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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
GEMİ BOYA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, gem�ler�n kar�nalarında kullanılan organ�k k�rlenmey� önley�c�

s�stemler�nde b�yos�t olarak kullanılan organot�n b�leş�kler�n�n �nsan sağlığı ve den�z çevres� üzer�ndek� olumsuz
etk�s�n� azaltmaya veya ortadan kaldırmaya ve gem�ler�n den�z suyu balast tankları, ç�ft c�dar alanları �le kargo
tanklarının koruyucu kaplamalarının temel gerekler�ne yönel�k usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) Organ�k tutunma önley�c� s�stem�ne da�r hükümler�;
1) Boyu 24 metre ve üzer� veya 400 groston ve üzer� Türk Bayraklı gem�lere,
2) Türk l�manlarına, tes�slere veya açık den�z term�naller�ne g�r�ş yapan boyu 24 metre ve üzer� veya 400

groston ve üzer� yabancı bayraklı gem�lere,
uygulanır.
b) Koruyucu kaplamalara da�r hükümler�; uluslararası sefer yapan ve bu Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n

b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len tar�hlere göre;
1) 500 groston ve üzer� tüm gem�ler�n ayrılmış den�zsuyu balast tanklarına,
2) 150 metre ve üzer� dökme yük gem�ler�n�n ç�ft c�dar mahaller�ne,
3) 5000 dedveyt ton ve daha büyük ham petrol tankerler�n�n kargo tanklarına,
uygulanır.
(2) Bu Yönetmel�k, asker� amaçlı gem�ler �le kamu kurumlarına a�t veya kamu kurumları tarafından �şlet�len

t�car� amaçlar dışında sadece kamu h�zmet�nde kullanılan gem�lere uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 482 nc� maddes�ne, 26/9/2011 tar�hl� ve 655
sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İl�şk�n Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 28 �nc�
maddes�ne, 26/10/2017 tar�hl� ve 7059 sayılı Kanun �le uygun bulunan 2001, Gem�lerdek� Zararlı Organ�k Tutunma
Önley�c� S�stemler�n Kontrolüne İl�şk�n Uluslararası Sözleşmeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) AFS beyannames�: Organ�k Tutunma Önley�c� S�stem Beyannames�n�,
b) IAFS sert�f�kası: Sözleşme hükümler�ne göre düzenlenen Uluslararası Organ�k Tutunma Önley�c� S�stem

Sert�f�kasını,
c) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
ç) B�yos�t: Organ�k tutunma önley�c� b�r s�stemde zeh�rley�c� olarak kullanılan maddey�,
d) Boya tekn�k dosyası: Bu Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�nde yer alan b�lg�ler� �çeren tekn�k dosyayı,
e) Ç�ğlenme noktası: Havanın maks�mum nem taşıdığı ve doyma noktasına ulaştığı sıcaklığı,
f) Dedveyt ton: Gem�n�n yükleme sınırına kadar alab�leceğ� yolcu, yük, yakıt, su, kumanya g�b� ağırlıklarının

toplamını,
g) Denet�m görevl�s�: Gem�lere l�man devlet� ve bayrak devlet� kontrol denet�m� yapmak üzere

görevlend�r�lm�ş Bakanlık personel�n� veya yetk�lend�r�lm�ş kuruluşun gem� boya denet�m� konusunda görevlend�rd�ğ�
personel�,

ğ) Epoks�: Suya, as�tlere ve alkal�ye karşı d�renç gösteren, zamanla bu gösterd�ğ� d�renc� y�t�rmeyen, yapıştırıcı
özlü k�myasal reç�ney�,

h) Gem�: Tahs�s ed�ld�ğ� gayeye uygun olarak kullanılan; adı, ton�latosu ve kullanma amacı ne olursa olsun;
h�drofo�l tekneler, hava yastıklı araçlar, den�zaltılar, yüzen araçlar veya yüzen platformlar, yüzen depolama ün�teler�
(FSU) ve yüzen üret�m depolama ve boşaltım ün�teler� (FPSO) de dâh�l den�zde yüzen her aracı,

ı) Gem� boya denetmen�: Boya tekn�k dosyasının hazırlanması safhasında bu Yönetmel�kte geçen denet�mler�
gerçekleşt�ren ve İdarece bu konuda yetk� belges� ver�len k�ş�ler�,

�) Gem� boyu: 28/6/1968 tar�hl� ve 12936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1966 Uluslararası Yükleme
Sınırı Sözleşmes� ve değ�ş�kl�kler�nde tanımlanan gem� uzunluğunu,

j) Hedeflenen kullanım ömrü: Tasarlanan boya s�stem�n�n aylar/yıllar �le �fade ed�len bell� b�r zaman d�l�m�nde
kond�syonunu �y� durumda tutmasını,

k) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,
l) IMO: Uluslararası Den�zc�l�k Örgütünü,
m) İy� kond�syon: IMO’nun A.744 (18) Kararında tanımlanan azam� küçük lekeler şekl�nde pas �ht�va eden

kond�syonu,
n) Kenarların yuvarlatılması: İk�nc� yüzey hazırlığı önces�nde kesk�n kenar ve köşeler�n taş motoruyla

taşlanarak rötuşlanması, �şlemden geçmes�n�,



o) Kest�rme kat: Ulaşımı zor bölgeler, kenarlar ve kaynaklar g�b� kr�t�k kısımlarda katlar arası �y� yapışmanın
ve yeterl� boya f�lm� kalınlığının sağlanması �ç�n yapılan boya uygulamasını,

ö) KFK: Kuru f�lm kalınlığını,
p) L�man başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı l�man başkanlıklarını,
r) MEPC: IMO’nun Den�z Çevres�n� Koruma Kom�tes�n�,
s) Mevcut gem�: Yen� olmayan gem�y�,
ş) MSC: IMO’nun Den�z Emn�yet� Kom�tes�n�,
t) Ord�no: 31/10/2012 tar�hl� ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L�manlar Yönetmel�ğ�nde

tanımlanan ord�no belges�n�,
u) Organ�k Tutunma Önley�c� S�stem (AFS): İstenmeyen organ�zmaların tutunmasını önlemek veya kontrol

etmek �ç�n gem�de kullanılan c�haz veya yüzey, yüzey �şlem�, boya veya herhang� b�r kaplamayı,
ü) Organot�n: Kalayın h�drokarbonlarla oluşturduğu k�myasal b�leş�ğ�,
v) Ön �malat astarı: Genell�kle b�r boya s�stem�n�n �lk katından önce ve otomat�k olarak çel�k yüzeye

uygulanan ve shop pr�mer olarak adlandırılan astar boyayı,
y) Sözleşme: 18/11/2017 tar�hl� ve 30244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2001, Gem�lerdek� Zararlı

Organ�k Tutunma Önley�c� S�stemler�n Kontrolüne İl�şk�n Uluslararası Sözleşmey�,
z) Tekn�k ver� föyü: Boya üret�c�s� tarafından yayınlanan; ürün b�lg�ler�, uygulama ve kaplama �ç�n ayrıntılı

tekn�k tal�matları �çeren ürün b�lg� formunu,
aa) Tes�s: 28/6/2015 tar�hl� ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yer�

Hakkında Yönetmel�kte tanımlanmış tes�sler �le İdare tarafından bakım onarım �ç�n �z�n ver�lm�ş yerler�,
bb) Uygunluk değerlend�rme kuruluşu: Ürünün, �lg�l� tekn�k düzenlemeye uygunluğunun test ed�lmes�,

muayene ed�lmes� ve/veya belgelend�r�lmes�ne �l�şk�n faal�yette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,
cc) Yen� gem�: Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte veya daha sonra omurgası konulmuş olan veya

benzer b�r �nşa aşamasında bulunan gem�y�,
çç) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş: 18/1/2017 tar�hl� ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gem�ler İç�n

Yetk�lend�r�lm�ş Kuruluşlar Yönetmel�ğ� çerçeves�nde yetk�lend�r�lm�ş klas kuruluşunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Organ�k Tutunma Önley�c� S�stemler

Organ�k tutunma önley�c� s�stemler�n genel esasları
MADDE 5 – (1) AFS’lerde b�yos�t olarak kullanılan organot�n b�leş�kler gem�lere uygulanamaz.
(2) AFS’lerde b�yos�t olarak kullanılan organot�n b�leş�kler, sızmasını önleyecek b�r kaplama �le kaplanmamış

olması hal�nde, gem�ler�n kar�nasında veya dış yüzey ve parçalarında bulunamaz.
(3) Türk Bayraklı gem�lerde Sözleşme ve bu Yönetmel�k hükümler�ne göre uygulanmış olan AFS’ler

kullanılab�l�r.
(4) Tes�slerde �nşa, tad�lat veya bakım-onarımı yapılan gem�lere bayrağı, boyu ve tonajına bakılmaksızın bu

Yönetmel�k hükümler�ne uygun olan AFS uygulanır.
(5) Sadece bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olmayan organ�k tutunma önley�c� s�stem�n� değ�şt�rmek veya

s�stem�n� yen�lemek �ç�n tes�se gelen gem�lere İdare tarafından �z�n ver�l�r.
Organ�k tutunma önley�c� s�stemler �ç�n denet�m ve belgelend�rme şartları
MADDE 6 – (1) İdare tarafından, MEPC’n�n Res.MEPC.208(62) numaralı  “Gem�lerdek� AFS’n�n

Denetlenmes� Hakkındak� Kılavuz” ve MEPC’n�n Res.MEPC.195(61) numaralı “Gem�lerde AFS’n�n Sörvey ve
Belgelend�r�lmes�ne İl�şk�n Kılavuz”  esas alınarak uygulama genelges� yayımlanır. Gem�ler�n denet�m ve
belgelend�r�lmeler� genelgeye ve aşağıdak� hükümlere göre yapılır:

a) 400 GT üzer�ndek� uluslararası sefer yapan gem�lere bu genelgeye uygun olarak gem� klaslı �se
yetk�lend�r�lm�ş kuruluşun, klassız �se İdaren�n bünyes�ndek� denet�m görevl�s� tarafından yapılan denet�mler
sonrasında rapor hazırlanır. Raporda AFS’n�n uygun bulunması hal�nde l�man başkanlığı veya yetk�lend�r�lm�ş kuruluş
tarafından Ek-1’de yer alan “Uluslararası Organ�k Tutunma Önley�c� S�stem Sert�f�kası” düzenlen�r. “Organ�k
Tutunma Önley�c� S�stem Kayıtları” Ek-2’dek� formlara göre düzenlenerek IAFS sert�f�kasına kalıcı olarak eklen�r.

b) 24 metre ve üzer�ndek� fakat 400 GT altındak� uluslararası sefer yapan gem�ler �le 24 metre ve üzer� ulusal
sefer yapan gem�ler�n �nşa, tad�lat veya bakım-onarımını yapan tes�s tarafından ve/veya donatan veya yetk�l� tems�lc�s�
tarafından uygulanan boyanın b�yos�t olarak kullanılan organot�n b�leş�kler �çermed�ğ�ne da�r Ek-3’te yer alan
“Organ�k Tutunma Önley�c� S�stem Beyannames�” düzenlenerek �mzalanır. Bu beyanname �stend�ğ�nde İdareye, l�man
başkanlığına veya yetk�lend�r�lm�ş kuruluşa �braz ed�l�r. Bu beyanname boya faturası veya sözleşmes� �le desteklen�r.

c) Beyanname veya İdare ya da yetk�lend�r�lm�ş kuruluş tarafından düzenlenen sert�f�ka gem�de bulundurulur.
(2) Ülkem�z l�manlarına gelecek yabancı bayraklı gem�lerden;
a) Sözleşmeye taraf ülkeler�n bayrağını taşıyan 400 GT ve üzer�ndek� gem�lerde IAFS sert�f�kası,
b) Sözleşmeye taraf ülkeler�n bayrağını taşıyan 24 metre ve üzer�ndek� fakat 400 GT altındak� gem�lerde AFS

Beyannames�,
c) Sözleşmeye taraf olmayan ülkeler�n bayrağını taşıyan 24 metre ve üzer� veya 400 GT ve üzer� gem�lerde

uygunluk beyanı,
aranır.
(3) Bu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len belge ve beyanların kontrolü l�man devlet� denet�m� esnasında

l�man devlet� kontrolü �ç�n İdare tarafından l�man devlet� denet�m� yapmak üzere yetk�lend�r�len personel, l�man çıkış
belges� talepler� esnasında �se l�man başkanı tarafından yetk�lend�r�len personel tarafından yapılır. İht�yaç duyulması



hal�nde örnek alımı Bakanlığın denet�m görevl�ler� veya Bakanlığın yazılı taleb� �le yetk�lend�r�lm�ş kuruluşların
denet�m görevl�ler� tarafından gerçekleşt�r�l�r. Söz konusu belge ve beyanları bulunmayanlara l�man başkanlığı
tarafından ord�no düzenlenmez.

(4) Türk Bayraklı gem�lerde IAFS sert�f�kası ve beyannames�, sualtı sörveyler� sırasında belge bazında kontrol
ed�l�r. Bu kontrolde gerekl� görülmes� hal�nde bu madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len örnek alma �şlem� uygulanır. 

(5) İdare tarafından MEPC’n�n Res.MEPC.104(49) numaralı “Gem�lerde Organ�k Tutunma Önley�c�
S�stemler�n Örnek Alma Kılavuzu” esas alınarak uygulama genelges� yayımlanır. L�man başkanlığı veya
yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca yapılan denet�mlerde gerekl� görüldüğü takd�rde bayrağına bakılmaksızın organ�k
tutunma önley�c� s�stem�nden; s�stem�n yapısını, �şlev�n�, bütünlüğünü bozmayacak şek�lde bu genelgeye göre örnek
alınab�l�r. Bu örnek alma �şlem� denet�m görevl�ler� veya İdaren�n tesp�t edeceğ� yetk�lend�r�lm�ş kuruluş tarafından
yapılarak rapor hal�nde İdareye sunulur. Rapor sonuçlarında uygunsuzluk bulunması durumunda, yabancı bayraklı
gem�ler �ç�n Sözleşme hükümler�, Türk Bayraklı gem�ler �ç�n �se bu Yönetmel�k hükümler�ne göre yaptırım uygulanır.

Uluslararası organ�k tutunma önley�c� s�stem belges�n�n geçerl�l�ğ�
MADDE 7 – (1) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�ne göre süres�z olarak düzenlenen IAFS

sert�f�kası veya beyannames�;
a) Organ�k tutunma önley�c� s�stem� değ�şt�r�lm�ş, yen�lenm�ş olup bu Yönetmel�ğe göre sert�f�kası veya

beyannames� yen�lenmem�şse,
b) Bu Yönetmel�ğe uygun olarak düzenlenmem�şse,
c) Gem�n�n başka b�r bayrağa geç�ş yapması üzer�ne,
ç) 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun �lg�l� maddeler� gereğ�nce gem�n�n Türk Bayrağı

çekme hakkını kaybetmes� durumunda,
d) Gem�n�n batması veya belgen�n kayıp ve zay� olması g�b� durumlarının tesp�t� hal�nde,
 geçerl�l�ğ�n� kaybeder.
(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (c), (ç) veya (d) bentler�nde bel�rt�len durumlar neden�yle geçerl�l�ğ�n�

y�t�ren IAFS sert�f�kasına a�t boya tekn�k dosyası ve denet�m raporları �ptal �şlem�nden �t�baren 5 yıl süreyle muhafaza
ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koruyucu Kaplamaların Temel Gerekler�

Koruyucu kaplama uygulanacak gem�ler
MADDE 8 – (1) Bu bölümde geçen koruyucu kaplamalara �l�şk�n hükümler;
a) 500 groston ve üzer� tüm gem�ler�n ayrılmış den�zsuyu balast tanklarına ve 150 metre ve üzer� dökme yük

gem�ler�n�n ç�ft c�dar mahaller�ne aşağıda bel�rt�len tar�hlere göre uygulanır:
1) İnşa sözleşmes� 1 Temmuz 2008 tar�h�nden sonra �mzalanan gem�ler.
2) Sözleşmes� mevcut değ�lse, 1 Ocak 2009 tar�h�nden sonra omurgası kızağa konan veya 1 Temmuz 2012

tar�h�nden sonra tesl�m ed�len gem�ler.
b) 1 Temmuz 1998 ve sonrasında �nşa ed�lm�ş ve (a) bend�n�n kapsamına g�rmeyen petrol tankerler� ve dökme

yük gem�ler�n�n ayrılmış den�zsuyu balast tanklarına uygulanır.
c) 5000 dedveyt ton ve daha büyük ham petrol tankerler�n�n kargo petrol tanklarına aşağıda bel�rt�len tar�hlere

göre uygulanır:
1) 1 Ocak 2013 tar�h�nden sonra �nşa sözleşmes� �mzalanan ham petrol tankerler�.
2) Sözleşmes� mevcut değ�lse, 1 Temmuz 2013 tar�h�nden sonra omurgası kızağa konan veya 1 Ocak 2016

tar�h�nden sonra tesl�m ed�len ham petrol tankerler�.
Koruyucu kaplamaların temel gerekler�
MADDE 9 – (1) Koruyucu kaplama temel gerekler�n�n sağlanması �ç�n �lk uygulamadan �t�baren 15 yıl

boyunca �y� kond�syonda koruyucu kaplama özell�ğ�n� koruması ve �k�nc� fıkrada bel�rt�len uygulama genelges�nde
yer alan kr�terler� karşılaması gerekmekted�r.

(2) 8 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len gem�ler �ç�n MSC’n�n Res.MSC.215(82)
numaralı “Tüm Gem�ler�n Ayrılmış Den�zsuyu Balast Tankları �le Dökme Yük Gem�ler�n�n Ç�ft C�darlarının
Koruyucu Kaplamaları İç�n Performans Standartları Kılavuzu” ve (c) bend�nde bel�rt�len gem�ler �ç�n MSC’n�n
Res.MSC.288(87) numaralı “Ham Petrol Tankerler�n�n Kargo Petrol Tankları Koruyucu Kaplamaları İç�n Performans
Standartları Kılavuzu” esas alınarak İdare tarafından uygulama genelges� yayımlanır.

Boya temel gerekl�l�kler�
MADDE 10 – (1) Uygulanacak boya s�stem�, MSC’n�n Res.MSC.215(82) ve Res.MSC.288(87)  numaralı

dokümanları �le 9 uncu maddede bel�rt�len uygulama genelges�nde yer alan koruyucu kaplama s�stem� tekn�k
gerekl�l�kler�n� sağlar.

(2) Boya üret�c�s�; boyanın ön yeterl�l�k testler� sonucunu, MSC’n�n Res.MSC.215(82) ve Res.MSC.288(87)
numaralı dokümanlarının Ek-1’�nde yer alan kr�terlere göre belgelend�r�r, sonuçların tatm�n ed�c� bulunması hal�nde
bağımsız üçüncü b�r taraftan t�p onay belges� veya uygunluk belges�n� alır.

Boya tekn�k dosyasının hazırlanması
MADDE 11 – (1) Yen� gem�ler�n �nşasında tes�s tarafından hazırlanacak boya tekn�k dosyasında, asgar� olarak

aşağıda ver�len başlıkları �çerecek b�lg�ler bulunur: 
a) Boyanın t�p onay sert�f�kasının ve/veya uygunluk beyanının boya üret�c�s� veya üret�c�n�n ülkem�zdek�

yetk�l� tems�lc�s�nden onaylı suret�,
b) Tekn�k ver� föyü; ürün adı, tanımlayıcı markası ve numarası, kaplama s�stem�n�n kompoz�syonu, renkler�,

b�leşenler�, materyaller�, m�n�mum ve maks�mum kuru f�lm kalınlıkları, uygulama araçları, metotları ve mak�neler�,



uygulanacak yüzey�n paslanma dereces�, yüzey prof�l�, tem�zl�k g�b� durumu, nem ve sıcaklık g�b� çevresel
sınırlamalar,

c) Kaplama uygulamasında tes�s çalışma kayıtları; yüzey hazırlama metodu, uygulama esnasındak� çevre
şartları, uygulanan s�stem, her bölüm �ç�n metrekare olarak uygulanan gerçek alan, uygulama süres�, kalınlığı ve kat
sayısı g�b� d�ğer tekn�k b�lg�ler,

ç) Gem� montajı sırasında kaplama s�stem�n�n onarım ve denet�m� �ç�n prosedürler,
d) Gem� boya denetmen�n�n günlük kayıtları, boya sözleşmes�nden özel sapmaların kayıtları, uygulamanın

boya tedar�kç�s� veya tems�lc�s�n�n tal�matlarına göre yapıldığının beyan ed�ld�ğ� Ek-4’te yer alan günlük kayıtlar ve
Ek-5’te yer alan uygunsuzluk raporları,

e) Tersanen�n denet�m raporu doğrulaması; denet�m�n b�t�ş tar�h�, denet�m sonuçları, yorumlar ve denetmen
�mzası,

f) Serv�se g�r�ş sonrası boya s�stem�n�n bakım ve onarım prosedürler�,
g) Gem� boya denetmen�n�n yetk� belges�n�n fotokop�s�,
ğ) Boya tekn�k dosyanın �çer�s�nde yer alacak yüzey hazırlama ve boya uygulama sürec� hakkındak�

denet�mler konusunda tersane, gem� sah�b� ve boya üret�c� veya tems�lc�s� arasında �mzalanan anlaşma.
(2) Koruyucu kaplamaların bakım ve onarımları, kısm� boya uygulama faal�yetler� boya tekn�k dosyasına

kayded�l�r.
(3) Boya s�stem� tamamen yen�den uygulanacaksa, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len b�lg�ler, boya

tekn�k dosyasına kayded�l�r.
Boya tekn�k dosyasının onayı
MADDE 12 – (1) Boya tekn�k dosyası, İdare veya İdaren�n yetk�lend�receğ� kuruluşlar tarafından 11 �nc�

maddedek� hususlar doğrultusunda belge üzer�nden kontrol ed�lerek onaylanır. Söz konusu kontroller denet�m
görevl�s� tarafından yapılır.

Gem� boya denetmen� tarafından yapılan denet�mler
MADDE 13 – (1) Gem� boya denetmenler�, uygulama sürec�nde, boya uygulama ve yüzey hazırlama

sırasındak� denet�m görevler�n� yer�ne get�r�rler. Denet�m sonuçlarına göre gem� boya denetmen� tarafından Ek-4’te
yer alan günlük kayıtlar ve Ek-5’te yer alan uygunsuzluk raporları hazırlanır.

(2) Gem� boya denetmenler�n�n �nşa safhalarına yapacakları denet�mler aşağıda bel�rt�len şek�lde yapılır:
a) B�r�nc� yüzey hazırlığı safhasında;
1) Çel�ğ�n yüzey sıcaklığı, bağıl nem ve ç�ğlenme sıcaklığı, hava sıcaklığındak� an� değ�ş�kl�kler�n zamanları,

raspa uygulaması önces�nde ölçülür ve kayıt ed�l�r.
2) Çel�k yüzey; çözüleb�l�r tuzlar, yağ, gres ve d�ğer k�rlet�c�ler yönünden test ed�l�r.
3) Ön �malat astarı uygulama sürec�nde, çel�k yüzey�n tem�zl�ğ� gözlemlen�r.
4) Ön �malat astarı materyal�n�n �lg�l� uygulama genelges� gerekler�n� karşıladığı onaylanır.
b) Kalınlık tesp�t� safhasında eğer ana boya s�stem� �le uyumu beyan ed�lm�şse, ç�nko esaslı ön �malat astarının

kalınlık ve kürlenmes�n�n bel�rlenen değerlere uygun olduğu onaylanır.
c) Blokların oluşturulması safhasında;
1) Blok yapımının b�t�r�lmes� sonrasında ve �k�nc� yüzey hazırlığının başlanmasından önce kenarlar �ç�n

yapılan �şlemler de dah�l, yapılan çel�k yüzey �şlemler�ne yönel�k görsel b�r denet�m yapılır.  Yağ, gres veya görülen
d�ğer k�rlet�c�ler�n yüzeyden arındırılmış olduğu kontrol ed�l�r.

2) Raspa, taşlama veya tem�zleme sonrası ve boya uygulamasından önce hazırlanan yüzey�n görsel denet�m�
yapılır.

3) Tem�zl�k ve raspanın b�t�r�lmes� sırasında ve s�stem�n �lk katının uygulanmasından önce, çel�k yüzeyde
kalan çözüneb�l�r tuzların sev�yes� her bloğun en az b�r yer�nden test ed�l�r.

4) Yüzey sıcaklığı, bağıl nem ve ç�ğlenme noktası, boya uygulaması ve kürlenme esnasında gözlemlen�r ve
kayıt ed�l�r.

5)  İlg�l� uygulama genelges� ve atıf yapılan MSC kılavuzlarında bel�rt�len boya uygulama sürec�ndek�
adımların yer�ne get�r�ld�ğ� denetlen�r.

6) Uygulanan boya kalınlığının �lg�l� uygulama genelges� ve atıf yapılan MSC kılavuzlarının “Kuru f�lm
kalınlığı ölçümü” başlıklı ek�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde olduğu kuru f�lm kalınlığı ölçümler� �le kontrol ed�l�r.

ç) Blok montajı safhasında;
1) Yapılan anlaşma, yüzey hazırlama ve �lg�l� uygulama genelges� ve atıf yapılan MSC kılavuzlarının

gerekler�ne uygunluğu �ncelenerek çel�k yüzey kond�syonunun görsel denet�m� yapılır.
2) Yüzey sıcaklığı, bağıl nem ve ç�ğlenme noktası, boya uygulaması başlangıcından önce ve boya uygulaması

sırasında düzenl� olarak ölçülerek kayıt ed�l�r.
3) İlg�l� uygulama genelges� ve atıf yapılan MSC kılavuzlarında bahsed�len boya uygulama proses�ndek�

adımların yer�ne get�r�ld�ğ� denetlen�r.
Alternat�f s�stemler
MADDE 14 – (1) Epoks� esaslı olmayan tüm s�stemler, bu Yönetmel�ğe göre alternat�f s�stem olarak kabul

ed�l�r.
(2) Bu Yönetmel�ğe uygun boya s�stemler�ne eşdeğer performans veren d�ğer alternat�f s�stemler kullanılab�l�r.
(3) B�r başka alternat�f s�stem�n onaylanması, asgar� olarak bu Yönetmel�kte bel�rlenen korozyon koruma

performansına eşdeğerl�k sağladığını göster�r kanıtların belgelenmes�ne bağlıdır. Boya s�stem�n�n, asgar� olarak bu
Yönetmel�kte tanımlanan boya standardına uygunluk sağlayan tatm�n ed�c� performans verd�ğ� kanıtlarla



belgelend�r�l�r. Laboratuvar testler�, �lg�l� uygulama genelges� ve atıf yapılan MSC kılavuzlarında bel�rt�len test
prosedürüne göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gem� Boya Denetmen� Sem�ner� ve Yetk�lend�rmes�

Gem� boya denetmen� sem�nerler� düzenleme ve katılım şartları
MADDE 15 – (1) Gem� boya denetmen� sem�ner� düzenlemek �steyen; Gem� Mühend�sler� Odası, Gem�

Mak�neler� İşletme Mühend�sler� Odası, yetk�lend�r�lm�ş klas kuruluşları, ün�vers�teler�n l�sans düzey�nde öğret�m
veren mühend�sl�k veya fen fakülteler�nden gem� �nşa mühend�sl�ğ�, k�mya veya metalürj� dallarında öğret�m veren
fakülteler� gem� boya denetmenl�ğ� konusunda sem�ner vermek üzere İdareden uygunluk talep eder.

(2) Sem�ner �ç�n uygunluk talepler�nde sem�ner tar�h� ve yer�, sem�ner programı ve eğ�t�c� personel�n
yeterl�l�kler� hakkında b�lg�ler�n sem�ner planlama tar�h�nden en az 2 ay önces�nde uygunluk almak �ç�n İdareye
sunulması gerekmekted�r. Sem�ner programı SSPC PCI, FROSIO III veya NACE II sev�yes�ndek� yeterl�l�klere
eşdeğer olacak şek�lde 16 ncı maddede yer alan konuları kapsar. Düzenlenecek sem�nerlerde asgar� 10, azam� 30
katılımcı bulunur. Katılımcı sayısında beş�nc� fıkrada bel�rt�len personel de d�kkate alınır.

(3) Sem�ner programı kabul ed�len kuruluşlar, yapılan sem�ner çalışmasından sonra programın en az yüzde
seksen�ne katılan katılımcılara sem�ner katılım sert�f�kası düzenler. Sem�ner katılım sert�f�kasında sem�ner �zn�n�n
tar�h ve sayısı, sem�ner tar�h aralığı, sem�ner� düzenleyen kuruluş, sert�f�kanın düzenlend�ğ� tar�h, katılımcının adı
soyadı, k�ml�k numarası ve katılımcı sert�f�kasını onaylayan k�ş�n�n unvan ve �mzası yer alır. İdare tarafından
gönder�len gözlemc� personel bu hususları kontrol eder.

(4) Sem�nerlere aşağıda bel�rt�len yeterl�ktek� k�ş�ler katılab�l�r:
a) Ün�vers�teler�n l�sans düzey�nde öğret�m veren mühend�sl�k veya fen fakülteler�nden mezun ve gem� �nşa

sanay�ne h�zmet veren boya f�rmalarında en az �k� yıl çalışmış olan k�mya mühend�sler�, k�myagerler, metalürj�
mühend�sler� veya metalürj� ve malzeme mühend�sler�.

b) Gem� Mühend�sler� Odasına kayıt şartlarını taşıyan ve boya f�rmalarında, gem� �nşa sanay�nde veya İdarede
en az �k� yıl �ş tecrübes� olan mühend�sler.

c) Gem� �nşa sanay�ne h�zmet veren boya f�rmalarında veya tes�ste en az �k� yıl çalışmış olan gem� mak�ne
�şletme mühend�sler�, den�z ulaştırma �şletme mühend�sler� ve bu bölümler�n denkler�nden mezun olanlar.

(5) Sem�ner� düzenleyen kuruluşlar, Bakanlıkta görevl� olup dördüncü fıkradak� şartları taşıyan ve İdarece
görevlend�r�len 3 personele sem�nere ücrets�z katılım hakkı ver�r ve devam şartının yer�ne get�r�lmes� hal�nde katılımcı
sert�f�kası düzenler.

Sem�ner �çer�ğ� ve sem�ner verecekler�n yeterl�l�kler�
MADDE 16 – (1) Gem� boya denetmen� sem�ner� asgar� olarak aşağıdak� konu başlıkları hakkında uzmanlık

düzey�nde b�lg� �çer�r:
a) İlg�l� mevzuat ve uygulama genel b�lg�ler�,
b) Gem�yle �lg�l� tanımlar,
c) Yen� ve güncel AFS tekn�kler�,
ç) IMO Koruyucu Kaplama  Performans Standardı ve referans uluslararası standartlar,
d) Tes�ste boya uygulamasında ve denetlenmes�nde can ve çevre emn�yet�,
e) Koruyucu kaplama uygulamasında malzemeler ve tasarım hakkında genel b�lg�ler,
f) Gem� boya denetmen�n�n görevler�,
g) Korozyon ve koruyucu kaplama uygulama hataları,
ğ) Boyanın kürlenme mekan�zmaları,
h) Kaplama t�pler�, muayene t�p ve prosedürler�, testler ve test aletler�,
ı) Koruyucu kaplama prosedürler�,
�) Koruyucu kaplama uygulama ek�pmanları,
j) Yüzey hazırlığı,
k) Su jet� �le raspa uygulaması,
l) Nem alma,
m) Boya tekn�k dosyası,
n)  Kaplama �nceleme tekn�kler�,
o) N�sb� nem ve ç�ğ noktası sıcaklığı hesaplama,
ö) Endüstr�yel boyalarda kullanılan k�myasallar,
p) Maruz kalmayı kontrol edeb�lme,
r) Zeh�rl� ve tehl�kel� maddeler�n zararlı etk�ler�,
s) R�sk �dares�,
ş) Numune alma �şlem�ne a�t detaylar,
t) Katod�k koruma,
u) Yangın güvenl�ğ�,
ü) İlk yardım,
v) Uygulama örnekler� ve prat�k çalışmalar.
(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len konu başlıkları hakkında sem�ner verecek k�ş�ler�n; ün�vers�teler�n k�mya,

metalürj�, malzeme, gem� �nşa ve den�zc�l�k �le �lg�l� fakülteler�nden en az l�sans düzey�nde belgeler� �le eğ�t�m
verecekler� konularla �lg�l� faal�yet alanlarında �ş tecrübes� hakkındak� belgeler� 15 �nc� madde kapsamında sem�ner
düzenleme yetk� taleb� dosyasına eklen�r.

Gem� boya denetmen� sınavı müracaat, genel şartları, sonuçlarının �lanı ve �t�raz



MADDE 17 – (1)  Sınav ücret� ve sınavla �lg�l� d�ğer b�lg�ler, sınav tar�h�nden en az 30 gün önce İdaren�n
�nternet s�tes�nden (www.tkygm.gov.tr) �lan ed�l�r.

(2) Sınavlar İdare tarafından, bel�rlenen tar�hlerde yapılır.
(3) Gem� boya denetmen� sem�ner� katılım sert�f�kasına sah�p k�ş�ler sınav gününden en az 15 gün önce

İdareye ulaşmış olacak şek�lde aşağıdak� belgelerle şahsen, kargo veya �adel� taahhütlü posta �le sınav müracaatlarını
yaparlar.

a) Şekl� İdaren�n �nternet s�tes�nden yayımlanan başvuru formu,
b) Sınav tar�h�nden öncek� 1 yıl �ç�nde sem�nere katıldığını bel�rt�r Gem� Boya Denetmen� Sem�ner� Katılım

Sert�f�kasının kopyası,
c) Mezun�yet belges�n�n suret�,
ç) İdarede görevl� olanlar har�ç �lk defa gem� boya denetmen� olarak yetk�lend�r�lecekler �ç�n �ş tecrübes�n�

göster�r �lg�l� f�rmadan alınmış yazı veya çalışma süres�n� gösteren resm� belge,
d) www.turk�ye.gov.tr adres� üzer�nde e-den�zc�l�k ödeme s�stem�nden sınav ücret�n�n yatırıldığına da�r

makbuz.
(4) Sınava katılımı uygun görülen adayların �s�m l�stes� sınav tar�h�nden en az 5 gün önce İdaren�n �nternet

s�tes�nden �lan ed�l�r.
(5) Adaylar �lan ed�len sınav günü başlama saat�nden en az 30 dak�ka önce sınav yer�nde resm� k�ml�k

belgeler� �le hazır bulunmak zorundadırlar.
(6) Müracaat ett�ğ� halde sınava g�rmeyenler�n sınav ücret� �ade ed�lmez.
(7) Sınav, 16 ncı madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamındak� konuları �çer�r.
(8) Sınav çoktan seçmel� test usulüyle yapılır, sınav sonucunda yüz üzer�nden en az yetm�ş puan alan k�ş�ler

başarılı sayılır.
(9) Sınav sonucunda başarılı olan adayların l�stes� sınav tar�h�nden �t�baren 15 gün �çer�s�nde İdaren�n �nternet

s�tes�nden �lan ed�l�r.
(10) Sınav sonuçlarına �t�razlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteak�p 10 �şgünü �ç�nde İdareye yazılı

olarak yapılır. İt�razlar, İdare tarafından en az üç k�ş�den oluşturulan kom�syon tarafından �ncelenerek sonuçlandırılır.
(11) Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adayların, sonrak� �k� sınav başvurusunda başvuruda

sundukları Sem�ner Katılım Sert�f�kası geçerl� kabul ed�l�r. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların tekrar gem� boya
denetmen� sem�ner�ne katılımı gerekl�d�r.

Gem� boya denetmenler�n�n yetk�lend�r�lmes�
MADDE 18 – (1) 17 nc� maddede bel�rt�len sınavda başarılı olan adayların yetk� belges� ücret�n�n

www.turk�ye.gov.tr adres� üzer�nde e-den�zc�l�k ödeme s�stem�nden yatırıldığına da�r makbuzun şahsen, kargo veya
�adel� taahhütlü posta yoluyla İdareye �let�lmes�n� müteak�p Gem� Boya Denetmen� Yetk� Belges� düzenlen�r.

(2) Daha önce SSPC PCI II, FROSIO III veya NACE II sev�yes�nde sert�f�kaya sah�p olanların;
a) Sah�p oldukları sert�f�kanın noter onaylı kopyalarını,
b) Yetk� belges� ücret�n�n www.turk�ye.gov.tr adres� üzer�nde e-den�zc�l�k ödeme s�stem�nden yatırıldığına da�r

makbuzu,
şahsen, kargo veya �adel� taahhütlü posta yoluyla İdareye �letmeler� hal�nde bu k�ş�lere sınav koşulu

aranmadan beş yılı geçmeyecek şek�lde sah�p oldukları sert�f�kanın geçerl�l�k tar�h�ne kadar Gem� Boya Denetmen�
Yetk� Belges� düzenlen�r.

(3) Gem� Boya Denetmen� Yetk� Belges� geçerl�l�k süres� belge düzenleme tar�h�nden �t�baren beş yıldır.
İdarece �z�n ver�len sem�ner katılım sert�f�kası �le belges�n� yen�lemek �steyen gem� boya denetmenler�n�n Boya
Denetmen� Yetk� Belges� süres�nce en az �k� yıl gem� �nşa sanay�ne h�zmet veren boya f�rmalarında, tes�slerde veya
İdarede çalıştığını göster�r belge ve yetk� belges� ücret�n�n www.turk�ye.gov.tr adres� üzer�nde e-den�zc�l�k ödeme
s�stem�nden yatırıldığına da�r makbuz �le İdareye şahsen, kargo veya �adel� taahhütlü posta yoluyla müracaatları
sonucu, İdare tarafından yen�den beş yıllık yetk� belges� düzenlen�r. Yen� düzenlenen yetk� belges� bu yetk� belges�ne
yönel�k sunulan sem�ner katılım sert�f�kasının düzenleme tar�h�nden �t�baren beş yıldır. Bu fıkra kapsamındak� yetk�
belges� yen�lemeler�nde sınav şartı aranmaz. Ancak �k� yıl çalışma şartını yer�ne get�rmeyenler �ç�n �lk kez yetk�
belges� alanlara yönel�k �şlemler uygulanır.

(4) Düzenlenen Gem� Boya Denetmen� Yetk� Belgeler� gem� boya denetmen�n�n başvuru formunda bel�rt�len
adres�ne gönder�l�r veya boya denetmen� tarafından İdareden b�zzat tesl�m alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluklar ve Yaptırımlar

İdare bünyes�ndek� denet�m görevl�s�n�n sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Denet�m görevl�ler�;
a) Klassız gem�lerde gem� boya denetmenler� tarafından sunulan raporu ve boya tekn�k dosyasını gözden

geç�rerek tekn�k dosyanın onaylanması, IAFS sert�f�kasının düzenlenmes� ve kayıt belges�n�n tutulmasından,
b) Türk Bayraklı gem�ler veya Türk�ye’de bulunan l�manlara gelen yabancı bayraklı gem�ler�n, “IAFS

Sert�f�kasının” veya “AFS Beyannames�n�n” olup olmadığının ve uygunluğunun belge üzer�nden kontrolünden,
c) Alınan numunelerle �lg�l� test sonuçlarının değerlend�r�lmes�, uygunsuzluk bulunması hal�nde İdaren�n

b�lg�lend�r�lmes� ve bulunan uygunsuzluğun g�der�lmemes� hal�nde �lg�l� sert�f�kanın ger� çek�lmes�nden,
ç) Gem� boya denetmen�n�n bu Yönetmel�k hükümler�ne göre hareket etmed�ğ�n� tesp�t ett�ğ� takd�rde durumu

İdareye b�ld�rmekten,
sorumludur.
Tes�s sah�b�n�n veya tems�lc�s�n�n sorumlulukları



MADDE 20 – (1) Tes�s yetk�l�s�;
a) Tekn�k ver� föyü ve uygulama prosedürüne göre koruyucu kaplamanın uygulanmasını sağlamak ve Organ�k

Tutunma Önley�c� S�stem Beyannames�n� bu Yönetmel�k ve Sözleşme hükümler�ne göre hazırlamaktan,
b) Can emn�yet�n� sağlayacak tedb�rler� almaktan ve yükümlülükler�n uygulanmasından,
c) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre �şlem yapan gem� boya denetmen�ne gerekl� kolaylığın sağlanmasından,
sorumludur.
Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşun sorumlulukları
MADDE 21 – (1) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�ne göre gerekl� �nceleme ve

denet�mler� yapmak, belgeler� düzenlemek, gerekl� onay �şlemler�n� yapmak, bu �şlemlerle �lg�l� kayıtları tutmak ve
net�ceden İdareye b�lg� vermekle sorumludur.

(2) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş, gem� boya denetmen�n�n bu Yönetmel�k hükümler�ne göre hareket etmed�ğ�n�
tesp�t ett�ğ� takd�rde durumu İdareye b�ld�r�r.

(3) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş;
a) Klaslı Türk Bayraklı gem�lerde gem� boya denetmenler� tarafından sunulan raporu gözden geç�rerek

yapılacak denet�mden sonra Sözleşmeye uygun IAFS sert�f�kasının düzenlenmes� ve kayıt belges�n�n tutulması,
b) İdaren�n taleb� hal�nde kend� klası altındak� gem�lerden numune almak ve test sonuçlarının

değerlend�r�lmes� sonucunda, uygunsuzluk bulunması hal�nde İdaren�n b�lg�lend�r�lmes� ve yetk�lend�r�lm�ş kuruluşça
IAFS sert�f�kası düzenlenm�ş klası altındak� gem�lerde bulunan uygunsuzluğun g�der�lmemes� hal�nde �lg�l�
sert�f�kanın ger� çek�lmes�,

�şlemler�n� yapar.
(4) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş Türk Bayrağına geçen klası altındak� gem�ler �ç�n 26 ncı maddede bel�rt�len

yükümlülükler�n� uygular.
(5) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş bu Yönetmel�k ve Sözleşmeye aykırı IAFS sert�f�kası düzenlemez.
(6) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş usulüne uygun düzenlenmem�ş boya tekn�k dosyasını onaylamaz.
(7) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluş gem� sah�b� veya yetk�l� tems�lc�s� tarafından sunulan beyannamede uygunsuzluk

tesp�t ed�lmes� hal�nde, uygunsuzluk g�der�lene kadar gem�ye bayrak devlet� adına yetk�s� dâh�l�nde h�çb�r belge
düzenlemez.

Gem� sah�b� veya tems�lc�s�n�n sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Türk Bayraklı gem�ler�n sah�b� veya tems�lc�s�;
a) B�yos�t olarak kullanılan organot�n b�leş�kler �çeren organ�k tutunma önley�c� s�stem�n bu Yönetmel�k

hükümler�ne uygun hale get�r�lmes�nden,
b) Organ�k Tutunma Önley�c� S�stem Beyannames�n� bu Yönetmel�k ve Sözleşme hükümler�ne göre

hazırlamaktan,
c) Gem�s�ne 6 ncı madden�n beş�nc� fıkrası kapsamında yapılacak denet�mlerde Organ�k Tutunma Önley�c�

S�stem�n�n bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun bulunmasından,
sorumludur.
Gem� boya denetmen�n�n sorumlulukları
MADDE 23 – (1) Gem� boya denetmenler�;
a)  13 üncü maddede bel�rt�len denet�mler� eks�ks�z yer�ne get�rerek Ek-4 ve Ek-5’te yer alan formları düzenl�

tutmakla,
b) 11 �nc� madde kapsamındak� tekn�k dosyayı eks�ks�z hazırlamakla,
c) Aks� yönde hareket eden tes�s yetk�l�s�n� İdareye b�ld�rmekle,
sorumludur.
(2) Yetk�s� askıya alınmış gem� boya denetmenler�n�n askıya alındıkları tar�he kadar düzenled�kler� belgeler

geçerl� olup bu durumdak� gem� boya denetmenler� askıya alma süres� �çer�s�nde yen� belge düzenleyemez. Askıya
alma süres� �çer�s�nde gem� boya denetmen� yetk� belges� yen�leme başvurusu yapamaz.

Yaptırımlar
MADDE 24 – (1) Tes�s sah�b� veya tems�lc�s�ne, 20 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının;
a) (a) bend�ne aykırı hareket ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde koruyucu kaplama uygulaması yapılan gem�n�n boyu esas

alınarak metre başına 200TL,
b) (b) bend�ne aykırı hareket ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde 10.000TL,
�dar� para cezası ver�l�r.
(2) Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşa, 21 �nc� madden�n;
a) Üçüncü fıkrasının (b) bend�ne aykırı hareket ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde 50.000TL,
b) Beş�nc� fıkrasına aykırı hareket ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde 50.000TL,
c) Altıncı fıkrasına aykırı hareket ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde 20.000TL,
ç) Yed�nc� fıkrasına aykırı hareket ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde 50.000TL,
�dar� para cezası ver�l�r.
(3) Türk Bayraklı gem�ler�n sah�b� veya tems�lc�s�ne, 22 nc� madden�n;
a) B�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne aykırı hareket ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde 10.000TL,
b) İk�nc� fıkrasına aykırı hareket ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde 50.000TL,
�dar� para cezası ver�l�r.
(4) Gem� boya denetmen�ne, 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) veya (b) bentler�nden b�r�ne aykırı

hareket ett�ğ�n�n tesp�t� hal�nde 10.000TL �dar� para cezası ve uyarı cezası ver�l�r. B�r takv�m yılı �çer�s�nde �k� uyarı
cezası alan gem� boya denetmen�n�n yetk� belges� b�r (1) yıl askıya alınır.



İdar� yaptırımların uygulanmasına �l�şk�n hükümler
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len �dar� para cezaları, her takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere

o yıl �ç�n 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu uyarınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den değerleme oranında
artırılarak uygulanır. Bu suretle �dar� para cezasının hesabında b�r Türk L�rasının küsuru d�kkate alınmaz.

(2) Bu Yönetmel�k �le düzenlenen �darî yaptırım kararları; merkez teşk�latında İdare, taşra teşk�latında l�man
başkanlıklarınca ver�l�r.

(3) İdar� yaptırımı gerekt�ren b�rden fazla eylem�n b�r arada �şlenmes� hal�nde her eylem �ç�n ayrı ayrı �darî
para cezası uygulanır. Ancak, b�r eylem �le b�rden fazla �hlal�n gerçekleşmes� hal�nde, �lg�l� �hlal �ç�n öngörülen
cezalardan ağır olanı uygulanır.

(4) 20 ve 22 nc� maddelerde bel�rt�len k�ş�ler�n aynı k�ş� olması ve bu maddelerde bel�rt�len f��llerden b�r�n�n
bu k�ş� tarafından �şlenmes� hal�nde �lg�l�s�ne tek b�r �dar� para cezası uygulanır.

(5) Ver�len �darî para cezaları tebl�ğ�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde öden�r.
(6) İdar� yaptırımların uygulanmasına �l�şk�n d�ğer hususlarda 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler

Kanununda yer alan esaslar d�kkate alınır.
ALTINCI BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Gem�n�n Türk Bayrağına geçmes�
MADDE 26 – (1) Sözleşmeye taraf ülkelerce Sözleşmeye uygun olarak düzenlenm�ş IAFS sert�f�kası bulunan

Sözleşme kapsamındak� yabancı bayraktak� gem�ler�n Türk Bayrağına geçmes� durumunda;
a) Öncek� bayrak devlet� tarafından yayımlanmış IAFS sert�f�kası mevcut hal�yle Türk Bayrağında da

Sözleşme gereğ�nce 3 ay süre �le geçerl�d�r.
b) L�man başkanlığınca veya yetk�lend�r�lm�ş kuruluşça, Türk Bayrağına geç�ş�n tamamlanmasını müteak�p

IAFS sert�f�kası yayınlayan öncek� bayrak devlet�nden veya yetk�lend�r�lm�ş veya tanınmış kuruluştan gem�n�n daha
önce taşıdığı IAFS sert�f�kalarının ve bu sert�f�kalarla �lg�l� sörvey raporlarının b�r kopyası �sten�r.

c) Bayrak değ�ş�m�nden sonrak� �lk 3 aylık süre �çer�s�nde l�man başkanlığınca veya yetk�lend�r�lm�ş kuruluşça
mevcut sert�f�kasına �st�naden yen� IAFS sert�f�kası yayımlanır.

ç) Gem�ye a�t IAFS sert�f�kalarının ve bu sert�f�kalarla �lg�l� sörvey raporlarının b�r kopyasının öncek� bayrak
�dares�nden veya yetk�lend�r�lm�ş veya tanınmış kuruluştan tem�n ed�lmes�nden sonra kontrol ed�l�r. Sörvey
raporlarının veya sert�f�kanın uygun olmadığı yönünde şüpheye düşülmes� veya gem�ye a�t IAFS sert�f�kasının öncek�
bayrak �dares�nden veya yetk�lend�r�lm�ş veya tanınmış kuruluştan gelmed�ğ� veya tem�n ed�lemed�ğ� durumda, 6 ncı
madde kapsamında denet�m ve belgelend�rme �şlemler� yapılır. Her durumda yabancı bayraktan Türk Bayrağına geçen
gem�lere düzenlenecek belgen�n yen� b�r denet�m ve belgelend�rmeye veya düzenlenm�ş geçerl� b�r sert�f�kaya
dayanması gerekmekted�r.

(2) Koruyucu kaplamalara �l�şk�n 8 �nc� maddede bel�rt�len gem�ler�n yabancı bayraktan Türk bayrağına
geçmes� durumunda, 11 �nc� maddede tanımlanan boya tekn�k dosyası kontrol ed�lerek kabul ed�l�r. Bu gem�lerde boya
tekn�k dosyasının olmaması veya yeters�z olması durumunda Üçüncü Bölüm kapsamında tekn�k dosya uygun hale
get�r�l�r veya yen�den hazırlanır.

Yabancı b�r ülke tarafından yapılan denet�m ve belgelend�rme talepler�
MADDE 27 – (1) Sözleşmeye taraf ülkelerce talep ed�lmes� hal�nde İdare tarafından bel�rlenen l�man

başkanlığı veya yetk�lend�r�lm�ş kuruluşça, talep eden ülken�n bayrağını taşıyan gem�ye denet�m ve belgelend�rme
yapılır. Bu şek�lde düzenlenen IAFS sert�f�kasında sert�f�kanın gem�n�n bayrak devlet�n�n taleb� üzer�ne düzenlenm�ş
olduğuna ve ülke �dares� tarafından düzenlenm�ş IAFS sert�f�kaları �le aynı yaptırım ve tanınmaya sah�p olduğu �fades�
yazılır.

(2) IAFS sert�f�kasının ve mümkünse bu sert�f�kaya �l�şk�n sörvey raporlarının b�r nüshası talep sah�b� ülkeye
�let�l�r.

(3) Sözleşmeye taraf olmayan b�r ülken�n bayrağını taşıyan gem�ler �ç�n h�çb�r sert�f�ka düzenlenmez.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� kapsamında ulusal sefer yapan gem�lere

yönel�k yükümlülükler en geç 1/1/2021 tar�h�nden sonrak� �lk kara sörvey�ne kadar yer�ne get�r�l�r.
(2) Uluslararası sefer yapan mevcut gem�lere Sözleşme kapsamında, yetk�lend�r�lm�ş kuruluşlarca bu

Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�ne kadar ver�lm�ş olan IAFS sert�f�kaları ve onaylanan boya tekn�k dosyaları geçerl�d�r.
Mevcut gem� boya denetmenler�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte İdarece gem� boya denetmen�ne eş

olarak belgelend�r�lm�ş k�ş�ler veya 18 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len sert�f�kalara sah�p k�ş�ler�n mevcut
belge ve sert�f�kaları 1 yıl süres�nce gem� boya denetmen� yetk� belges� olarak geçerl� kabul ed�l�r.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce İdarece gem� boya denetmen�ne eş olarak belgelend�r�lm�ş
k�ş�ler, 1 yıl �çer�s�nde İdareye başvurmaları hal�nde mevcut belgeler� bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten
�t�baren geçerl� olacak şek�lde sem�ner katılım sert�f�kası olarak kabul ed�lerek sınava müracaatları değerlend�r�l�r.

(3) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 1 yıl �çer�s�nde bu madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında
başvuru yapmamış k�ş�lerden daha sonra başvuranlara �lk kez gem� boya denetmen� yetk� belges� alacaklara yönel�k
�şlemler uygulanır.

Yürürlük 
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.



 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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