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Seyir Emniyeti Konulu PSC Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası
Paris Liman Devleti Kontrolü (Paris MoU) Seyir Emniyeti konulu Yoğunlaştırılmış Denetim
Kampanyası (CIC) başlatacaktır. Bu kampanya 3 ay sürecek ve Eylül 2017 ‘da başlayıp
Kasım

2017’de

bitecektir.

Kampanya

Tokyo

MoU

ile

eş

zamanlı

yapılacaktır.

Kampanyanın amacı gemilerin Seyir Emniyeti gerekliliklerine uyumluluğunu denetlemektir.
Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemleri (ECDIS) de bu kapsamda denetimlere tabi
tutulacaktır.
T.C. UDHB Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü, uluslararası sefer yapan Türk
Bayraklı gemilerin ve gemi personelinin Paris ve Tokyo MoU’da gerçekleştirilecek olan
denetim

kampanyasına

hazırlanması

ve

kampanya

süresince

herhangi

bir

tutulma

yaşanmaması için; 1 Haziran – 30 Kasım 2017 tarihleri arasında söz konusu gemilerde
Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından denetimler gerçekleştirilecektir.
Eğer eksiklikler bulunur ise, liman devleti denetçileri, eksikliklerin giderilmesi için kaptana
belirli bir süre için talimat vermek veya eksiklikler giderilinceye kadar gemilerin tutulmasına
kadar varan önlemler alabilecekledir.
T.C. UDHB Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu kontrol
listesine buradan ulaşabilirsiniz
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