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Tekne Makine Kondisyon Survey Uygulamaları

TPI Sigorta olarak 2016 yılından itibaren sağladığımız Tekne 
Makine teminatı, geleneksel olarak diğer teminat türlerine 
göre daha geniş ölçekli riskler taşıması sebebiyle özellikle risk 
değerlendirme aşamasında bizler için kapsamlı analizler 
yapma ihtiyacı doğuruyor. 

Bu analizler sonucunda bu teminatın riskini üstlenmeye karar 
vermemiz durumunda dahi, büyük oranda bu su araçlarına 
teminat başlangıcından önce ya da poliçe başlangıçlarının 
hemen akabinde (tercihan en geç 30 gün içerisinde) eksper 
marifetiyle gerçekleştirilecek kondisyon sörveyleri uyguluyor 
ve risk analizlerimizin bu sonuçlarla desteklendiğini görme 
ihtiyacı hissediyoruz.

İşte bu sirkülerimizde de bahse konu Tekne Makine sörvey çalışmalarında 
sigortalılarımızdan, gemi kaptanlarından ve personelinden nelerin 
beklendiğini, ne gibi kontrollerle karşılaşacaklarını, hangi testler ve 
incelemelerin kendilerinden talep edileceğini anlatmaya gayret edeceğiz.

Temel olarak bu sörvey sırasında yapılan kontroller aşağıdaki başlıklarda 
özetleyebiliriz:

 Gemi Sertifikaları, Emniyetli Yönetim Sistemi Kayıtları, Dokuman (Plan, 
Manual, Jurnal) Kontrolleri,

 Tekne Yapısı ve ilgili donanımlar,
 Makine Dairesi ve Teçhizatı,
 Makine Dairesi Planlı Bakım Kayıtları, Ölçüm ve Overhol Raporları,
 Seyir ve Haberleşme Teçhizatları,
 Yangınla Mücadele Teçhizatları ve Kişisel Can Kurtarma Araçları /

Teçhizatları,
 Gemi Personeli ve Gemi İdaresi, Yaşam Mahalli Alanları ve ilgili emniyet 

tedbirleri,

Bu başlıklar içerisinde yer alan temel dokumanlar, kontroller, kayıtlar ise 
kabaca aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.

patrol checks to be effected by watchmen on mooring ropes to be frequently inspected and remain tight at all 
times. Fenders (if necessary) of adequate size and number to remain in place on vessel’s port & starboard sides. 

Requirements of Class and affect to insurance cover: We, as TPI Sigorta require that the Class is changed into the 
status of “laid-up” to facilitate a return of premium. Annual and other mandatory surveys must be carried out in 
accordance with Class rules. Also all class rules and regulations are followed at all times during the lay-up, and it 
would be taken into consideration that any suspension of Class will lead to termination of the insurance cover. 
Under all circumstances, the owner should keep the P&I club fully informed about a vessel’s changing status. If the 
vessel is laid-up for an extended period of time, P&I club could reserve the right to inspect the condition of the 
vessel on reactivation. Once the lay up period is completed uneventfully, in order to be able to gain return premium 
for lay-up period, the Insured must submit all official documents (such as deck / engine log books, class letter, etc.) 
those can be an evidence to vessel’s lay-up condition.

Minimum Safe manning and Routine Duties: The Flag State’s requirement (on certificate) as to minimum number 
of crew for the different lay-up situations must be maintained. If watchmen and routine maintenance as described 
in the lay-up plan are contracted out to third parties, these arrangements must also be described in the lay-up plan. 
Planned periodical checks of mooring lines, fenders, drafts and tank/cargo hold bilge soundings to be carried out 
and to be recorded on daily log books. All fire doors and watertight doors to be closed in all compartments except 
from those fire doors that facilitate crew access. Vessel’s entrance to be kept free at all times of obstacles in case 
of emergency for free and quick access. Watchmen to be always in possession of a dedicated portable V.H.F. / 
mobile phone for emergency use. A list of emergency call numbers to be posted at all times for watchman/crew 
use. All logbooks / record books to be properly implemented and maintained by watchmen/crew at all times. All 
debris occasioned to be collected and disposed of frequently. 

Fire risks: All cargo tanks, pump rooms, cofferdams and cargo lines must, as a general rule, be kept gas free during 
lay-up. Hot work is only permitted if a valid gas free certificate is kept on board. All fire alarm systems must be fully 
operational during lay-up. The ship’s normal fire fighting systems must be also available and ready for use, remain 
in position, maintained certified (in adequate number as appropriate) as valid certificates to be available at all times. 
If fixed fire fighting systems are disconnected (CO2 tanks) for any reason, substitute systems must be operational 
and approved by Class. İn general practice, sufficient number of fire hoses (at least two) to be permanently paid 
out from appropriately located hydrants of vessel’s fire-fighting system. Watchmen/Crew to be familiar with the 
operation of the fire-fighting equipment (as applicable). But most importantly the emergency fire pump should be 
regularly inspected and maintained in a fully working condition to ensure its reliable operation.

Engine Room and Maintenance of Equipment: All sea valves below the waterline to be maintained closed and 
secured with the exception of those corresponding to fire-fighting and cooling of diesel generator when in 
operation and if applicable The water level in the pump room and engine room bilges must be checked regularly 
and bilge alarms systems for all spaces must be maintained in normal operation. The lay-up plan must also include 
specific items in accordance with the manufacturers’ recommendations as to the preservation, maintenance and 
operation of machinery and other equipment to prevent damage occurring as a result of the items not being in 
normal us.

We, as Turk P&I Sigorta would like to state that we are ready to share our further and detailled suggestions to our 
assureds regarding lay-up conditions before and during subject period and wish to safe and uneventful days to 
shipowners and crew members at on-going pandemic situation.
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As a result of negative COVID-19 pandemic effect on maritime trade, one 
of the preventive measures are taken by ship owners is lay-up decisions in 
order to minimize their costs. This situation forced shipowners to examine 
the condition of their P&I coverages on different lay-up conditions, as well 
as to exercise minimum standarts to be provided on board during their 
vessel’s stay at idle position. Therefore we would like to share our 
expectations and general seaman practices with our assureds as an insurer 
point of view. 

Lay-up Plan and Site: Definition of lay-up is required minimum 30 days idle 
position in our Rule Book. Therefore a Lay-Up Plan must be prepared 
subject to potential longer stay in order to ensure safe condition in which 
lay-up site would be the key factor. A description of the lay-up site must be 
provided with particular focus on the sea and weather conditions. The 
lay-up site must also be approved by the local authorities as heavy wind 
affected areas and heavy traffic areas (due to wash affect) must be the 
subject of particular considerations. The lay-up plan should also particularly 
include the envisaged need for propulsion power and describe the 
availability of tug assistance in the lay-up area.

Mooring/anchoring arrangements: Maintenance routines of anchoring 
and mooring arrangements must be provided including distances to shore 
and to other ships along with numbers and spares. The arrangements 
should preferably be approved by the vessel’s Class Society (if available) 
but other competent bodies (i.e harbour master of current location) may 
also be used. The anchor windlasses and mooring winches which are in use 
or under constant tension must be the subject of frequent testing and 
maintenance to ensure that they function properly at all times. Daily safety 

1. Gemi Sertifikaları, Emniyetli Yönetim Sistemi Kayıtları, Dokuman (Plan, Manual, Jurnal) Kontroller

 Bayrak devleti ve klas kurumu tarafından verilen sertifikalar
 Son klas durum raporları, muhtemel klas uygunsuzlukları, izin verilen son düzeltilme tarihleri
 Rutin klas sörvey program tarihleri, klas notasyonları, sefer sahası kısıtlamaları, 
 Emniyetli Yönetim Sistemi kayıtları, iç/dış denetimler, Kaptan Değerlendirmeleri, Emniyetli Yönetim 

Toplantıları, dönemlik rutin kayıtlar
 Son Liman Devleti ve Bayrak Devleti Kontrol Raporları
 Çeşitli planlar, kitapçıklar, jurnallerin kontrolleri (Sac Kalınlık Ölçüm Raporu, Trim Stability Booklet, SOPEP, 

Cargo Securing Manual, Ballast Management Plan, Garbage Management Manual, Güverte/Makine Jurnalleri, 
Cargo Gear Booklet, Yağ Kayıt Defteri, Ship Security Plan vb.)
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    2. Tekne Yapısı ve ilgili donanımlar, 

 Tekne dış kaplaması ve tekne markalamaları (su hattının üzerinde kalan kısım),
 Demir ırgatları, zincirler, zincirlik, halat tamburları, halatlar, babalar, fırdöndüler,
 Yük ambarları, iç elemanları, iniş merdivenleri, iskandil boru muhafazaları, sintine kuyuları incelemeleri, sintine 

kuyularının vakum testleri,  
 Ambar kapaklarının yapısal durumu, sızdırmazlık elemanları kontrolü, iç elemanları, açma-kapama 

operasyonları,
 Güverte kreynleri,
 Ana güverte, açık güverteler, havalandırma ekipmanları, punteller, küpeşteler, merdivenler, kapı, pencere, 

lumbuz gibi teçhizatlar,
 Güverte boru devreleri (yangın, tatlı su, güverte deniz suyu ve yakıt boruları) ve balast/yakıt tanklarının hava 

firarları, 
 Güvertedeki yakıt alım istasyonları, tavalar, frengiler, 
 Sabitleme ekipmanları ve ilgili donanımlar,  
 Gemi tiplerine göre rampalar, asansörler, kargo kontrol odaları, pompa dairelerinin kontrolleri,
 Balast Tankları, tank iç elemanları, koferdam ve bos satıhlar,
 Balast tanklarının hidrostatik basınç testleri 

   3. Makine Dairesi ve Teçhizatı,

 Makine Dairesi ve Yeke Dairesi, Dümen Donanımı, 
 Ana makine,
 Dizel Jeneratörler, Acil Durum Jeneratörü 
 Egzoz gaz boruları ve izolasyonları, 
 Elektrik teçhizatları ve kablolar, aküler,
 Deniz suyu, yangın, tatlı su, yağlama yağı, yakıt pompaları,
 Hava Kompresörleri,
 Kinistin sandığı vanaları, 
 Boru devreleri ve bağlantıları,
 Acil durum aydınlatmalar,
 Makine dairesi ve ekipmanları genel bakım tutum ve temizlik durumu, muhtemel yağ kaçakları, devre ve 

ekipman markalamaları.
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maintenance to ensure that they function properly at all times. Daily safety 
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Yapılan Makine Testleri

 Ana Makine (Dışarıdan gözle kontrolü ve krank kartel kapağı açılarak içerden kontrolü)
 Ana Makine yağlama sistemleri (filtrenin yerinden sökülerek kontrolü) ve ilgili alarmlar (düşük yağ 

basıncı, yüksek sıcaklık, yağ kaçağı)
 Dizel jeneratörler, paralel çalıştırılması, alarmlarının testleri,
 Acil Durum Jeneratörü,
 Yakıt hızlı kapama valflerinin, uzaktan stop etme mekanizmalarının testi,
 Dümen makinesinin iskele sancak operasyonunun ve acil dümen donanımının test edilmesi,
 Pompaların çalıştırılması (Genel servis, balast, yangın, vb.),
 Ana ve yardımcı kompresörlerin çalışır durumda görülmesi,
 Havalandırma fanlarının acil kapamasının testi,
 Makine dairesi sintine yüksek seviye alarm testi,
 Makide dairesi sabit yangın söndürme sistem alarmının testi,
 Acil durum aydınlatmasının geminin çökertilerek testi (acil durum jeneratörünün devreye girmesi 

şeklinde).

    4. Makine Dairesi Planlı Bakım Kayıtları, Ölçüm ve Overhol Raporları

 Makine Departmanı Planlı Bakım Kayıtları, formlar, rutin raporlar, 
 Mevcut yedek parçalar ve miktarları, 
 Ana ve yardımcı makine çalışma saatleri,
 Ana Makine Performans Raporu,
 Ana Makine Krank Şaft Sapma Raporu (orijinal yedek parça ile ve klas kontrolünde herhangi bir işlem 

yapılıp yapılmadığının tespiti),
 Ana ve yardımcı makineler son tersane/tamir ve overhol kayıtları,
 Demir, zincir kalınlık ölçüm raporları,
 Megger Test Raporları,
 Son ana, yardımcı makine, dümen donanımı ve stern tube yağ analizleri.

    5. Seyir ve Haberleşme Teçhizatları,

 Radarlar, 
 Standart Pusula, Cayro pusula, Otomatik dümen sistemi,
 Seyir Fenerleri, İşaret Küreleri, Gündüz işaret lambası ve yedek ampulleri,
 Haberleşme (GMDSS) Teçhizatı,
 AIS, Elektrikli İskandil, NAVTEX, GPS,

          Köprü üstü evrakları ve ilgili kayıtların incelenmesi:

 Gemi denge hesapları,
 GMDSS Jurnali,
 Sefer planı,
 Seyir Haritaları, Notik yayınlar ve bunlarla ilgili düzeltmeler,
 Köprü üstü Talimatları, (gemi liman varış, liman kalkış, vb.)
 Kaptanın daimî emirleri, Kaptanın gece emirleri, 
 Hava tahmin raporları,
 Köprü üstü teçhizatı Emniyetli Yönetim Sistemi planlı bakım kayıtları,
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6. Yangınla Mücadele Teçhizatları ve Kişisel Can Kurtarma Araçları / Teçhizatları,

 Yangın devresi, ana yangın pompası, acil durum yangın pompası,
 Yangın muslukları, hortumlar ve nozullar,
 Uluslararası yangın söndürme sahil bağlantısı,
 Sabit CO2 yangın söndürme sistemi (makine dairesi için),
 Taşınabilir yangın söndürücüler,
 Yangın kapıları, yangın damperleri, kaçış yolları, kaportalar,
 Yangın algılama sistemi (yaşam mahalli ve makine dairesi),
 Yangın söndürmeyle görevlendirilmiş mürettebata ait teçhizat,
 Sabit ve taşınabilir gaz ölçüm cihazları,
 Halat atma düzeneği, fişek vs.
 Yangın planları,
 Can salları, can filikası,
 Talim kayıtları, talim listeleri,
 Yangınla mücadele teçhizatlarının ve kişisel can kurtarma araçları / teçhizatlarının bakım kayıtları,

Yangınla Mücadele Teçhizatlarının Testi:

 Ana ve acil yangın pompasının devreye su verilerek testi,
 Yangın damperlerinin ve havalandırmaların testi,
 Yakıt uzaktan kapama sisteminin testi,
 Yangın algılama sisteminin testi,

7. Gemi Personeli ve Gemi İdaresi, Yaşam Mahalli Alanları ve ilgili emniyet tedbirleri

 Gemi personelinin sayısı, yeterlilikleri, sertifikaları,
 Geminin Asgari Gemi Adamı Donatım belgesine uygun olarak donatılmış olduğunun kontrolü,
 Personel eğitim ve uyum kayıtları,
 Gemideki çalışma lisanı,
 Gemi personelinin denizcilik tecrübeleri,
 Gemi personelinin gemi emniyet tedbirleri ve uygulamaları hakkındaki bilgileri,
 Gemi personelinin emniyetli çalışma standartlarına uygun giyimde ve tavırda olup olmadıklarının kontrolu,
 Mutfak, kumanyalık, revir, personel kamaraları ve personel günlük ortak yaşam alanlarının kontrolleri,

Tüm bu açıklamalarla genel olarak sigortalılarımızı (ve muhtemel sigortalı adaylarımızı) TPI Sigorta olarak 
beklediğimiz minimum şartlar ve sörveylerde karşılaşacakları kontroller/incelemeler konusunda önceden 
bilgilendirmeye çalıştık.

Ancak aynı zamanda denizci bir şirket olarak, en nihayetinde yukarıda bahsedilen tüm maddelerin yalnızca sörveye 
yönelik hazırlık mahiyetinde değerlendirilmemesi gerektiğini, tüm bu maddelerle ilgili uygun önlemlerin zamanında 
alınmasının, kontrol/incelemelerin rutin şekilde yapılmasının günün sonunda gemi ve içindeki personelinin emniyeti 
için zaruri olduğu düşüncesinde olduğumuzu da vurgulamak isteriz.




