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Viking S30 Cinsi Cansalları
Türk Bayrağı İdaresi tarafından, 21.09.2020 tarihli, E.51577 numaralı (ekteki) yazısı ile 10
yaş ve üzeri farklı tip ve kapasitedeki Viking cansallarının test ve yerinde yapılan
değerlendirmeleri sonucunda, Viking S30 cinsi cansallarının;
1) SOLAS Bölüm III Kural 20.8.1 kapsamında yapılması gereken yıllık servis bakımlarının
cansalı 15 yaşını geçtiğinde uygulanması,
2) 30 ayı geçmeyen sürelerde, IMO Res. A.761(18) kapsamında, onaylı Viking Life-Saving
Equipment A.Ş. servis istasyonlarında test ve bakımlarının yapılması,
3) Sirküler kapsamında gemide gerçekleştirilmesi gereken yıllık testlerinin yetkilendirilmiş
Viking teknisyenleri tarafından yapılmaya devam edilmesi,
4) 15 yaşını doldurmamış olanlarının hermetik sızdırmazlığının kaybolması halinde 3 ay
içinde veya servis süresi olan 30 ay içinde, hangisi önce doluyorsa, servise gönderilmesi,
çerçevesinde işlemlerin yürütülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Ek:
1. E.51577
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VIKING S30 Liferafts
As a result of review and testing of different type and size of Viking liferafts aged over 10
years, Turkish Administration, in the letter dated 21.09.2020 and numbered E.51577 (as
attached), evaluates following to be applied for Viking Liferaft Type S30;
1) Annual service interval as required by SOLAS regulation III/20.8.1 is to be applied after
the first 15 years of their service life,
2) Servicing is to be carried out at approved Viking Life-Saving Equipment A/S servicing
stations as required by IMO Res. A.761(18) at intervals not exceeding thirty (30) months,
3) The annual onboard tests within the scope of the Circular is to be continued to be
performed by certified personnel of VIKING Life-Saving Equipment A/S,
4) In case of a loss of hermetic seal within the first 15 years of the liferaft’s service life,
the liferaft is to be serviced within three (3) months, or thirty (30) months servicing time
limit from the date of the last service, whichever is earlier.

Enclosure:
1. E.51577

For further information:
Cenk Oral GEZİCİ
Survey Location Chief
Marine Sector
Tel: +90 216 581 3731
Fax: +90 216 581 3810
E-mail: cgezici@turkloydu.org
Web: www.turkloydu.org
LEGAL NOTICE All rights reserved.
The information contained here is for general information purposes only.
Turk Loydu shall be under no liability or responsibility in contract or negligence or otherwise howsoever to any person in respect of any information or advice
expressly or impliedly given in this document, or in respect of any inaccuracy herein or omission here from or in respect of any act or omission which has
caused or contributed to this document being issued with the information or advice it contains (if any).

Page 2 / 2

4
BOLOMLEF

TI
T
.rAIJ1EVG.f_•..'..

T.C.
IJLASTIRMA VE ALTYAPI BAKJ
Denizcilik Gene1Mudtir1ugu

-

BII

______________

L5 OL

$IEfl st

rcR1 2. IUlJPLGrJ

-

21.09.2020

Sayi
:80368960-1 05.01.03-E.51577
Konu :VIKING S30 Cinsi Cansallari.

TURK LOYDU VAKF'I iKTtADt iLETMESiNE NE
TERSANELER CAD. NO: 26 TUZLA / ISTANBUL
Ilgi

: Viking Life-Saving Equipment Istanbul1 Denizcilik Ticaret A.S.'nin 08.09.2020
tarihli ye bila sayili yazisi.

Ilgi yazi ile Viking cansaflarinin 31.. 10.201 3 tarlhli ye 2013/243 sayili Uygularna Talirnati
kapsaminda test ye bakirn yetkisine haiz istan'on1arda 30 ayda bir test ye bakimlarinin
yapildigi, cansallarinin 10 yas üzerinde olmasi halinde test ye bakimlarinin 12 ayda bir
yapilrnasrnrn gerektii, Uygu1ma Talimati kapsaminda idaremiz tarafindan uygun görulrnesi
halinde 10 yillik sinirlarnanin uzatilabilecegindep bahisle söz koni.su 10 yillik sinirlarnanin
ilgili cansallari için kaldirilmasi talep edilmektedir.
Söz konusu talep yazisina ek o1ark Viking tarafndan ger9ek1etiri1en 10 ya ye üzeri farkli
tip ye kapasitedeki Viking cansallarinin DNV-GL!nezaretinde yapi1ai yerinde degerlendirmesi
sonucunda, IMO Res A.7.62(18) vô IMO MSC. i/Circ.1328 kapsaminda uygun kondisyonda
oldugunu gösterir DNV-GL sörvey raporlari ile 10 ya§ ye 'tizeri farkli tip ye kapasitedeki
cansallarinda kullanilan kurnainin laboratuvar testleri sonucunda kLima§ bütun1Uünti
korudugunu gosterir raporlar tarafimiza i1eti1mitir.
Bu itibarla IMO MSC. 1/Crc.132&'kapsarninda üretilen Viking S30 cinsi cansallarinin;
1) SOLAS Bölüm III Kural 20.8. 1 kapsminda api1rnasi gereken yillik servis bakimlarinin
cansah 15 yain1 gectinde uygu!anma51,
2)30 ayi geçmeyen sürelerde, IMO Res. A.761(8) kapsarninda, onayli Viking Life-Saving
Equipment A.$. servis istasyonlarrnda test vebakimlarinin yapilmasi,
3) Sirküler
eu1
Viking teknisyenleri tarafindan yapilmaya devarn bdilmesi,

11ik iestlerinin yetki1endiri1rni

4) 15 yaxni doIdurrnami olanlariniri hermetik sizdi -rnazhinin kaybolmasi halinde 3 ay
icinde veya servis sUresi olan 30 ay içinde, hangis änce doluyorsa, servise gönderihnesi,
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çerçevesinde ilem1erin yürutUlmesinin uygun olacagi deger1endiri1mitir.

Bu ba1amda, soz konusu can sallarina iiikin baarn ye test i1emlerinin yukarida belirtilen
maddeler dahilinde yapilmasi vo uygularnanin se*töre duyun.ilmasi hususlarinda bilgilerinizi
ye geregini rica ederirn.
e-imza!idir
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