
 
 
 
 
 

ISAF AÇIKDENİZ ÖZEL KURALLARI EK C 

 
 

EK C 
Standart Denetim Kartı 

 
 
 
 

 Lütfen bu ekin geniş kapsamlı olmadığını ve Yarış organizatörlerine,  sadece bir 
kılavuz niteliği taşıdığını göz önünde bulundurun. 

 Bu kartın bir kopyası önceden yata verilmelidir. 
 Görevli kişi lütfen tekneyi hazırlayın ve kartı imzalayın. 
 Denetçiler her bir madde ile ilgili kutucuğu (çarpı ile) işaretleyin ve gerekiyorsa ek bir 

rapor düzenleyin.Kartı görevli kişiye gösterin ve en kısa sürede karı rapor ile birlikte 
Yarış Komitesine iletin. 

  
 
 
 
 
YAT _________________________________________________________________ 
YELKEN NO _____________________________________________________________ 
BU YARIŞTAKİ MÜRETTEBAT SAYISI______________________________________ 
CAN SALININ TOPLAM KAPASİTESİ________________________________________ 
ÖNEMLİ denetim sadece bir rehber şeklinde yapılmıştır. Denetçi, yat sahibinin ve görevli 
kişinin tam ve sınırsız sorumluluğunu sınırlayamaz, limitlerini daraltamaz. 
“Ben yat sahibi veya görevli kişi sıfatıyla, özel kuralları ve bilhassa (görevli kişinin 
sorumluluğu) ile ilgili 1.02.1, 1.02.2 ve 1.02.3 maddelerini okuduğumu ve anladığımı beyan 
ederim. 
 
İMZA_____________________________________________________________________ 
İSİM______________________________________________________________________ 
TARİH____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



GÜVERTE ALTI 
Bir veya birden fazla yatak yeri aşağıdakileri gösterir. 
 

  ÖZEL KURALLAR TAMAMLANMAMIŞ 
DENETİM/YORUM 

Kaç tane emniyet kemeri ve hattı var? 5,02,1   
Yeni emniyet hatlarında renkli bayrak var 
mı? 5,02   
Kaç tane fazla emniyet hattı var? 5,02,2   
Kaç adet can yeleği var? 5,01   
Sis düdüğü 4,09   
Flaşörlü ışık, yedek pil ve ampulleri 4,07,1(b)   
Yüksek güçlü, flaş/spot ışıkları 4,07,1(a)   
2 adet su boşaltma kovası(Buckets) 3,23   
2  adet yangın söndürücü 4,05   
Direk ıskacaya sabitlenmiş mi? 3,12   
Motor sabit olarak donatılmış ve güvenli 
konumda mıdır? 3,28,1   
Sert hava floğu var mı?(Eğer yoksa aşağıya 
bakın) 4,26,4(b),(f)   
Güvenlik ekipmanı ile ilgili önemli(esas) 
maddelerinin yeri ve istifleme şeması 4,12   
Hareketli ağır maddeler güvenli bir şekilde 
bağlanmış mıdır? 2,03,2   
 
GÜVERTE ALTI 
Aşağıdakileri de gösterin. 
 

  ÖZEL KURALLAR TAMAMLANMAMIŞ 
DENETİM/YORUM 

Kaç adet geçerli cansalı sertifikası(ları) var? 4,20,4   
Zamanı gelmiş cansalı sertifika(ları)? 4,20,4   
Ölçü sertifika(ları) tekne sahibi tarafından 
imzalanmış mı(lar mı)?     
ölçü sertifikası (ları)nın bitiş tarihi?      

En az 10 m2 RCS deklarasyonunu radar 
yansıtma veri sayfası (18" oktohedral 
değilse) 4,10   
Haritalar (sadece elektronik olanlar değil) 4,11   
Dizaynırdan tasdikli ABS planları veya 
uygunluk durumu 3,03,1   
Yapımcıdan uygunluk durumu 3,03,1   
406 MHZ EPIRB - Tanıtım no: 4,19   
Servis verilmiş mi? 4,19   

Kaç mürettebatın katıldığını belirten, 
tamamlanmış eğitim durumunu gösterir 
belge(ler) 6,01   
 
 
 
 



 
 
 
GÜVERTE ÜSTÜ  
 

  ÖZEL 
KURALLAR 

TAMAMLANMAMIŞ 
DENETİM/YORUM 

Kamara giriş kapısı kapanıyor mu? 3,08,3(b)   
Dikey giriş kapısı başlıkları var mı? 3,08,4(b) (ii)   
Sintine pompa kolları bağlama destek 
elemanlarını gösterin 3,23,4   
Fırtına flok arması (eğer yoksa sert hava 
floğu ile kullanıma hazır floklar) 4,26,4(a) €   
Kullanıma hazır fırtına ana yelkeni 4,26,4(h) ©   

Ana yelken orsa yakasından çıkarılmadan 
veya ana yelken arabaları direk oluğundan 
çıkarılmadan fırtına yelkenleri basılabiliyor 
mu? 4,26,4 (h) (j)   
Dümensiz dümen tutabilmek için donatılmış 
ekipmanlar hiç denenmiş midir? 4,15,1(b)   
Kullanım greği sudan en az 4 m yukarıda 
bulunması lazım gelen radar reflektörü 4,10   
Navigasyon ışıklarının ikisini de hazırlayın 
ve tecrübe edin (ana ve yedekler dahil) 3,27   
Sert hava şartlarına göre kokpit kapak 
kitleyicilerini sabitleyin 3,02,1   
Güverte boyunca ve enince mürettebatın 
hareketleri sabitlenebiliyor mu? 4,04,2(b)(ii)   
Can halatları gergin mi? 3,14,2   
Kullanıma açık ana stralyaları gösterin 4,04   
Çalışma istasyonlarındaki durağan emniyet 
hatları?(kaç adet?) 

4,04,2(b) ve 
5,02,5(b)   

 
 
 
 
 
 
DENİZE ADAM DÜŞMESİ 
 
 

  ÖZEL 
KURALLAR 

TAMAMLANMAMIŞ 
DENETİM/YORUM 

En son DAD (denize Adam Düşmesi) 
tatbikatı yeri ve tarihi? 6,04,1   
Bu teknede kaç kişi DAD tatbikatı 
yapmıştır? 6,04,1   
 
 
 
 



HAVA FİŞEKÇİLİĞİ (İŞARET FİŞEKLERİ) 
 

  ÖZEL 
KURALLAR 

TAMAMLANMAMIŞ 
DENETİM/YORUM 

Herbir havai fişeği muhafazasından çıkarın 
ve denetime hazır hale getirin. 4,23   
Kırmızı el fişekleri kaç tane?Tamamıyla 
SOLAS'a uygun mu? 4,23   
Kırmızı paraşüt fişekleri kaç tane? SOLAS'a 
uygun mu? 4,23   
Beyaz el fişekleri kaç tane? 4,23   
Portakal renkli duman fişekleri kaç tane? 
Solas'a uygun mu? 4,23   
Mürettebat "gözü kapalı olarak" bu fişeklerin 
nasıl kullanılacağını tarif edebilir mi? 4,23   
 
 
GÖZETİMCİNİN YARIŞ KOMİTESİNE RAPORU 
 
Yukarıdaki yatı _______________________tarihinde denetledim. 
Yer____________________________________________________ 
Yorumlar_______________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________< 
________________________________________________________ 
İsim 
 
İmza 

 
 
 
 


