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Paris MoU Yolcu Gemileri İçin Harmonize Doğrulama Denetimi
Türk Loydu Newsletter’in
önceki sayılarına
www.turkloydu.org
websayfasından
ulaşabilirsiniz.

Tüm Yolcu gemileri için uygulanacak Harmonize Doğrulama Programı 1 Ocak ve
31 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Yolcu kabini olmayan feribotlar ve yüksek hızlı tekneler HAVEP kapsamında
değildir.
Gemiler, limana varmadan önce bu program kapsamında denetleneceklerine
dair bilgilendirilecekler ve gemide operasyonel bir talim ve filikaların indirilmesi
gerçekleştirilecek ve tüm sorumlu personelin gemide bulunması istenecektir.
Denetim sırasında aşağıdaki konulara yoğunlaşılacaktır:
1. Yangın talimi;
2. Yolcu toplanması ve tahliye edilmesi;
3. Gemiyi terk talimi;
4. Acil durum güç kaynağının test edilmesi;
5. Sızdırmaz kapıların operasyonu.
Denetçiler, Karar Destek Sistemi ve Arama Kurtarma İşbirliği Planlarını görmek
isteyebilirler.
Yolcular ve personel bir talim olacağı konusunda önceden bilgilendirilmelidirler.
Harmonize Doğrulama Programı sırasında kullanılacak olan kontrol tablosu bu
bülten ekinde dikkatinize sunulmuştur.
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Paris MoU Harmonised Verification Programme (HAVEP) on
passenger ships
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A Harmonized Verification Programme (HAVEP) on passenger ships takes place
from 01 January to 31 December 2013.
Passenger ferries and passenger high-speed craft are excluded from the HAVEP.
Prior to arrival, the ship will be informed that an operational drill, including
lowering of lifeboats, has to be performed and that all responsible crew should
be available.
The HAVEP will concentrate on operational controls related to:
1. fire drill;
2. passenger muster and evacuation;
3. abandon ship drill;
4. testing the emergency source of power
5. operation of watertight doors.
The PSCO will wish to see the Decision Support System and the SAR Cooperation Plan.
The passengers and crew should be informed in advance that an operational drill
will be taking place.
Questionnaire used during the Harmonized Verification Programme is attached
below to this newsletter.
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