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Türk Loydu Newsletter’in 
önceki sayılarına 

www.turkloydu.org 
websayfasından 
ulaşabilirsiniz. 

2022 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) 

Her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda düzenlenen PSC Yoğunlaştırılmış 
Denetim Kampanyası (CIC) 1 Eylül - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Paris, Tokyo, Akdeniz 
ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında “STCW” konusunda 
gerçekleştirilecektir. 

Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ilgili denetim kampanyasına 
hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde herhangi bir tutulma 
yaşanmamasını teminen, 15 Haziran - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Liman 
Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından STCW konulu 
yoğunlaştırılmış denetim kampanyası uygulanacaktır. 

Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim 
kampanyası boyunca, Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından 
yapılan her belgelendirme, ön sörvey ve program dışı denetimde, bir sureti Ek'te 
gönderilmekte olan Paris MoU bölgesinde kullanılması planlanan kontrol listesi 
doldurulacak, bir nüshası gemiye bırakılacak, ancak bir defaya mahsus Elektronik Sertifika 
Sistemi (ESS)-Doküman-CIC-Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girilecektir. 
Kontrol listesine yönelik denetimin nasıl yapılacağı ve bulunan eksikliklerle ilgili olarak 
hangi eksiklik kodlarının kullanılacağı hakkındaki bilgilere Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) 
Doküman-CIC kısmında bulunan kontrol listesi rehberlerinden ulaşılabilecektir. 

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, 
yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca yapılan her sörveyde, Ek’teki kontrol 
listesine göre denetim gerçekleştirilecek ve bir sureti gemiye bırakılması ve CIC 
kapsamında eksiklik tespit edildiği durumlarda denetim raporlarının İdare dikkatine 
(psc@udhb.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir. 

 Ek: 

1. STCW Konulu Denetim Kampanyasi (15/06/2022 – 30/11/2022) Check List

Daha detaylı bilgi için: 

Hasan YILMAZ      
Filo İzleme Birimi Yöneticisi 
DENİZ SEKTÖRÜ 
Tel : +90-216 625 56 03 
E-mail: hyilmaz@turkloydu.org
Web: www.turkloydu.org

Yasal Uyarı: Tüm hakları saklıdır.  
Burada verilen bilgiler sadece genel amaçlı olarak verilmiştir.  
Türk Loydu, bu belgede açıkça veya zımni olarak verilen herhangi bir bilgi veya tavsiye ile ilgili olarak veya buradaki herhangi bir yanlışlık veya buradaki 
herhangi bir eksiklik veya herhangi bir (varsa) içerdiği bilgi veya tavsiyelerle birlikte bu belgenin yayınlanmasına neden olan veya katkıda bulunan eylem 
veya ihmalden dolayı herhangi bir kişiye karşı bir yükümlülük, sözleşmesel bir sorumluluk, ihmal veya herhangi başka bir şekilde sorumluluğu 
olmayacaktır.

http://www.turkloydu.org/
mailto:psc@udhb.gov.tr
https://turkloydu.org/pdf-files/tl-tanitim/2022-CIConSTCW.pdf
mailto:hyilmaz@turkloydu.org
http://www.turkloydu.org/
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Concentrated Inspection Campaign (CIC) 2022 

Concentrated inspection campaign (CIC), which is regularly held on a yearly basis, will 
focus on STCW from 1st September to 30th November 2022 by Paris, Tokyo, 
Mediterranean and Black sea  Memorandum of Understandings on Port State Control. 

For Turkish Flag ships engaged on international voyage to be prepared for related 
inspection campaign from 15st June to 30th November 2022 to ensure no detention on the 
subject vessels during this campaign, concentrated inspection campaigns on STCW will be 
carried out by Port Authorities and Authorized Organizations. 

In this respect, attached check list which is planned to be used on Paris MoU region shall 
be filled out at each certification, survey and non-programmed surveys carried out by the 
Port Authority surveyors during the concentrated inspection campaign. One copy of the 
checklist shall be given to the ship and be recorded on Electronic Certificate System (ESS)-
Document-CIC-Checklist (Dynamic Data Entry) only for once. Information on how to 
perform a survey in accordance with the checklist and which deficiency codes to be used 
for found deficiencies can be accessed from the guide on checklists in the Electronic 
Certificate System (ESS) Document-CIC Section. 

For every survey carried out by the Authorized Organization on Turkish flag ships engaged 
on international voyages, the checklist shall also to be filled out during the concentrated 
inspection campaign. One the copies of the checklist shall be given to the ship and the 
checklist shall be sent to Republic of Turkey Ministry of Transport and Infrastructure 
(psc@udhb.gov.tr) if any deficiency found in scope of CIC. 

Enclosure: 

1. Concentrated Inspection Campaign (CIC) on STCW (15/06/2022 – 30/11/2022) 
Check List 

For further information: 
Hasan YILMAZ      
Fleet Monitoring Department Chief 
MARINE SECTOR 
Tel : +90-216 625 56 03 
E-mail: hyilmaz@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).
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