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Rijnstraat 8 
P.O. Box 16191 
2500 BD The Hague 
Hollanda 

Telefon: +31 70 456 1508 
E-posta: secretariat@parismou.org 

Internet: www.parismou.org 

Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri 
Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) 

Denetim Kurumu 

Geminin Adı IMO Numarası 

Denetim Tarihi Denetim Limanı 

"HAYIR" OLARAK YANITLANAN 1-10 ARASINDAKİ SORULAR İÇİN, 
DENETİM RAPORUNDAKİ İLGİLİ EKSİKLİK BİLGİSİ EKLENMELİDİR. 

No. Soru Evet Hayır N/A 

Dokümantasyon 

1 Hasar kontrol planı gemide mevcut mu? � � � 

Acil durum sisteminin çalıştırılması 

2* Anons sistemi acil durum anonslarını yapabilecek özellikte 
mi? � � � 

3* Su seviye detektörleri bulunan gemilerde, sistem ve alarm 
tertibatları çalışıyor mu? � � � 

4* Dümen donanımı sistemi ve ilgili acil durum alarmları 
çalışıyor mu? � � � 

5 Role cetveli SOLAS 1996-1998 Tadili, Bölüm III, Kural 37 
gerekliliklerine uygun detayları içeriyor mu? � � � 

6* Acil durum elektrik güç kaynağı, acil bir durumda ana 
emniyet teçhizatına doğru bir şekilde güç sağlıyor mu? � � � 

7a* Acil durum elektrik güç kaynağı bir jeneratör ise, bu güç 
kaynağı operasyonel olarak uygun durumda mı? � � � 

7b* Acil durum elektrik güç kaynağı bir akümülatör bataryası ise, 
bataryalar ve kontrol panosu iyi durumda mı? � � � 

8* Acil durum yangın pompası tam operasyonel durumda mı? � � � 

Personelin acil durum sistemlerine alıştırılması 

9* Bir yangın talimi ve/veya "gemiyi terk" talimi yapılmış ise, bu 
talim tatmin edici bulundu mu? � � � 

10* İlgili personel yukarıdaki denetlenen acil durum 
teçhizatlarının nasıl çalıştırılacağını iyi derecede biliyor mu? � � 

11 Gemi, Denetim Kampanyası neticesinde alıkonuldu mu? � � 

NOT 
1. "*" işaretli soru için "HAYIR" yanıtı verilirse, geminin alıkonulması değerlendirilebilir.
2. N/A (Uygulanamaz) sütununda herhangi bir kutucuk yoksa, uygun şekilde ya "Evet" ya da "Hayır"

kutucuğu işaretlenmelidir.
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ASYA-PASİFİK BÖLGESİ LİMAN 
DEVLETİ KONTROLÜ 

MEMORANDUMU 

ACİL DURUM SİSTEMLERİ VE 
PROSEDÜRLERİNE İLİŞKİN 

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİM KAMPANYASI 
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