
Ek-1.3

Tarih :

Saat   :

A- TEBLİĞE UYGUNLUK E       H

1)

2) E       H

3) E       H

E       H

4)

5) E       H

B- GEMİ VE MAKİNE KONTROLÜ

 (Bu kısım talimat, ihbar, şüphe ve usulsüzlük tespiti halinde doldurulacaktır. İlk defa kontrol edilecek gemide YAD bilgileri yerine DEB esas alınacaktır.)

1) E       H

2) E       H

E       H

3) Makine yakıt tankı bağlantıları gereği gibi yapılmış mı ? 

E       H

4) Makineler faal olarak çalışıyor mu ? Çalışmıyor ise neden ve ne zamandan beri çalışmıyor ?

5) E       H

6) E       H

7) Geminin baş, kıç istikametinden  ve bordasından çekilen isiminin okunabildiği gün ışığıda çekilen Baş Foto + Yükle

 üç  dijital fotografı (en az 3 MegePiksel) sisteme yükleyiniz. Kıç Foto + Yükle

Borda Foto + Yükle

C- JURNAL VE YAKIT ALIM DEFTERİ KONTROLÜ

1) E       H

2) E       H

3) E       H

3) E       H

4) E       H

5) Kontrolün yapıldığı gün itibarıyla jurnalde yeralan o yıla ait çalışma saatleri ve kalan yakıt miktarı işlenecektir........BHP 

Ana Mk. 

1

.......BHP 

Ana Mk. 

2

.......BHP 

Ana Mk. 

3

.......BHP 

Yrd. Mk. 

1

.......BHP 

Yrd. Mk. 

2

.......BHP 

Yrd. Mk. 

3

.......BHP 

Yrd. Mk. 

4

Kazan ve 

diğer 

Motorin 

(lt)

Fuel Oil 

(kg)

 harcanan yakıt bilgisi tutarlı mı ? (Tutarsız ise tutarsızlığa esas bilgileri belirtiniz.)

Gemide kullanılan ÖTV'siz yakıt teslimatının  "Dağıtım İzin Belgesi" sahibi firma tarafından

 yapılıp  yapılmadığı? (Farklı bir teslimat kaydı varsa belirtiniz.)

(İmza) (İmza)

Gemi Temsilcisi   Kontrolü Yapan

Geminin yakıt aldığı tarihlerde blokesinin bulunup bulunmadığı ? (Bulunuyorsa teslimat bilgileri)

Çalışm

a 

Saatleri

Kalan Yakıt 

Miktarı

Geminin yakıt alım defterinde belirtilen toplam makine gücüne esas olan ana ve yardımcı

 makineler gemide mevcut mu (Makine plakası ve seri numarası  da kontrol edilecek) ? 

Geminin yakıt alım defterindeki yakıt alım tarihleri, sıraları ile miktarları ÖTV'siz Yakıt veri tabanındaki 

(elektronik ortamdaki) ile tutuyor mu ?(Özet bilgi ikinci sayfasından yararlanılacak)

Geminin güverte jurnalindeki veya hareket kayıt jurnalindeki yakıt alım yeri, tarihi 

ve miktarı ile yakıt alım defterindeki bilgiler birbirini tutuyor mu ?

Geminin aldığı yakıt ile güverte jurnali veya hareket kayıt jurnalindeki faaliyet sonucu

Geminin müsaade edilen sefer bölgesi, liman çıkış bilgileri ile yakıt aldığı tarihlerde bulunduğu 

alanların tutarlı olup olmadığı?  (Tutarsız ise tutarsızlığa esas bilgileri belirtiniz.)

düzenli ve gereği gibi tutulmuş mu ?

Gemi, defterde belirtilen  "kabotaj hakkına sahip" kiracı veya donatan tarafından işletiliyor mu ?

Gemi kendisine yakıt tahsisatı yapıldığı cins doğrultusunda  faaliyet gösteriyor mu?

(Göstermiyorsa geminin faaliyetini belirtiniz.)

Geminin yakıt alım defterinde belirtilen toplam yakıt tankı kapasitesi ile mevcut yakıt

 tankı kapasitesi aynı mı ?

:

Denetimi Yapan Liman   

Denetimin Yapıldığı Yer  

Geminin jurnali veya hareket kayıt jurnali ile yakıt alım defteri tebliğ uyarınca mevcut mu? 

Defterlerdeki onaylar tam ve uygun mu ?

Geminin jurnali veya hareket kayıt jurnali ile yakıt alım defteri  kontrolün yapıldığı güne kadar 

Geminin ölçüleri DEB'inde yeralan değerlerle uyumlu mu?

(Tam boy ve eni )

Not : Bu form iki nüsha düzenlenir . Bir (1) nüshası gemi temsilcisine verilir, diğer nüshası liman başkanlığınca dosyalanır.

AÇIKLAMALAR :

ÖTV'Sİ İNDİRİLMİŞ YAKIT UYGULAMASI DENİZ ARACI ÖRNEK KONTROL FORMU 

:

:

Geminin Adı                     

Yakıt Alım Defteri Numarası      

:


