T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri Konulu Denetim Kampanyası
CIC on Emergency Systems and Procedures
01/06/2019 – 30/11/2019

Denetimi Yapan Kurum /
Inspection Authority
Gemi Adı /
Ship Name

IMO Number

Denetim Tarihi /
Date of Inspection

Denetim Limanı /
Inspection Port

No.

Sorular
Question

Evet
Yes

Hayır
No

N/A

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Dokümantasyon / Documentation
1

Hasar kontrol planı gemide mevcut mu?
Is the damage control plan ready available on board?

Acil Durum Sisteminin İşletimi / Operating of Emergency System
2*

3*

4*

5

6*

7a*

7b*

Dahili anons sistemi acil durum duyurularını yayınlayabiliyor mu?
Is t h e p u b l i c a d d r e s s system c a p a b l e o f b r o a d c a s t i n g emergency
announcements?
Su seviye dedektörleri kurulu olan gemilerde, sistem ve alarm düzenekleri
faal mi?
For ships with water level detectors installed, is the system and alarm
arrangements operational?
Dümen donanımı sistemi ve ilgili acil durum alarmları faal mi?
Is t h e s t ee r i n g gear s y s t e m a n d i t s r el at ed em er g en cy a l a r m s
operational?
Role Cetveli, SOLAS 1996-1998 Bölüm III Kural 37 gerekliliklerine uygun
olarak detayları belirtiyor mu?
Does the muster list specify details in accordance with the requirements of
SOLAS 1996-1998 Amendment, Chapter III, Regulation 37?
Acil durum elektrik güç kaynağı, acil durumlarda emniyet için gerekli olan
ekipmanları doğru şekilde besliyor mu?
Does the emergency source of electrical power supply its power correctly to
essential equipment for safety in an emergency?
Acil durum elektrik güç kaynağı bir jeneratör ise, bu jeneratör tam olarak
faal durumda mı?
Where the emergency source of electrical power is a generator, is it in correct
operational condition?
Acil durum elektrik güç kaynağı bir akü bataryası ise, bu bataryalar ve
elektrik paneli iyi durumda mı?
Where the emergency source of electrical power is an accumulator
battery, are the batteries and its switchboard in good condition?

Acil durum yangın pompası tam olarak faal durumda mı?
Is the emergency fire pump in full operational condition?

8*
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□

□

□

□

□

□

Acil Durum Sistemlerine Mürettebatın Aşinalığı /
Crew familiarization with emergency systems
Yangın talimi ve/veya gemiyi terk talimi yaptırıldı ise, talimler yeterli
bulundu mu?
Where a fire drill and/or abandon ship drill was witnessed, was it found to be
satisfactory?

9*

10*

11

Yukarıda kontrol edilen acil durum ekipmanlarının kullanımına ilgili
mürettebat aşina mı?
For the above checked emergency equipment, are the relevant crews familiar
with the operation?
Denetim Kampanyası sonucunda gemi tutuldu mu?
Has the ship been detained, as a result of the Inspection Campaign?

NOTE
1.
2.
3.

1’den 10’a kadar olan sorulara HAYIR cevabı verilmesi durumunda ilgili eksiklik denetim raporuna yazılmalıdır,
Questions 1 to 10 answered with a “NO” must be accompanied by a relevant deficiency on the Report of Inspection.
“*” işareti konulmuş sorulara HAYIR cevabı verilmesi durumunda geminin tutulması düşünülebilir.
If “NO” is selected, for question marked an “*”, the ship may be considered for detention.
N/A sutununda kutucuk yok ise ya “EVET” yada “HAYIR” uygun olacak şekilde seçilmelidir.
Where there is no box in the N/A column, then either box “Yes” or “No” should be selected as appropriate.
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