõr. 

  

 Bütün bölgeler / ana limanlar için yapõlan bu hesaplamadan sonra, liman devleti 

denetiminin aksamadan yapõlmasõ için gerekli görülen toplam LDDG sayõsõ kõsa vadede 

28, uzun vadede 32 olarak bulunmaktadõr. Ancak adam-saat hesabõna göre bir yõlda 

ihtiyaç duyulan işgücü kõsa vadede 6 adam-yõl, uzun vadede 9 adam-yõldõr. Dolayõsõyla 

kõsa vadede görevlendirilmesi gereken 28, uzun vadede görevlendirilmesi gereken 32 

LDDG, zamanlarõnõn büyük kõsmõnõ atõl geçirmek durumunda kalacaktõr. Bu durum, 

istihdam açõsõndan liman devleti kurullarõ oluşturulmasõnõn verimli olmayacağõ 

sonucunu göstermektedir. 

 

2. Sörvey (Teftiş)-Denetim Kurulu oluşturulmasõ durumunda:  

 

Bu yapõlanmada, geri hesaplama yöntemiyle Türkiye�de liman devleti denetimi için 

gereken adam-yõl işgücüne göre etkin bayrak devleti ve liman devleti denetlemelerini 

yürütmek için kaç GSK gerektiği bulunacaktõr. Bu hesaplamalar yapõlõrken, İsveç�teki 

ve İngiltere�deki adam-yõl hesaplarõnõn birbirlerini doğrulamalarõ nedeniyle İsveç�in 

verdiği oranlar, İngiltere için de doğru sayõlacaktõr. Hesaplamada, hem İsveç�teki 

oranlar hem de İngiltere verileri baz alõnacaktõr.  

 

İsveç�te daha önce de belirtildiği üzere, denetçilerin yüzde 80�i, bayrak devleti 

denetlemelerinin yanõsõra liman devleti denetlemelerini de yapmakta ve zamanlarõnõn 

yüzde 10-15�ini liman devleti denetimlerine ayõrmaktadõr. Bu oranlar İngiltere için de 

doğru oranlar olarak kabul edilecektir.  

 

- Kõsa vadede: Türkiye�nin mevcut deniz ticaret filosunun İngiltere�nin deniz 

ticaret filosunun 1,5 katõ olduğu dikkate alõndõğõnda, Türk GSK uzmanlarõnõn bayrak 

devleti denetimleri için İngiltere�den bu oranda daha fazla emek harcamasõ gerektiği 

ortaya çõkmaktadõr. Ayrõca, Türk bayraklõ gemilerin standardõ, İngiltere bayraklõ 

gemilere göre daha düşüktür. Ancak bu husus, LDDG hesaplamasõnda 8 adam-saat 

olarak alõnan işgücünün 12 adam-saat olarak alõnmasõyla gözönünde bulundurulmuştur. 
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Ayrõca, İngiltere�nin limanlarõna yõlda ortalama 6.800 ayrõ gemi gelirken, bu miktar 

Türkiye limanlarõnda yarõya düşmektedir. Böylece, liman devleti denetimine tabi 

tutulacak gemilerin sayõsõ da farklõlaşmaktadõr. İngiltere�de yõlda ortalama 1800 gemi 

denetlenirken, Türkiye�de kõsa vadede yõllõk 495 geminin denetlenmesi gerekmektedir. 

Bütün bu veriler, Türkiye�deki müfettişlerin (sörveyörlerin) liman devleti denetimlerine 

İngiltere�deki müfettişlere (sörveyörlere) göre daha az, bayrak devleti denetimlerine ise 

daha fazla zaman ayõrmak durumunda olduğunu ortaya koymaktadõr. Bu nedenle, İsveç 

ve dolayõsõyla İngiltere için geçerli olan yüzde 10-15 oranõ, Türkiye için kõsa vadede 

yüzde 5 olarak hesaplanacaktõr. Bu çerçevede: 

 

kõsa vadede = 6/ (0,05 x 0,8) = 150 Teftiş (sörvey)-denetim uzmanõ  

 

görevlendirilmesi gerekecektir. 

  

- Uzun vadede ise yõllõk 825 geminin denetlenmesi gerekmektedir. Türk deniz 

ticaret filosu yaşlõ ve standart altõ olduğu için uzun vadede yenilenmesi beklenmektedir, 

ancak tonaj olarak çok fazla değişmeyeceği varsayõlmaktadõr. Bu durumda liman devleti 

denetimlerinin ağõrlõğõ kõsa vadeye oranla artacaktõr. Bu nedenle, Türkiye için kõsa 

vadede yüzde 5 olarak alõnan oranõn, uzun vadede yüzde 7,5 olduğu varsayõlacaktõr: 

 

uzun vadede  = 9 / (0,075 x  0,8) = 150 Teftiş (sörvey)-denetim uzmanõ  

 

görevlendirilmesi gerekmektedir. Bölüm 5.5�te de belirtildiği üzere, mevcut 65 GSK, 

bayrak devleti denetimlerini yapmak için yeterli değildir. Liman Devleti Kurulu 

oluşturulmasõ durumunda hem yeni GSK uzmanlarõnõn, hem de yeni LDK uzmanlarõnõn 

istihdam edilmesi gerekecektir. Teftiş(Sörvey)-Denetim Kurulu oluşturulmasõ 

durumunda ise görevlendirilecek bütün denetimciler hem bayrak hem liman devleti 

görevleri yerine getireceği için işgücü atõl kalmayacaktõr. Bu yapõlanmaya gidilmesi 

durumunda, mevcut 73 denetçiye ek olarak 77 yeni denetçinin görevlendirilmesi 

gerekecektir. 

 

İsveç ve İngiltere�deki denetçilerin profiline bakõldõğõnda, AT Direktifi ve Paris 

MOU�da belirlenen özelliklere haiz olmak üzere, üçte birinin kaptan belgesine sahip, 

üçte birinin baş mühendis sertikasõna sahip, üçte birinin ise gemi inşa mühendisi 
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belgesine sahip olduğu görülmektedir. Bu tür bir konfigürasyon Türkiye�de de 

uygulanabilir. 

 

3. Liman devleti denetiminin etkin bir şekilde yapõlabilmesi için bir veritabanõ 

sistemi kurulmalõdõr. Herşeyden önce, limanlara gelen gemi sayõsõnõn sağlõklõ 

hesaplanabilmesi için �ayrõ gemiler�in istatistiğinin tutulmasõ gereklidir. Denizcilik 

Müsteşarlõğõnõn halen yatõrõm programõnda bulunan ve 2002 yõlõ sonuna kadar bitmesi 

beklenen bilgi işlem sistemi projesi kapsamõnda bu tür bir istatistiğin tutulmasõ son 

derece kolay olacaktõr.  

  

Bunun dõşõnda, AB�nin kullandõğõ SIRENAC sistemiyle uyumlu bir liman 

devleti denetimi veritabanõ oluşturulmasõ gerekmektedir. Bu veritabanõ oluşturulurken 

AB�nin yardõmõ istenebilir. Bilgi işlem sistemi projesinde bütün liman başkanlõklarõ ve 

merkez zaten birbirine bağlanacaktõr. Bu kapsamda bir LDDG�nin veritabanõna girdiği 

bilgi, yetkili olan kişilerce Liman Başkanlõklarõndan, Bölge Müdürlüklerinden, 

Merkezden ve diğer LDDG�ler tarafõndan görülebilecektir. Bu tür bir veritabanõ, 

sistemin AB sistemine entegrasyonunda büyük kolaylõk sağlayacaktõr. Ayrõca, AB�nin 

sistemine göre oluşturulacak bir veritabanõ, Türkiye�nin de biran önce bayrak ve 

geminin geçmişi gibi kriterlere göre denetim yapabilmesine olanak verecektir. Bu tür 

bir veritabanõ, bilgi işlem sistemi projesi kapsamõnda kõsa vadede oluşturulabilir. 

 

4. Denetlemelerde kullanõlacak olan araç-gereç ve teçhizatõn tamamlanmasõ 

gerekmektedir. Denetçilere telsiz, cep telefonu gibi iletişimi sağlayacak teçhizat temin 

edilmelidir.  

 

Bunun yanõsõra, her bir liman devleti denetçisi denetimi yaparken, bilgisayar 

sisteminden liman devleti denetimi veritabanõna, dolayõsõyla gemi ile ilgili bilgilere 

ulaşabilmelidir. Bunun için yõlda ortalama gereken LDDG sayõsõ gözönüne alõndõğõnda 

belli sayõlarda lap-top alõnmasõ gereklidir. Bu lap-toplar, Müsteşarlõğõn henüz bitmemiş 

olan bilgi işlem sistemi projesi kapsamõnda temin edilebilir.  

 

Ayrõca, denetçilerin ulaşõmõnõ kolaylaştõracak taşõtlarõn da yeterli miktarda 

sağlanmasõ gerekmektedir. Hem mevcut Bölge Müdürlüklerinin korunmasõ, hem de Ana 

Liman Başkanlõklarõnõn kurulmasõ halinde, işlek limanlara denetçi yerleştirileceği ve 
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yakõn limanlara buradan hizmet verileceği Bölüm 5.5�te belirtilmiştir. Bu durumda 

sözkonusu limanlara taşõt da sağlanmasõ gerekecektir. Sadece liman devleti denetimi 

gözönüne alõnarak gereken taşõt sayõsõ, Ek 4�te hesaplanmõştõr. 

  

5. Liman devleti denetiminin iyileştirilmesi, yeterli nitelik ve sayõda liman 

devleti denetimi denetçilerinin görevlendirilmesi Türkiye�ye, yapõlan denetlemeden 

ücret talep etme hakkõnõ da getirecektir. İlk denetleme, liman devletinin görevidir. 

Ancak, gerek ABD, gerekse AB ülkeleri, geminin kendi kusurundan doğan ikincil 

denetlemelerin hepsini belli bir bedel karşõlõğõnda yapmakta, bu şekilde fazladan yapõlan 

liman devleti denetimlerinin masraflarõnõ tazmin etmektedirler. Türkiye�nin kõsõtlõ 

kaynaklarõ dikkate alõndõğõnda bu yöntemin uygulanmasõ yerinde olacaktõr. Fazladan 

yapõlan kontroller için ortaya çõkacak masraf ve fõrsat maliyetleri hesaplanarak belli bir 

bedel gemiden tahsil edilmelidir. Ayrõca, en fazla kusurun hangi eksikliklerden 

kaynakladõğõ belirlenirse, işlek limanlarda bu malzemeler bulundurularak yan sanayinin 

gelir elde etmesi de sağlanabilir. Liman devleti denetimleri, artõk pek çok ülke için ticari 

bir mahiyet kazanmõştõr.      
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SONUÇ 

 

Tüm dünya, standart altõ gemilerin denizlerden temizlenmesi, böylece deniz 

güvenliğinin sağlanmasõ ve çevrenin korunmasõ için denetim standartlarõnõ 

yükseltmektedir. Gelişmiş ülkeler bu harekette başõ çekmektedir. Ticaret hacminin 

büyük  kõsmõ gelişmiş ülkelerin elinde olduğu için, taşõmalardan pay almak isteyen 

diğer ülkeler bu standartlara uymak durumundadõr. Denetim konusunda hõzla, dolaylõ ya 

da doğrudan uluslararasõ bağlayõcõlõğõ olan yeni kurallar çõkmaktadõr. Yeni gelişmelerle 

yakõn gelecekte standart altõ gemiler, sadece gerekli kurallarõ koymamõş ve 

düzenlemeleri yapmamõş kolay limanlar arasõnda taşõma yapabilecek ve bu limanlarõn 

güvenliğini tehdit edecektir.  

 

Türk deniz ticaret filosu, ticaret yaptõğõ bütün bölgelerde en fazla tutulma 

oranõna sahip olan filolar arasõndadõr. Bu nedenle ABD�de hedef bayrak listesinde, 

AB�de kara listenin çok yüksek riskli kategorisinde, Tokyo MOU bölgesinde ortalama 

üstü tutulan ülkeler arasõnda yer almaktadõr. Türkiye�nin bayrak devleti olarak 

bulunduğu kategorideki filolarõn çok büyük çoğunluğu, Panama, Liberya gibi �Kolay 

Bayrak Ülkesi� sicillidir. Bu, denizcilik ülkesi olmayõ hedef alan Türkiye için kabul 

edilemeyecek bir durumdur. Türkiye�nin kara listelerde yer almasõnõn nedeni 

mevzuattan çok, denetimi yapacak personelin ve altyapõnõn yetersizliğidir. 

 

Bayrak devleti denetimlerinin yanõsõra Türkiye�deki liman devleti denetimlerinin 

de yetersiz kaldõğõ görülmektedir. Denetimlerin yetersizliği, Türkiye�yi kolay liman 

ülkesi haline getirmekte, yüksek standartta denetim yapan ülkelerin limanlarõna 

giremeyen standart altõ gemiler bu nedenle Türk limanlarõnõ tercih etmektedir. Bu 

durum, Türkiye�nin deniz ve çevre güvenliğini tehdit etmektedir. Yine bayrak 

devletinde olduğu gibi, bunun nedeni mevzuattan çok denetim personelinin ve 

altyapõnõn yetersizliğidir.  

 

 Türkiye, gerek dõş ticaretinin yarõsõnõ gerçekleştirdiği AB ülkelerine yaptõğõ 

taşõmalarõ bayrak devleti olarak sürdürebilmek, gerekse limanlarõnõ standart altõ 

gemilerden korumak için gereken önlemleri biran önce almak zorundadõr. Türkiye, bu 

tedbirleri almayõ AB�ye taahhüt etmiştir. Ayrõca, AB�ye üyeliğimizin gerçekleşmemesi 
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halinde de, bu taahhütlerin yerine getirilmesi ve standartlarõmõzõn AB standartlarõna 

yükseltilmesi Türkiye�nin denizyolu taşõmacõlõğõnõ sürdürmesi için zaruridir.  

 

 Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz MOU�larõna taraftõr. Akdeniz ve Karadeniz 

MOU, Paris Liman Devleti örnek alõnarak hazõrlanmõştõr.  AB ülkeleri de Paris 

MOU�ya taraf olduklarõ ve AT Direktifleri daha sõkõ denetim kriterleri getirmek dõşõnda 

Paris MOU�nun neredeyse aynõsõ olduğu için, Türkiye�nin ve AB�nin liman devleti 

uygulamalarõ aynõ prensiplere dayanmaktadõr.  

 

Türkiye�nin liman devleti konusunda AB�ye uyumu için öncelikle 

mevzuatõndaki bazõ eksiklikleri tamamlamasõ gerekmektedir. Bunun için kõsa vadede, 

SOLAS 78 ve 88,  LL 88 Ek Protokollerini,  MARPOL Ek III, ILO Sözleşmesi No: 

147�yi onaylayan Kanunlarõ çõkarmalõdõr. Bunun yanõsõra, taraf olunan uluslararasõ 

sözleşmelerin uygulama yönetmeliklerinin iç hukukta düzenlenmesi gerekmektedir. 

Böylece sözleşmelerde bulunan boşluklar giderilecek, yoruma açõk hususlar kesinliğe 

kavuşturulacaktõr. Bu çerçevede, Türkiye�nin taraf olduğu ancak iç hukukta uygulamaya 

yönelik düzenlemesi yapõlmayan MARPOL 73/78, SOLAS 74,  CLC 92 ve FUND 92 

Sözleşmelerinin uygulama yönetmelikleri çõkarõlmalõdõr. SOLAS 78  ve 88, LL 88 Ek 

Protokolleri, MARPOL Ek III ve ILO Sözleşmesi No:147�ye taraf olunduktan sonra, 

bunlarõn da uygulama yönetmeliklerinin düzenlenmesi veya zaten mevcut olan 

yönetmeliklerin ve tüzüklerin bunlara göre yenilenmesi gerekmektedir.  

 

6/6647 sayõlõ �Ticaret Gemilerinin Yükleme Sõnõrõ Tüzüğü�nün, LL 88�e göre 

gözden geçirilerek gerekli değişiklerin yapõlmasõ gerekecektir. 6125 sayõlõ �Ticaret 

Gemilerinin Tonilatolarõnõ Ölçme Tüzüğü�, TONNAGE 69 Sözleşmesine göre gözden 

geçirilmeli ve varsa gerekli değişiklikler yapõlmalõdõr. Ayrõca, 22893 sayõlõ �Gemi 

Adamlarõnõn Eğitim, Belgelendirme, Sõnav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatõlma 

Esaslarõ Hakkõnda Yönetmelik�in STCW 95�e göre değiştirilmesi gerekecektir. 

 

AT Direktifinin AB ülkeleri için bağlayõcõ olduğu ve Türkiye�nin bir AB ülkesi 

olacağõ gözönüne alõndõğõnda, yukarõda sayõlan sözleşmelerin, ek protokollerin ve 

eklerin yanõsõra, orta-uzun vadede AT Direktifinin de kabul edilmesi gerekmektedir. AT 

Direktifi, liman devleti denetimi kurallarõnõ uluslararasõ sözleşmeler çerçevesinde 

belirlemekte, ancak kendine özgü son derece sõkõ kurallar da getirmektedir. Bu 
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çerçevede, AT mevzuatõna tam uyum sağlanmasõ için en iyi çözüm AT Direktifini 

benimseyen bir kanun ve ilgili yönetmeliklerinin çõkarõlmasõ olacaktõr. 

  

 Türkiye�nin liman devleti denetimindeki asõl yetersizliği, mevzuattan daha çok 

altyapõ eksikliğidir. Türkiye�de liman devleti denetimi, doğrudan Denizcilik 

Müsteşarlõğõnõn 7 Bölge Müdürlüğü tarafõndan yürütülmektedir. Liman devleti 

denetimiyle sorumlu görevliler, gereken limanlara Bölge Müdürlüklerinden giderek 

denetim yapmaktadõr. Uzun bir kõyõ şeridine ve bu kõyõ şeridi üzerinde dağõlmõş 

limanlara sahip olan Türkiye�de bu durum, zaman kaybõnõ ve hareket esnekliği 

eksikliğini de beraberinde getirmektedir.  Türkiye�nin liman devleti denetimlerini daha 

etkin yürütebilmesi amacõyla dört ayrõ idari yapõlanma alternatifi oluşturulmuştur. 

Alternatifler oluşturulurken, liman devleti denetimlerini etkin şekilde yürüten ABD ve 

AB ülkelerinden İngiltere ve İsveç�teki idari yapõlanma incelenmiştir.  ABD�de liman 

devleti denetimleri, Alan ve Bölge Kumandanlarõna bağlõ Liman Başkanlõklarõ 

tarafõndan yürütülmektedir. Ayrõca ABD, İngiltere ve İsveç�te liman devleti denetimleri, 

aynõ zamanda bayrak devleti denetimlerini de yapan müfettişler(sörveyörler) tarafõndan 

gerçekleştirilmektedir. Bu hususlar da gözönüne alõnarak Türkiye için oluşturulan  idari 

yapõlanma alternatifleri şunlardõr:  

 

1. Mevcut Bölge Müdürlüklerinin korunmasõ, denetçilerin Bölge Müdürlükleri 

dõşõnda gemi trafiğine göre belirlenen limanlara da yerleştirilmesi ve bayrak 

devleti ile liman devleti denetimlerini gerçekleştiren görevliler için tek bir 

müfettiş(sörveyör)-denetçi havuzu oluşturulmasõ, 

 

2. Mevcut Bölge Müdürlüklerinin korunmasõ, denetçilerin Bölge Müdürlükleri 

dõşõnda gemi trafiğine göre belirlenen limanlara da yerleştirilmesi, bayrak 

devleti denetimlerinin Gemi Sörvey Kurullarõna bağlõ GSK uzmanlarõnca, 

liman devleti denetimlerinin de yeni kurulacak Liman Devleti Kurullarõna 

bağlõ LDK uzmanlarõnca yürütülmesi, 

 

3. Gemi trafiği ve stratejik-coğrafi unsurlara göre Ana Liman Başkanlõklarõ 

oluşturulmasõ, Bölge Müdürlüklerinin kapatõlarak yetki ve sorumluluklarõnõn 

bu başkanlõklara devredilmesi ve bayrak devleti ile liman devleti 
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denetimlerini gerçekleştiren görevliler için tek bir müfettiş(sörveyör)-denetçi 

havuzu oluşturulmasõ, 

 

4. Gemi trafiği ve stratejik-coğrafi unsurlara göre Ana Liman Başkanlõklarõ 

oluşturulmasõ, Bölge Müdürlüklerinin kapatõlarak yetki ve sorumluluklarõnõn 

bu başkanlõklara devredilmesi ve bayrak devleti denetimlerinin Gemi Sörvey 

Kurullarõna bağlõ GSK uzmanlarõnca, liman devleti denetimlerinin de yeni 

kurulacak Liman Devleti Kurullarõna bağlõ LDK uzmanlarõnca yürütülmesi. 

 

Yapõlan incelemeler sonucu, ayrõ LDK�lar kurulmasõ halinde liman devleti 

denetimleri için gereken işgücünün çok üzerinde uzman görevlendirilmesi gerektiği, 

bunun da atõl işgücü kapasitesi yaratacağõ ortaya çõkmõştõr. Ayrõca, LDK uzmanlarõnõn 

sadece liman devleti denetimini yerine getirmesinden dolayõ, bayrak devleti denetimini 

güçlendirmek için yeni GSK uzmanlarõnõn da görevlendirilmesi gerekecektir. Bu 

çerçevede, bayrak ve liman devleti denetimini yerine getiren denetçilerin aynõ 

niteliklere sahip görevliler olduğu ve aynõ uluslararasõ sözleşmeler uyarõnca 

denetimlerini gerçekleştirdiği gözönüne alõndõğõnda, denetçilerin eğitimden geçirilerek 

hem liman devleti hem de bayrak devleti denetimlerini yerine getirecek şekilde 

Teftiş(Sörvey)-Denetim Kurullarõna bağlõ olarak görevlendirilmesi gerektiği sonucuna 

varõlmõştõr. Bu şekilde atõl işgücünün önüne geçilecektir.    

 

Bölge Müdürlüklerinin korunmasõ halinde, diğer işlek limanlarda yine denetçi 

yerleştirilmesi ve bu denetçiler için gerekli araç-gereç, teçhizat ve taşõtõn sağlanmasõ 

gerekecektir. Ayrõca, limanlardaki denetçilerin Bölge Müdürlüklerinden gelecek 

talimatlarõ beklemesi ve bunlara göre hareket etmesi gerekecek, aynõ şekilde denetleme 

konusunda bütün bilgiler de Bölge Müdürlüklerine iletilecektir. Bu yapõlanmada 

koordinasyon ve iletişim zorluklarõ nedeniyle zaman kaybedilebilecektir. Denetimde 

çabuk karar alõnõp hõzlõ uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Tasarruf amacõyla Bölge 

Müdürlüklerinin kapatõlmasõnõn gündemde olduğu da gözönüne alõnarak, Bölge 

Müdürlüklerinin kapatõlmasõ, zaten mevcut olan liman başkanlõklarõnõn belli limanlarda 

Ana Liman Başkanlõklarõna dönüştürülmesi ve tali limanlarõn bunlara bağlanmasõ, hõzlõ 

ve esnek hareket kabiliyetine kavuşulmasõnõ sağlayacaktõr. 
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 Bu çerçevede Denizcilik Müsteşarlõğõnõn liman devleti denetimlerini etkin 

yürütmesi için önerilen idari yapõlanma, 3. Alternatif olacaktõr. Bu alternatife göre, 

Bölge Müdürlükleri kapatõlõp yerine 13 Ana Liman Başkanlõğõ kurulacak (İzmir, 

Kuşadasõ, Marmaris, Antalya, Mersin, İskenderun, Trabzon, Samsun, Zonguldak, 

İstanbul, İzmit, Çanakkale, Gemlik) ve müfettiş(sörveyör)-denetçiler hem bayrak hem 

liman devleti denetimlerini yapacaktõr. 

  

 Sözkonusu yapõlanmada, Ana Liman Başkanlõklarõna bağlõ Teftiş(Sörvey)-

Denetim Kurullarõ oluşturulacak, müfettiş(sörveyör)-denetçiler bu Kurula bağlõ olarak 

çalõşacaktõr. Bu yapõlanmada kõsa ve uzun vadede 150 sörveyör-denetçi 

görevlendirilmesi gerekecektir. Şu anda Teftiş(Sörvey)-Denetim havuzunda toplam 73 

kişi bulunmakta olduğu gözönüne alõndõğõnda, 77 yeni müfettiş(sörveyör)-denetçinin 

görevlendirilmesi gerektiği ortaya çõkmaktadõr. Bu yapõlanma, Türkiye�nin hem liman 

devleti hem de bayrak devleti denetimini güçlendirmesini sağlayacak, bu da Türkiye�nin 

pazarlõk gücünü artõracaktõr. 

 

 Mevcut müfettiş(sörveyör)-denetçilerin yarõsõ gerekli niteliklere sahip baş 

mühendis, dörtte biri kaptan, dörtte biri gemi inşa mühendisidir. İngiltere ve İsveç�te bu 

oran her biri için eşittir. Yeni görevlendirmelerde Türkiye�de gerekli niteliklere haiz 

personelin dağõlõmõ da dikkate alõnarak mümkün olduğunca dengeli bir dağõlõm 

gözetilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 

 Ayrõca, Teftiş(Sörvey)-denetim uzmanlarõ için bütçe cetvellerinde yeni bir tanõm 

yapõlmasõ ve görev tanõmlarõnõn belirlenmesi gerekmektedir.  

 

  Teftiş(sörvey)-denetim uzmanlarõnõn diğer limanlara ulaşõmõnõ sağlayacak 

yeterli taşõt temin edilmelidir. Sadece liman devleti denetiminin gerektiği gibi 

yürütülebilmesi için beş adet yeni taşõt alõnmasõ gerektiği hesaplanmõştõr. 
  

Liman devleti denetiminin etkin bir şekilde yapõlabilmesi için, limanlara gelen 

gemilerle ilgili verilerin tutulacağõ, AB�nin kullandõğõ SIRENAC sistemiyle uyumlu bir 

veritabanõ sistemi kurulmalõdõr. Veritabanõnda, öncelikle limanlara gelen gemi sayõsõnõn 

sağlõklõ hesaplanabilmesi için �ayrõ gemiler�in istatistiği tutulmalõdõr. Veritabanõ, bir 

müfettiş(sörveyör)-denetçinin girdiği bilgilerin, diğer müfettiş(sörveyör)-denetçiler ve 
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yetkili kişiler tarafõndan kullanõlmasõnõ sağlayacaktõr. Gemiyle ilgili verilere göre 

sörveyör-denetçiler denetimde hangi noktalara odaklanmasõ gerektiğini belirleyebilecek, 

böylece zaman ve işgücü kaybõ önlenecektir. Denizcilik Müsteşarlõğõnõn halen yatõrõm 

programõnda bulunan ve 2002 yõlõ sonuna kadar bitmesi beklenen bilgi işlem sistemi 

projesi kapsamõnda bu tür bir veritabanõ kurulmasõ uygun olacaktõr. Müfettiş(sörveyör)-

denetçilerin veritabanõna anõnda ulaşmasõnõ sağlamak için gerekli teçhizatõn (lap-top) 

sağlanmasõ gerekmektedir.  

 

Ayrõca, müfettiş(sörveyör)-denetçilerin iletişim ve denetlemede kullanacaklarõ 

diğer malzemeler de temin edilmelidir.  

 

Liman devleti denetiminin iyileştirilmesi, yeterli nitelik ve sayõda liman devleti 

denetimi denetçilerinin görevlendirilmesi bize, yapõlan denetlemeden ücret talep etme 

hakkõnõ da getirecektir. Bütün ülkelerde, ilk denetleme, liman devletinin görevidir. 

Ancak, gerek ABD, gerekse AB ülkeleri, geminin kendi kusurundan doğan ikincil 

denetlemelerin hepsini belli bir bedel karşõlõğõnda yapmakta, bu şekilde fazladan yapõlan 

liman devleti denetimlerinin masraflarõnõ tazmin etmektedirler. Türkiye�nin kõsõtlõ 

kaynaklarõ dikkate alõndõğõnda bu yöntemin uygulanmasõ yerinde olacaktõr. Fazladan 

yapõlan kontroller için yapõlan masraf ve fõrsat maliyetleri hesaplanarak belli bir ücret 

gemiden tahsil edilmelidir. Liman devleti denetimi, bütün dünyada gittikçe ticari bir 

nitelik kazanmaya başlamõştõr. En fazla kusurun hangi eksikliklerden kaynakladõğõ 

belirlenirse, işlek limanlarda bu malzemeler bulundurularak yan sanayiye gelir 

sağlanmasõ da mümkün olabilecektir.  
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is to recommend necessary changes in the port 

state control implementations of Turkey to harmonize the Turkish legislation with the 

EU legislation in the process of Turkey�s full membership to EU. 

 

 In the first section, definitions that are needed to understand the maritime safety 

concepts, short history and structure of IMO, the international main actor in maritime 

safety legislation, and the short history of improvements about maritime safety are 

introduced.  

 

 In the second section, the international rules adopted for port state control and 

their implementations by different regional port state controls are examined. Based on 

the comparisons of regional port state controls, it is concluded that as all regional port 

state controls are based on first regional PSC, Paris MOU, with differentiations 

according to the regional capacities, all the port state control implementations are 

conducted on the basis of mainly the same principles. The USA, which is considered 

seperately, implements the most updated rules of IMO and also pioneers new 

improvements about maritime safety. The port state control is conducted mainly by 

Captains of the Ports and by surveyors who at the same time implement flag state 

controls. 

 

 In the third section, port state implementations in EU are considered. Paris MOU 

and EC Directives about port state control are examined and compared. EU bases port 

state implementations on Paris MOU, but adopts higher standards in EC Directives. EC 

Directives and Paris MOU are revised according to each other enforcing all the parties 

to Paris MOU also to implement the EU rules sooner or later. The countries willing to 

trade by EU have to obey these high standards, too. In EU, port state controls are 

implemented according to the most updated IMO rules and like the USA, EU is one of 

the greatest pioneers in the new improvements about the maritime safety legislation. In 

the two EU countries chosen as samples, port state control inspections are implemented 

by surveyors who also implement the flag state implementations.  
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 In the fourth and fifth section, current port state control implementations of 

Turkey, and the necessary changes to harmonize Turkish port state control 

implementations with EU are examined. In Turkey, port state control examinations can 

not be implemented thorougly and this makes Turkey a country of ports of convenience. 

This is not mainly because of the lack of Turkish legislation, but rather, because of the 

lack of adequate infrastructure for port state control. Turkey has to improve her port 

state control not to become a country of ports full of substandard ships. 

 

 In this context, it is concluded that Turkey should conduct the port state 

implementations through main ports rather than seven districts. Instead of  the port state 

control inspectors and flag state surveyors charged seperately, surveyor-inspectors 

should be charged who will be able to conduct both inspections. Necessary international 

conventions and protocols to harmonize Turkish legislation with EU�s should be 

approved in short term, as well as EC Directives in medium-long term. Besides, 

necessary internal legislation should be adopted. An information system harmonized 

with SIRENAC of EU should be established to eliminate duplication of efforts and to 

conduct effective port state control.   
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EK 1: ABD�DE LİMAN DEVLETİ YILLIK DENETİMLERİNDE GEMİLERDE 

OLMASI İSTENEN VE KONTROL EDİLECEK GEREKLERİN DÖKÜMÜ 

 

 

i) Sertifikalar, Ehliyetler ve Belgeler:  

 

i.a) Geminin Çalõşmasõ ile İlgili Belgeler: 

 

1) Sicil Belgesi 

2) Klas Kuruluşu Belgesi 

3) Depolama Planõ 

4) Kargo Kayõt Defteri 

5) Uluslararasõ Gemi Ölçüm Belgesi (1969) 

6) Petrol Aktarma İşlem Kurallarõ (Prosedürleri) 

7) Tehlikeli Madde Manifestosu 

8) Tehlikeli Maddeler Hakkõnda Eğitim Kayõtlarõ 

9) Kargo Emniyetini Sağlamak İçin Kõlavuz  

 

i.b) SOLAS Belgeleri: 

1) Güvenli İnşa Belgesi 

2) Kargo Gemisinde Güvenliği Sağlayacak Ekipman Belgesi 

3) Yolcu Gemisi Güvenlik Belgesi 

4) Muafiyet Belgeleri 

5) Kargo Gemisi Güvenlik Radyotelgraf Belgesi 

6) Kargo Gemisi Güvenlik Radyotelefon Belgesi 

7) Kargo Gemisi Güvenlik Radyo Belgesi 

8) ISM Belgeleri: Uygunluk Belgesi (DOC), Güvenlik Yönetimi Belgesi 

(SMC) 

 

i.c) Kirliliğin Önlenmesi/Tedbir Alõnmasõ ile İlgili Belgeler : 

1) Finansal Yükümlülük Belgesi 

2) Petrol Kayõt Defteri, 1 ve 2. Kõsõmlar 

3) Kirliliği Önlemeye Uygunluk Mektubu 
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4) Uluslararasõ Petrol Kirliliğini Önleme Belgesi veya Dengi 

5) Uluslararasõ Dökme Halindeki Zehirli Sõvõ Maddelerin Taşõnmasõndan 

Doğacak Kirliliği Önleme Belgesi 

6) Petrol Kirlenmesine Karşõ Geminin Acil Durum Planõ (SOPEP) 

7) OPA 90 Gemi Hareket Planõ (VRP) 

8) Atõk Yönetim Planõ 

9) Dökme Halindeki Sõvõ Gazlarõ Taşõmaya Uygunluk Uluslararasõ Belgesi 

10) Dökme Halindeki Tehlikeli Kimyevi Madde Taşõmaya Uygunluk 

Uluslararasõ Belgesi 

 

i.d)Yükleme Hattõ ve Denge ile İlgili Belgeler: 

1) Uluslararasõ Yükleme Hattõ Belgesi (1966) 

2) Uluslararasõ Yükleme Hattõ Muafiyet Belgesi 

3) Denge Bilgisi 

 

i.f) Gemi Adamõ ile İlgili Belgeler: 

1) Güvenli Gemi Adamõ Belgesi 

2) Personel Ehliyetleri ya da Uyumluluk Belgeleri 

3) ILO Sözleşmesi No:73�e göre Gemi Adamlarõnõn Tõbbi Denetimleriyle 

İlgili Tõbbi Sertifikalar 

 

ii) Genel İncelemeler: 

ii.a)  Yapõsõ: 

1) Güverte 

2) Cidar 

3) Ballast Tank I Girişi 

4) Yükleme Hattõ 

5) Seyrüsefere Uygunluğu 

6) Seyrüsefer Sõrasõnda Uğranõlan Hasarlar 

  

ii.b) Makineler: 

1) Çalõşmasõ 

2) İdamesi 

3) Test Edilmesi ve Denenmesi 
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4) Yağ ve Yağlõ Karõşõmlar 

5) Yeterli Güç Kaynağõ 

 

ii.c) Hayat Kurtarma Ekipmanõ 

ii.d) Yangõn Güvenlik Ekipmanõ 

1) Yangõn Kapõlarõ 

2) Havalandõrma Sistemleri 

3) Kaçõş Rotalarõ 

 

ii.f) Seyrüsefer Güvenliği 

ii.g) Kargo Gemisinde Güvenliği Sağlayõcõ Ekipmanlar 

ii.h) Kargo Gemisi Güvenlik Radyosunun Çalõşmasõ 

ii.j) Sözleşme ya da Bayrak Devletinin şart koştuğu ekipman dõşõnda gemide 

bulundurulan ekipman 

ii.k) Atõk 

ii.l) Kõlavuzlar ve Direktifler 

ii.m) ISM Kodu  

iii. Parçalar: 

1. Acil Durum Jeneratörünün Test Edilmesi 

2. Acil Durum Işõklandõrmasõnõn İncelenmesi 

3. Ana ve Acil Durum Yangõn Pompasõnõn Çalõştõrõlmasõ 

4. Petrol Tankerlerinde Sabit Güverte Köpük Sisteminin Test Edilmesi 

5. Sabit Yangõn Dedektör Sisteminin Test Edilmesi 

6. Yük Gemileri ve Tankerlerde Bir Cankurtaran Botunun, Yolcu 

Gemilerinde ise Bütün Cankurtaran Botlarõnõn İndirilmesi 

7. Sintine Suyu Pompalarõnõn Çalõştõrõlmasõ 

8. Su Geçirmez Kapõlarõn Test Edilmesi 

9. Kazanlarõn, Havalandõrmanõn ve Yakõt Pompalarõnõn Uzaktan 

Kumandasõnõn Test Edilmesi 

10. Dümen Çarkõnõn Test Edilmesi 

11. Radyo Donanõmõnõn Acil Durum Güç Kaynağõnõn Test Edilmesi 

12. Yakõt-Su Seperatörü ve Sintine Suyu Monitörünün Test Edilmesi 
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iv. Geminin Çalõşmasõyla İlgili Yerler: 

1) Görevlendirme Listesi 

2) İletişim 

3) Yangõn ve Gemi Boşaltma Tatbikatlarõ 

4) Hasar Kontrol Planõ 

5) Yangõn Kontrol Planõ 

6) Köprü İşlemleri 

7) Kargo İşlemleri (Yükleme, Boşaltma, Tankerlerin Kargo Alanlarõnõn 

Temizlenmesi, Paketli Halde Bulunan Zararlõ Maddelerin Depolanmasõ, Acil 

Durumlarda Alõnacak Tedbirler )  
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EK 2: FAZLALIK FAKTÖRÜNÜN HESAPLANMA YÖNTEMİ86 
 

Paris MOU ve AT Direktifine göre, bayrak devletlerinin durumunu gösterir 
listeler Paris MOU ve AT Direktifinin son revizyonundan sonra, istatistiği mevcut son 3 
yõl baz alõnarak hazõrlanmaya başlanmõştõr.  
 

Bu yöntemde, her bayrak devletinin performansõ, Paris MOU politikasõna göre 
belirlenmiş değerlerin sabit olarak alõndõğõ istatistiksel hesaplamalarõ içeren standart bir 
formülle belirlenmektedir. Yeni sistemde, �kara-gri� ve �gri-beyaz� olmak üzere iki 
limit bulunmaktadõr. Bu limitlerin formülleri ayrõdõr: 

 
u kara-gri = N * p + 0.5 + z √(N*p*(1-p)   
 
u beyaz-gri = N * p - 0.5 - z √(N*p*(1-p)   
 
N = denetim sayõsõ, 
p = makul tutulma oranõ (Paris MOU�da %7 olarak sabitlenmiştir), 
z = istenen signifikans (%95 kesinlik seviyesi için 1,645 olarak alõnmaktadõr) 
u= beyaz veya kara liste için izin verilen tutulma sayõsõ 
 
�Kara-gri� limitinin üstündeki tutulmalar ortalamadan önemli ölçüde kötü, 

�beyaz-gri� limitinin üstündeki tutulmalar ise ortalamadan önemli ölçüde iyidir. 
Herhangi bir bayrak devletinin tutulma sayõsõ her iki limitin arasõnda bir değerse, gri 
listede yer alõr. Bu formül 3 yõlda 30 ya da daha fazla denetim olmasõ durumunda 
uygulanabilir. Kara veya beyaz listedeki kategorileri belirlemek için hedef değiştirilerek 
hesaplamalar tekrarlanõr. 

 
Bayraklarõn performansõnõ karşõlaştõrabilmek için �Fazlalõk Faktörü (FF)�ne 

başvurulmuştur. Her artõş veya azalõş basamağõ, bir tam FF puanõna denk gelmektedir. 
Bütün bayraklarõn FF�si hesaplandõğõnda, bayraklar FF�ye göre sõralanabilir hale 
gelecektir.  

 
FF şöyle bulunmaktadõr: 
 
1. Öncelikle bayrak devletinin toplam tutulmalarõnõn, yukarõda verilen formülle 

hesaplanan kara-gri ve gri-beyaz limitlerine göre hangi listeye girdiği 
bulunur. 

 
2. Kara listeye veya beyaz listeye giriyor ise, sõrasõyla q=+0.03 veya q=-0.03 

olarak alõnõr. 
 
Kara listeye giren tutulma oranlarõ için: 
 
Bayrak tutulma sayõsõ = N * p + 0.5 + z √(N*p*(1-p)  formülünden p 
bulunur. Kara liste limitinde FF= 1olduğu için, bulunan �p� değeri aşağõdaki 
formülde yerine koyularak: 
 
p = 0.7 + ((FFbayrak �1) *0.03)) → FF bayrak hesaplanõr. 

                                                           
86 Paris MOU Annual Report 2000, pp38-39 
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Beyaz listeye giren tutulma oranlarõ için: 
 
Bayrak tutulma sayõsõ = N * p - 0.5 - z √(N*p*(1-p)  formülünden �p� 
bulunur. Beyaz liste limitinde FF= 0 olduğu için, bulunan �p� değeri 
aşağõdaki formülde yerine koyularak: 
 
p = 0.7 + ((FFbayrak �0) *0.03)) → FF bayrak hesaplanõr. 
 

3. Gri listeye giriyor ise: 
 
FFbayrak = (tutulma sayõsõ - ubeyaz-gri  )  /  (ukara-gri  - ubeyaz-gri )  
 
olarak hesaplanõr.  
 
 

FF ≥ 4 → çok yüksek riskli, 

4 ≥ FF ≥ 3 → yüksek riskli, 

3 ≥ FF ≥ 2 → orta-yüksek riskli, 

2 ≥ FF ≥ 1 → orta riskli, 

FF = 1 kara liste limiti, 

1 ≥ FF  ≥ 0 → gri liste, 

FF = 0 → beyaz liste limiti 

 

olduğu gözönüne alõnarak bayraklar, en büyük FF�e sahip olan kara listenin ilk sõrasõna 

yerleşecek şekilde FF�lerine göre sõralanõrlar. 
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EK 3: IMO�NUN LİMAN DEVLETİ KONTROLÜ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMELERİNE TARAF 

ÜLKELER  
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Afghanistan                                         
Albania               x x  x x  
Algeria X x  x x x x x  x x x x  d  x d  x 
Andorra                     
Angola X x  x   x x             
Antigua & Barbuda X x x x x x x x  x x x x  d x x d  x 
Argentina X x x x x x x x  x x x x    x   x 
Armenia                     
Australia X x x x x x x x  x x  x  d x x d x x 
Austria x x  x  x x x  x x x x        
Azerbaijan x   x  x x x             
Bahamas x x x x x x x x  x x  x  d x x d x x 
Bahrain x   x  x x x       d x x d x x 
Bangladesh x   x  x x x             
Barbados x x x x x x x x  x x  x  d x x d x x 
Belarus x   x   x   x x x x        
Belgium x x  x  x x x  x x x x  d x x d x x 
Belize x x  x  x x x  x x x x  d x x   x 
Benin x x  x  x x x  x x x x  x   x   
Bhutan                     
Bolivia x x  x  x x x  x x x x        
Bosnia & Herzegovina                    
Botswana                     
Brazil x x  x  x x x  x x x x  x      
Brunei Darussalam x x  x  x x x  x     x x  x   
Bulgaria x x  x  x x x  x x x x        
Burkina Faso                     
Burundi                     
Cambodia x x x x x x x x  x x x x  x x x   x 
Cameroon x   x   x x       x x  x   
Canada x   x  x x x  x     d x x d x x 
Cape Verde x   x   x x             
Central African Republic                   
Chad                     
Chile x x x x x x x x  x x x   x      
China x x x x x x x x  x x  x  d x x d   
Colombia x x  x  x x x  x x x x  x x  x x  
Comoros x x  x  x x x  x x x x    x   x 
Congo x   x   x              
Costa Rica               x x     
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Cote d'Ivoire x x  x  x x x  x x x x  x   x   
Croatia x x x x x x x x  x x x x  d  x d  x 
Cuba x x  x  x x x  x           
Cyprus x x x x x x x x  x   x  d x x d x x 
Czech Republic x x  x  x x x  x x x x        
Dem. People's Rep. Korea x x x x x x x x  x x x x        
Dem. Rep. of the Congo  x   x x             
Denmark x x x x x x x x x x x x x  d x x d x x 
Djibouti x   x   x   x     x  x x  x 
Dominica x x x x x x x x  x x  x    x   x 
Dominican Republic x   x   x   x x x x  x  x   x 
Ecuador x   x  x x x  x x x x  x      
Egypt x x x x x  x x  x x x x  x x x    
El Salvador      x x              
Equatorial Guinea x x x x x x x x  x x x x  x      
Eritrea x  x x x x x x             
Estonia x x  x  x x x  x x x x  x   x   
Ethiopia x x  x  x x x             
Fiji x   x  x x x       d  x d  x 
Finland x x x x x x x x  x x x x  d x x d x x 
France x x x x x x x x  x x x x  d x x d x x 
Gabon x   x   x x  x x x x  x   x   
Gambia x   x  x x x  x x x x  x   x   
Georgia x  x x  x x x  x x x x  x x x   x 
Germany x x x x x x x x  x x x x  d x x d x x 
Ghana x x  x  x x x  x     x   x   
Greece x x x x x x x x  x x x x  d x x d x x 
Grenada                 x   x 
Guatemala x  x x   x   x x x x  x      
Guinea x   x  x x x             
Guinea-Bissau                     
Guyana x x  x  x x x  x x x x  x   x   
Haiti x   x  x  x             
Holy See                     
Honduras x x  x  x x x  x   x  x      
Hungary x x  x  x x x  x x x x        
Iceland x x x x x x x x  x x  x  d x x d x x 
India x x x x x x x x  x     d x x d x x 
Indonesia x x  x  x x x  x     x  x d   
Iran (Islamic Republic of) x x  x  x x x             
Iraq x     x               
Ireland x x  x  x x x  x x  x  d d x d d x 
Israel x x  x  x x x  x x          
Italy x x x x x x x x  x x x x  d x x d x x 
Jamaica x   x  x x x  x x x x    x   x 
Japan x x x x x x x x  x x x x  d x x d x x 
Jordan x   x  x x x             
Kazakhstan x x  x  x x x  x x x x  x      
Kenya x   x  x x x  x x x x  d  x d  x 
Kiribati        x             
Kuwait x x  x  x x x       x x  x   
Kyrgyzstan                     
Lao People's Dem. Rep.                   
Latvia x  x x  x x x  x x x x  x  x   x 
Lebanon x x  x  x  x  x x x x  x      
Lesotho                     
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Liberia x x x x x x x x  x x  x  d x x d x x 
Libyan Arab Jamahiriya x x  x    x             
Liechtenstein                     
Lithuania x x  x  x x x  x x x x    x   x 
Luxembourg x x x x x x x x  x x x x  x x     
Madagascar x   x    x             
Malawi x       x             
Malaysia x x  x  x x x  x   x  x   x   
Maldives x   x  x x x       x x  x   
Mali                     
Malta x x x x x x x x  x     dd d x dd d x 
Marshall Islands x x x x x x x x  x x x x  d x x d x x 
Mauritania x x  x  x x x  x x x x  x x  x   
Mauritius x   x  x x x  x x x x  d x x d x x 
Mexico x x x x x x x x  x   x  d x x d x x 
Micronesia (Fed. States of)     x             
Monaco x   x  x x   x x x x  d  x d  x 
Mongolia                     
Morocco x x  x  x x x  x x x x  x  x x x x 
Mozambique x   x  x x x       x   x   
Myanmar x x  x  x x x  x           
Namibia x x    x x              
Nauru                     
Nepal                     
Netherlands x x x x x x x x  x x  x  d x x d x x 
New Zealand x x x x x x x x  x x  x  d  x d  x 
Nicaragua    x x x x   x x x x  x x     
Niger                     
Nigeria x x  x  x x x       x   x   
Norway x x x x x x x x  x x  x x d x x d x x 
Oman x x x x x x x x  x x x x  d x x d  x 
Pakistan x x  x  x x x  x x x x        
Palau                     
Panama x x  x  x x x  x x x x  d  x d  x 
Papua New Guinea x   x  x x x  x x x x  x   x   
Paraguay                     
Peru x x  x  x x x  x x x x  x x     
Philippines x   x  x  x  x x x x    x   x 
Poland x x  x  x x x  x x x x  d x x d x x 
Portugal x x x x x x x x  x x x x  x x  x x  
Qatar x   x  x x        x x  x   
Republic of Korea  x x x x x x x x  x x  x  d x x d  x 
Republic of Moldova                    
Romania x  x x x x x x  x   x    x    
Russian Federation x x x x x x x x x x x x x  d x x d x x 
Rwanda                     
Saint Kitts and Nevis         x x x x  x   x   
Saint Lucia          x x x x        
St. Vincent & Grenadines x x  x  x x x  x x x x  x      
Samoa x x  x   x x             
San Marino                     
Sao Tome & Principe x x  x  x x x  x x x x  x      
Saudi Arabia x x  x  x x x       x x     
Senegal x x  x  x x x  x x x x  x      
Seychelles x x x x x  x x  x     d  x d  x 
Sierra Leone x  x x x x x x  x     x  x x  x 
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Singapore x x x x x x x x  x x  x  d x x   x 
Slovakia x x x x x x x x  x x x x        
Slovenia x x x x x x x x  x x x x  d  x d  x 
Solomon Islands       x x             
Somalia    x                 
South Africa x x  x  x x x  x x  x  x      
Spain x x x x x x x x  x x x x  d x x d x x 
Sri Lanka x   x  x x x  x x x x  d  x d  x 
Sudan x   x    x             
Suriname x   x      x x x x        
Swaziland                     
Sweden x x x x x x x x  x x x x x d x x d x x 
Switzerland x x  x  x x x  x x x x  d x x d   
Syrian Arab Republic x x x x  x x x  x     x   x   
Tajikistan                     
Thailand x   x  x x x             
the former Yugoslav 
Republic of Macedonia                     
Togo x x  x  x x x  x x x x        
Tonga x  x x x x x x  x x x x  d  x d  x 
Trinidad & Tobago x   x  x x x  x x x x    x   x 
Tunisia x x x x x x x x  x x x x  d  x d  x 
Turkey x   x  x x x  x   x    x   x 
Turkmenistan                     
Tuvalu x   x  x x x  x x x x  x   x   
Uganda                     
Ukraine x x  x  x x x  x x x x        
United Arab Emirates x x  x  x x x       x x x x  x 
United Kingdom x x x x x x x x  x x x x  d d x d d x 
United Rep. of Tanzania x   x  x  x             
United States x x x x x x x x  x x  x        
Uruguay x x  x  x x x  x x x x    x   x 
Uzbekistan                     
Vanuatu x x x x x x x x  x x  x  d x x d x x 
Venezuela x  x x x x x x  x x x x  d x x d x x 
Viet Nam x x  x  x x x  x           
Yemen x   x  x x        x x     
Yugoslavia x x  x  x x x  x x x x  x   x   
Zambia    x                 
Zimbabwe                     
Hong Kong, China              
(Associate Member) x x  x  x x x  x x  x  x x x x x x 
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EK 4: LİMAN DEVLETİ KONTROLÜ İÇİN GEREKEN TAŞIT SAYISI 

 

Taşõt envanteri incelendiğinde, mevcut taşõtlarõn bir kõsmõnõn Liman 

Başkanlarõnõn emrinde olduğu görülmektedir. Bu taşõtlarõn, gerektiğinde liman devleti 

denetimini yürüten uzmanlara hizmet vermesi sağlanmasõ şartõyla, çok fazla taşõt alõmõ 

gerekmeyecektir: 

  

Şu anda İstanbul Bölgesinde 15 araç bulunmaktadõr. Bu araçlarõn 7�si 

İstanbul�da, 1�i Ambarlõ�da, 1�i Tekirdağ�da, 1�i Tuzla�da, 1�i Zonguldak�ta, 2�si 

İzmit�te bulunmaktadõr. Bu sayõ, herhangi bir yapõlanmada, İstanbul Bölgesine bağlõ 

olan limanlarõn birbirlerine çok uzak mesafede bulunmadõğõ da gözönüne alõnarak 

yeterlidir. Ancak, İstanbul Bölge Müdürlüğünden bir aracõn Zonguldak Ana Liman 

Başkanlõğõna kaydõrõlmasõ gerekecektir.  

 

İzmir Bölgesinde 8 araç bulunmaktadõr. Bu araçlarõn 3�ü İzmir�de, 1�i Aliağa�da, 

1�i Bodrum�da, 1�i Çeşme�de, 1�i Göcek�te, 1�i Marmaris�te bulunmaktadõr. Bunlara 

ilave olarak, Marmaris Ana Liman Başkanlõğõna 1, Kuşadasõ Liman Başkanlõğõna 2 araç 

temin edilmelidir.  

 

Çanakkale Bölgesinde 5 araç bulunmaktadõr. Mevcut dağõlõm yeterlidir. 

 

Samsun Bölgesinde 4 araç bulunmaktadõr. Mevcut dağõlõm yeterlidir. 

 

Trabzon Bölgesinde 3 araç bulunmaktadõr. Bunlardan 1�i hurdadõr. Yenilendiği 

takdirde mevcut dağõlõm yeterlidir. 

 

Mersin Bölge Müdürlüğünde 4 araç bulunmaktadõr. 1�i İskenderun�da, diğerleri 

Mersindedir. Buna ilave olarak İskenderun Limanõna bir taşõt temin edilmelidir. 

 

Antalya Bölge Müdürlüğünde 4 araç bulunmaktadõr. Mevcut dağõlõm yeterlidir. 

 

Bu çerçevede, sadece liman devleti denetimleri için 5 yeni araç alõnmasõ 

gerekmektedir. 
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	DÜNYADA LÝMAN DEVLETÝ UYGULAMALARI
	
	Taraf Ülke Sayýsý

	Ortalama
	
	X < 0,5        ----> 0 puan
	0,5 < X < 1  ----> 3 puan
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