Evrak Tarihi ve Sayısı: 30.11.2020-3243

*BEKV5J31*

Sayı : 38591462-934.01.06-2020-3243
Konu : Petrol Ofisi A.Ş. - "Servis Motoru" Zaman Çarteri
İhalesi Hk.

30.11.2020

Sirküler No: 1330
Sayın Üyemiz,
Petrol Ofisi A.Ş.'nin 30.11.2020 tarihli yazısı yazısı ile, Madeni Yağ Deniz Satışları Servis Botu
Kiralama İhalesi açıldığı, ihale davet yazısında yer alan linkten üyelik işlemlerinin yapılması ve
Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda, bahsedilen tüm diğer evrakların 09 Aralık 2020
saat 09:00'dan geç olmamak üzere Pratis'e girilmesi gerektiği, İhale son teklif tarih ve saatinin
04.12.2020 ve 14.00'a kadar olduğu,
İhale ve Ticari konulardaki sorularınız için +90 507 031 7845 numaralı telefondan Nihal Cansu
ÜZGEÇ (nuzgec@petrolofisi.com.tr) ile, Teknik sorularınız için +90 533 567 8045 numaralı
telefondan Özgecan ALBAYRAK (oalbayrak@petrolofisi.com.tr) ile görüşülmesi gerektiği hususları
bildirilmektedir.
Konu ihale ilan ve eklerine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde
ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
123456-

İhale Davet Yazısı (2 sayfa)
Servis Motoru Zaman Esaslı Çarter_İhale Özeti (2 sayfa)
Lube Oil Receipt (1 sayfa)
Pre-Check list Servis Botu
İkmal Bildirim Formu (1 sayfa)
Sorumluluk İhlali Sonrası Cezai Yaptırımlar (2 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
AKREDİTE
ODA

Odamızda
ISO 9001:2015
KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
Uygulanmaktadır

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/KV5J31
Bilgi için: Meryem ÇELİK Telefon: 02122520130/254 E-Posta: meryem.celik@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr KEP: imeakdto@hs01.kep.tr
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- GBD Gemi Brokerleri Derneği
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri
Derneği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- TÜRDEF (Türkiye Denizcilik Federasyonu)
- 13, 27, 28, 40, 41, 42, 43 ve 47 Nolu Meslek Grupları
- İlgili Meslek Grupları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
AKREDİTE
ODA

Odamızda
ISO 9001:2015
KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
Uygulanmaktadır

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/KV5J31
Bilgi için: Meryem ÇELİK Telefon: 02122520130/254 E-Posta: meryem.celik@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr KEP: imeakdto@hs01.kep.tr
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Aşağıdaki ihale davet yazımızın, ekte yer alan şartname ve eklerinin tüm üyelerinize
yayınlanması konusunda yardımlarınızı rica ederiz.
NOT: İhalenin acil olması nedenli bugün yayınlamanızı rica ederiz.
Saygılarımızla,
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sn. Yetkili ,
Madeni Yağ Deniz Satışları Servis Botu Kiralama İhalesi açılmıştır.
Teklif vermek için öncelikle aşağıdaki linkten üyelik işlemlerinin yapılması
gerekmektedir. Şartname ve eklerinde verilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda
bahsedilen tüm diğer evrakların 09 Aralık 2020 saat 09:00’dan geç olmamak üzere
Pratis’e girilmesi gerekmektedir.
Portal üzerinden gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Portal üzerinden eklenmesi gereken ayrıca evraklar,
1.Ticaret ve/veya Sanayi Odası Sicil Belgesi
2. İmza Sirküleri
3. İmza sirkülerinde belirtilen yetkililerce imzalanmış ve kaşelenmiş sözleşme ve ekleri
5. Fiyat teklifi –, kaşelenmiş diğer tüm dokümanlar
6. SGK ve Vergi Borcu yoktur yazıları
Uygun bulunan teklif sahibi ile sözleşme yapılacak olup şartnamede belirtildiği şekilde Kati
Teminat Mektubunu ibrazı ile ekli sözleşme ve ekleri imzalanacaktır.
İhale ve Ticari konulardaki sorularınız için +90 507 031 7845 numaralı telefondan Nihal Cansu
Akbaba (nuzgec@petrolofisi.com.tr), teknik konulardaki sorularınız için +90 533 567 8045
numaralı telefondan Özgecan Albayrak (oalbayrak@petrolofisi.com.tr ) ile irtibata
geçebilirsiniz.
Not: Bu portala üyeliğiniz bir sonraki ihaleler için de önemlidir. Bundan sonra birçok
ihale süreci Pratis üzerinden yönetilecektir.
Firma
Linki: https://www.pratis.net/Default2.aspx?TedarikciBasvuru=5252754C684A736A697
56D594F70492F346B314162794F2B4841717566707739573635764359576F6178633D
Pratis üyeliğiniz bulunuyorsa, lütfen “Zaten Üyeyim” butonu ile ilerleyiniz. “Zaten Üyeyim”
butonuna tıkladığınızda Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileriniz ile sisteme giriş yapmanız
gerekmektedir. “Zaten Üyeyim” butonuna tıkladığınızda firmamızın tedarikçisi olma
işleminiz tamamlanacaktır.

Pratis üyeliğiniz bulunmuyorsa “Yeni Kayıt” butonu ile ilerlemeniz gerekmektedir. Bu
sayede Pratis’e üye olarak firmamızın ihalelerine teklif verebilirsiniz.
Not: “Zaten Üyeyim” butonuna tıklamadan önce lütfen Pratis sayfasında “Çıkış”
butonuna tıklayarak çıkış yapınız. “Zaten Üyeyim” butonuna tıkladığınızda ise açılan
Pratis ekranında yeniden sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Üyelik girişlerinde problem yaşanması halinde, Pratis ile irtibata geçilebilir.
( Tel :0 850 228 08 08 )

İyi çalışmalar,

Nihal Cansu Üzgeç
Petrol Ofisi A.Ş. Ünalan, Libadiye Cad. No: 82-F 34700 Üsküdar/İstanbul
T:+90 216 275 3594 F: M:+90 507 031 7845
nuzgec@petrolofisi.com.tr | [www.petrolofisi.com.tr]www.petrolofisi.com.tr

Bu e-posta iletisi ve ekleri gizlidir. Bu iletiyi sadece yetkili alıcısı okuyabilir ve kullanabilir. Bu iletinin yetkili alıcısı değilseniz, lütfen onu siliniz ve
göndereni bilgilendiriniz. Bu durumda, iletiyi kopyalamamalı, hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanmamalı ve içeriğini başkasıyla
paylaşmamalısınız.
This e-mail, including all attachments, is confidential. It may be read, copied and used only by intended recipients. If you are not the intended
recipient, please delete it and notify the sender immediately by e-mail. You should not use it for any unintended purpose nor disclose its contents
to other persons.

MADENİ YAĞ DENİZ SATIŞLARI SERVİS BOTU İHALESİ

İhale İsmi: Paketli madeni yağ stoklama ve gemilere ikmal işinde kullanılacak “Servis Motoru” zaman
çarteri ihalesi
İhalenin Konusu: İşbu Proje’nin konusu, Petrol Ofisi A. Ş. (bundan böyle Petrol Ofisi) tarafından
“Servis Motoru” sahibi veya işleticisine (bundan böyle Armatör) Zeyport Liman Sahası veya Yenikapı
Mendireği veya Kumkapı Liman sahası veya Haydarpaşa Liman Sahası veya Maltepe Liman (bundan
böyle hepsi “Yükleme Noktası”) sahasında teslim edilen paketli madeni yağların ve greslerin;
a) Armatör’ün işletmesinde olan Servis Motorlar’ı içerisinde depolanması, elleçlenmesi, fiziki stok
takibinin yapılması ve raporlanması
b) Petrol Ofisi’nin talebi üzerine ürünlerin, Armatör tarafından Petrol Ofisi’nin bildireceği
müşterilerin deniz araçlarına, İstanbul güney, A,B,C demir bölgeleri, Ambarlı Limanı, Haydarpaşa
Limanı, Kartal, Pendik ve Tuzla limanları ve demir mevkilerine (“İkmal Noktası”) taşınarak,
hasarsız ve noksansız tesliminin yapılması,
c) Teslim yapılacak gemiler ile gerekli koordinasyonun sağlanması,
d) Yükleme noktalarına gelen ürünlerin Servis Motorları’na aktarımı ve teslimi için gerekli tüm
organizasyonun yapılması,
e) Petrol Ofisi kara aracı girişlerinin sağlanması, gerekmesi durumunda forklift veya vinç
operasyonları için gerekli ekipmanların temini,
f) İkmal ve yükleme noktalarında gerekli izinlerinin alınması,
hususlarına ilişkin hizmetlerin Armatör tarafından yerine getirilmesi karşılığında Petrol Ofisi
tarafından çarter bedeli ödenmesine ilişkin hak ve yükümlülükleri içermektedir. Her iki tarafın da
yükümlülüklerine sözleşme tasarısında detaylı olarak yer verilmiştir.
İhale Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 04.12.2020/Cuma Saat: 14:00
Sözleşme Başlangıç Tarihi: 31.12.2020 / Perşembe Saat: 08:00
Sözleşmenin Süresi: Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacaktır. Sözleşme’nin
süresinin dolmasından en az 1 (bir) ay önce Petrol Ofisi tarafından yazılı bildirim yapılmadığı takdirde
süre 6 ay daha uzatılabilir. Sözleşme bu madde kapsamında en fazla 4 (dört) defa uzatılabilecektir.
Sözleşme her halukarda 3. (Üçüncü) yılın sonunda kendiliğinden sona erer.
Min. Teknik Yeterlilikler:
-

Hizmete sunulacak deniz aracı Türk Bayraklı ve 30 yaşını doldurmamış olacaktır.

-

Güvertesinde en az 75 adet fıçı taşıyabilecek kapasiyete sahip olacaktır.

-

En az 20 metrede 1 ton emniyetli taşıma kapasitesi olan uygun bir kurum tarafından sertifikalı
ve geçerli test tarihli kreyne ve kaldırma düzeneğine sahip olmalıdır.

-

İstiflenen fıçıların güvertede güvenle taşınabilmesi için Servis Motoru’nda uygun sertifikalı
bağlama (lashing) malzemeleri ile bu ürünlerin deniz suyu ile temasını en aza indirecek
gerekli teçhizat bulunacaktır.

-

Aktif internet bağlantısı, bilgisayar, fotoğraf makinası (gece çekimi yapabilen) tarayıcı ve yazıcı
kurulu olacak, bu donanımı kullanabilecek personel mevcut olacaktır.

-

Ürünleri, IBC veya Fıçı’dan dökme olarak ikmalleyebilecek seyyar pompa olacaktır.

-

Sözleşme konusu işleri ifa edecek Servis Motoru, P&I risklerine ve çevre kirliliği riskine karşı
P&I sigorta poliçesine sahip olacak ve ihale teklifinde poliçesini ibraz edecektir.

-

Teklifini ilettikten sonra Petrol Ofisi tarafından yapılacak olan denetlemede geçer not
almalıdır. Bu denetlemede esas alınacak doküman “Small Workboat Inspection IMCA 2016”
olacaktır. (ihale dökümanın ekinde yer almaktadır)

Teslimat İstenen Bölgeler: Ağırlık olarak İstanbul Demir Bölgesinde teslimatlar yapılacak olup
gerektiği durumlarda Ambarlı Limanı, Karakoy Limanı, Pendik, Tuzla ve Haydarpaşa Limanlarında da
teslimat istenebilecektir. Petrol Ofisi’nin bu yerleri değiştirme hakkı saklıdır.
İkmal Sayısı: Petrol Ofisi bununla ilgili herhangi bir taahhüt vermemekle beraber, adaylar fiyat
teklifinde referans olması amacıyla aylık ortalama 60-65 ikmal sayısını dikkate alabilirler.
Fiyatlandırma: Aylık çarter Bedeli. Sözleşme Türk Lirası bedel üzerinden imzalanacaktır.(Detaylar
sözleşme tasarısında belirtilmiştir)
Verilecek Teminat Mektubu Tutarı ve Süresi: 100.000 (yüzbin türk lirası) ve en az 3 yıl süreli.
Teklif aşamasında istenen belgeler: Petrol Ofisi Satınalma Müdürlüğünün talep edeceği evraklar
dışında aşağıdaki evraklarında ihale teklif aşamasında sunulması istenmektedir.
-

Servis Motor’u nitelik ve karakterisliklerini gösteren belge

-

Sertifikaların birer kopyaları

-

Denize elverişlilik belgesi (ihale günü sunulamaz ise sözleşme aşamasında sunulması
yorunludur)

-

P&I poliçesi

-

Hizmetin ifasında kullanılacak teknenin en az 3 farklı açıdan çekilmiş resimleri

Exclusive Chevron Marine
Lubricants Distributor in Turkey

LUBE OIL RECEIPT
YAĞLAMA YAĞI TESLİM/ALINDI BELGESİ
___ /___/____ tarihli ___________________ nolu fatura muhteviyatı eşyanın teslim fişi seri numara ________
Gemi Adı (Ship’s Name) :

Imo No & Bayrağı (IMO No & Flag) :

Teslim Yeri (Port of Delivery) :

Teslim Tarihi (Delivery Date) :

Kesafet
(Density)

Ürün Adı
(Product Name)

METHOD OF DELIVERY / İKMAL ŞEKLİ
Ex – Barge /Deniz Tankeri ile
Ex – Truck / Kara Tankeri ile
TIME LOG / ZAMAN ÇİZELGESİ
Barge / Truck Alongside / İkmal Aracının Gemiye Yanaşması
Delivery Started / İkmalin Başlangıç
Delivery Completed / İkmalin Bitiş
SAMPLES/NUMUNELER

Ambalaj
(Packaged)

Miktar
(Quantity) (KG)

Ex –Wharf Dolum Tesisinden
DATE / TARİH

TİME / SAAT

SEAL NO/MÜHÜR NO

Ship’s Sample / Gemiye Verilen Numune
Barge/Truck Sample / İkmal Aracında kalan Numune
Yukarıda miktarı belirtilen yağlama yağları, seferimin/seferlerimin
güvenli bir şekilde yapılması için münhasıran gemimde kullanılmak
üzere sipariş edilmiş ve eksiksiz teslim alınmıştır.
(I the undersigned hereby declare and certify, that the quantities of lubricating
oil as stated above, have been solely ordered and received in full for the use in
my ship in order to have a safe voyage)

Signature & Stamp :
İmza & Mühür
( Ship’s Captain / Name )
Gemi Kaptanı / Adı

Signature & Stamp :
İmza & Mühür
(Barge/Truck Captain / Name )
İkmal Aracı Sorumlusu / Adı

Deniz Yağları
Teslimat Öncesi Emniyet Kontrol listesi - Servis Botu
Teslimatı Alan Gemi / Tekne:--------------------------------------

İkmal Botu----------------------------------------

Tarih:-------------------------------

Teslimatın olabilecek en güvenli şekilde yapılması şirket politikasıdır. Lütfen aşağıdaki soruların herbirini ÖNCE KONTROL
ETTİKTEN SONRA cevaplayınız. Barc Kaptanı güvenli olmadığına inandığı durumlarda teslimatı durdurma ve/veya iptal
etme yetkisi bulunmaktadır.

Tarih:
Teslimatı alan
Gemi / Tekne

Kontrol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kamyon

Hava deniz şartları teslimat için uygun mudur?
Teslimatı alan Gemi / Tekne

Demirde

Üzerinde Yol var

Bağlı

Gemi / Tekne servis botunu beklemetmeden teslimatı alabilecek hazırlıkta mı?
Operasyon için yeterli aydınlatma / ışık mevcut mudur?
Teslimat süresince; Gemi güvertesinin servis botundan yüksek kalan kısımlarında yapılan
çalışmalar durdurulmuş mudur?
Servis botu güvenli bir şekilde bağlı mıdır?
Servis Botu ve Gemi / tekne arasında haberleşme sağlandı mı?
İkmal süresince görevli personel yeter sayıda mevcut mudur? Etkili bir güverte vardiyası
tutulmakta mıdır?
Servis Botu ve Gemi / tekne üzerinde mevcut yangın söndürücüler kullanıma hazır mıdır?

10. Uygun Petrol Kirliliği Mücadele kiti kullanıma hazır mıdır?
11. İlgili personel uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmakta mıdır?
12. İkmali gerçekleştirecek vinç ve vinç halatı üzerinde fiziksel hasar görülmeyecek şekilde iyi
13.
14.
15.
16.
17.

durumda mıdır?
Varil ikmalleri için kullanılan kreynin emniyetli kaldırma ağırlığı nedir?
Varilleri kaldırabilmek için gerekli ekipmanlar var mıdır? (sapan vs..)
Bu ekipmanların fiziksel görünüşü iyi durumda mıdır?
Tüm el feneri ve telsizler gaz geçirmez özellikte midir?
Sigara içme ve çıplak ateşle ilgili uyarılar uygulanmakta mıdır?

Bu kontrol listesinde yazan maddeleri kontrol ettiğime ve bu listeye yazdığım
bilgilerin doğruluğunu, ikmal operasyonun güvenli bir şekilde idamesi için
gerekli şartların mevcudiyetini teyid ederim.
Teslimatı alan
Gemi / Tekne
İsim
Görev
İmza & Kaşe
1 - Müşteri

2- Teslimat Acentası

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Servis Botu

Deniz Yağları

Teslimat Öncesi Emniyet Kontrol listesi - Kamyon
Teslimatın olabilecek en güvenli şekilde yapılması şirket politikasıdır. Lütfen aşağıdaki soruların herbirini ÖNCE KONTROL
ETTİKTEN SONRA cevaplayınız. Teslimatçının güvenli olmadığına inandığı durumlarda teslimatı durdurma ve/veya iptal
etme yetkisi bulunmaktadır.

Kontrol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tarih:
Teslimatı alan
Gemi / Tekne

Kamyon

Hava deniz şartları teslimat için uygun mudur?
Araç teslimatı güvenli teslimat yapabilecek şekilde park edilmiş midir.
Aracın teslimat sırasında istenmeyen hareketini engellemek için; El freni çekilmiş
takozlar teker altına yerleştirilmiş miidir?
Operasyon için yeterli aydınlatma / ışık mevcut mudur?
Kamyon sürücüsü ve ilgili personel uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmakta mıdır?
Teslimat süresince; Gemi güvertesinin kamyondan yüksek kalan kısımlarında yapılan
çalışmalar durdurulmuş mudur?
Teslimat yapılan gemi / teknu güvenli bir şekilde bağlı mıdır?
İskele vasıtası ile gemi/tekneye geçiş güvenli midir?
Araca ve aracının etrafında ulaşım alanı ve diğer araçların serbestçe geçebilecekleri
kontrol edildi mi?
Kamyon ve Gemi / tekne arasında haberleşme sağlandı mı?

10.
11. İkmal süresince görevli personel yeter sayıda mevcut mudur? Etkili bir güverte vardiyası
tutulmakta mıdır?

12. Kamyon ve Gemi / tekne üzerinde mevcut yangın söndürücüler kullanıma hazır mıdır?
13. Uygun Petrol Kirliliği Mücadele kiti kullanıma hazır mıdır?
14. İkmal hortumları üzerilerinde fiziksel hasar görülmeyecek şekilde iyi durumda mıdır?
15. İkmal hortumları yeterli uzunlukta ve bağlantı noktalarına güç binmeyecek şekilde
16.

desteklenmişler midir?
Hortumlar manifoldlara tüm saplamaları takılmış ve contası sızdırmaz vaziyette takılmış
mıdır?
Yük hortumları yoldan uzak ve üzerinden araç geçmeyecek şekilde serilmiş midir?

17.
18. Gemi / Tekne güvertesinde hortum bağlantısına müdahale edilmemesi için uyarı asılmış
19.
20.
21.

mıdır?
Kamyon manifoldu ve Gemi/ Tekne üzerinde herbir hortum bağlantı noktası için döküntü
tavası mevcut mudur?
Kargo hortumların kamyona verilmesi için Gemi / Tekne personeli hortumu güvenli bir
şekilde geri vermek için bilgilendirildi mi?
Kamyon sürücüsü hortumu güvenli bir şekilde süzdürmeyi bilmekte midir?

22. Gemi / teknenin yağ/ yakıt tanklarına uzanan tüm valfler açık konumda mıdır?
23. Gemi / Tekne üzerinde tüm gider ve frengi tapaları yerine takılmış mıdır?
24. Kullanılmayan diğer devre ve valfler ( yük, sintine ve slaç devre ve valfleri) kapalı ve
25.
26.
27.
28.

emniyete alınmış mıdır?
Acil durum işaretleri ve acil kapama prosedürü anlaşılmış mıdır?
Tüm el feneri ve telsizler gaz geçirmez özellikte midir?
Sigara içme ve çıplak ateşle ilgili uyarılar uygulanmakta mıdır?

Varil ikmalleri için kullanılan kreynin emniyetli kaldırma ağırlığı nedir?

Bu kontrol listesinde yazan maddeleri kontrol ettiğime ve bu listeye yazdığım
bilgilerin doğruluğunu, ikmal operasyonun güvenli bir şekilde idamesi için
gerekli şartların mevcudiyetini teyid ederim.

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Teslimatı alan
Gemi / Tekne
İsim
Görev
İmza & Kaşe
1 - Müşteri

2- Teslimat Acentası

Kamyon

Hazırlık Mektubu

Deniz Yağları

Gemi Adı:----------------------------------------------------------------------Deniz Satışları Sipariş Numarası:------------------------------ Liman ------------------------

Tarih:-------------------------------------------------------Limanda
Demirde

Gemi / Tekne'nize aşağıdaki deniz yağlarının ikmali için görevlendirilmiş bulunmaktayız. Bu evrakın tamamlanması
sonrasında ikmale başlayabileceğimizi bilgilerinize arz ederiz.

Evet

1. Teslimat Öncesi Emniyet Kontrol listesi doldurulmuş mudur?
Kontrol listesinin tamamlanması mecburidir. Liste tamamlanmadan ikmal başlamayacaktır.

2. Teslimatçı sayacı hazır mıdır?
3. ürünlerin aşağıdaki sırada ikmal edilmesini istiyorum:

Evet

Hayır

Ürün
Sipariş Edilen Miktar İkmal sırası

Başlama Saati

Bitiş Saati

Veritas™ 800 Marine 20 or 30
Delo™ 1000 Marine 30 or 40
TarorM 20 DP 30 or 40
Taro™ 30 DP 30 or 40
Taro™ 40 XL 40
Taro™ Special HT 70
Taro™ Special HT 55
Taro™ Special HT LS 40
Other (please specify)
Note: Kurşunsuz ve yüksek derece yağlar dökme olarak ikmal edilecek ise, ikmal sistemi tamamen temiz ve ayrılmış durumda olmalıdır.

4. Yukarıda belirtilen miktarın tamamını alabilecek misiniz?

Evet

Hayır

5. İkmali yukarıda belirtilen sırada yapmak sizin için uygun mudur?
Eğer cevabınız olumsuz ise ikmal personelini bilgilendirip uygun sırayı bildirin.

Evet

Hayır

6. Devre basıncı veya maksimum pompa kapasitesi sınırlamanız mevcut mudur? Eğer var ise ikmal
personelini bilgilendirip limiti bildirin.

Evet

Hayır

7. Gemi / Tekne personelinin ikmal operasyonlarına(sayac değerlerinin okunması, aleç alınması, mühürlerin sökülmesi,
ürünün pompalanması gibi) şahit olmasını şiddetle tavsiye ederiz.
a) Gemi / Tekne personeli ürün pompalanmadan önce ikmale nezaret etmiştir.
b) Gemi / Tekne personeli ürün pompalanmadan sonra ikmale nezaret etmiştir.
c) Gemi / Tekne personeli ürün pompalanmadan önce ve sonra ikmale nezaret etmiştir ve teslimat
tutanağında belirtilen miktarın alındığını teyid etmektedir.

Evet
Evet

Hayır
Hayır

Evet

Hayır

Görüş ve fikirleriniz bizim için değerlidir. Lütfen aşağıdaki bölümü ikmali değerlendirmek için kullanın.

İmza :________________________________
(Kaptan / Baş Mühendis /Sorumlu Zabit)
İmza :________________________________
(Teslimatı Yapan)
Gemi / Tekne Kaşesi

1 - Müşteri

2- Teslimat Acentası

3- Dosya

---İKMAL BİLDİRİM FORMU—
(SUPPLY NOTIFICATION FORM)

TARİH (Date):

…………….. LIMAN BAŞKANLIĞINA
(TO …………………………. HARBOUR MASTER)

Su/Yağ/Yakıt Alacak Gemi
(Deriviring Vessel)

Gemi Adı (name of Vessel)
Geminin Cinsi (Type of Vessel
IMO Numarası /Çağrı İşareti
(IMO Number/Call Sign)
Donatan/İşleten (Owner/Operator)
İrtibat Kurulacak Kişi (Contact person)
Adres (Address)
Tel./Fax* (Tel/Fax)

Su/Yakıt/Yağ Verecek Gemi
(Supply Vessel)

:
:
:
:
:
:
:

:
Acentesi (Agent)
:
Acente Tel/Fax (Agent Tel/Fax)

İletişim Numarakarı günün her saatinde ulaşılabilir numaralar olacaktır. (Contact Numbers must be attianable at all hours of day.

İKMAL YAPILACAK YER/MEVKİ (Position / Place of Supply Position):.....................................................................

Rıhtım, İskele, Şamandıra,Demir Sahası
vb. (Quay,pier, buoy, anchorage area etc.)

TAHMİNİ İKMAL ZAMANI (Estimated Supply Time)
İkmale Başlama Tarih /Saati

İkmal Bitiş Tarih/Saati

(Commencment of Supply Date and Time)

Toplam İkmal Zamanı

(Completed of Supply Date and Time)

(Total Supply Time)

VERİLECEK YAKITIN,YAĞIN VE SUYUN (Bunker , Oil, Water to be delivered)

Cinsi ve Miktarı ( Type and amount)

Yakıt Alacak Geminin Kaptanı
(Master of Deriving Vessel)

Yakıt Alacak Geminin Acentesi
(Agent of Deriving Vessel)

Adı Soyadı (Name and Surname)
Tarih (Date)
Saat (Time)
İmza (Signature)
Kaşe (Stamp)

İlgili Liman İşletme Tesisi Sorumlusu
(Person İn Charge of the Relevant Port/Shore Facility)
Adı Soyadı (Name and Surname)
Tarih (Date)
Saat (Time)
İmza (Signature)
Kaşe (Stamp)

Liman Başkanlığı
(Harbour Master)
Adı Soyadı (Name and Surname)
Tarih (Date of Approval)
Saat (Time of Approval)
İmza (Signature)
Kaşe (Stamp)

Sorumluluk ihlalinde uygulanacak ceza işlemleri
1. ihlal

2. ihlal

3. ihlal

yazılı uyarı

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık
kiranın %5

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık kiranın
%5

yazılı uyarı

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık
kiranın %5

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık kiranın
%5

yazılı uyarı

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık
kiranın %5

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık kiranın
%5

yazılı uyarı

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık
kiranın %5

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık kiranın
%5

yazılı uyarı

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık
kiranın %5

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık kiranın
%5

Petrol Ofisi müşterileri/çalışanları ve ikmal yapılacak
olan geminin personeli ile etik olmayan davranışlar
içinde bulunulması

yazılı uyarı

Taşıma bedeli
tutarının %25
veya aylık
kiranın %15

Taşıma bedeli
tutarının %50
veya aylık kiranın
%30

Hatalı ürün sevkiyatı

Sözleşmede
belirtildiği
şekliyle

Sözleşmede
belirtildiği
şekliyle

Sözleşmede
belirtildiği
şekliyle

yazılı uyarı

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık
kiranın %5

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık kiranın
%5

yazılı uyarı

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık
kiranın %5

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık kiranın
%5

MLDR ve/veya Lubeoil receipt (teslim belgelerinin)
evraklarının üzerine tarih düşülmemesi ve/veya
ikmal yapılan gemi yetkilisinden kaşe/imza
alınmaması

Günlük stok ve ikmal bildirimi gönderilmemesi

İkmali takiben 12 saat içinde teslim belgelerinin
gönderilmemesi

Faturaların teslimat yapılacak gemi personeline veya
3.şahıslara gösterilmesi veya iletilmesi

İkmal gecikmeleri olması durumunda Petrol Ofisi
Deniz Satışları ekibine önceden bilgi verilmemesi

Çalışma alanında kullanılacak ekipmanların
periyodik kontrollerinin yapıldığına dair evrak ve
kayıtların olmaması
Servis Motorları’nın, emniyetli biçimde, denize
elverişli durumda, iyi çalışır vaziyette bulunmaması
ve Sözleşme uyarınca her bakımdan yükün
taşınmasına ve sefere elverişli olması için gerekli

tüm koşulları sağlamaması

Aylık ikmal özeti gönderilmemesi

Petrol Ofisi SECÇ-G denetlemesi sonrası eksik
hususların belirtilen zaman diliminde giderilmemesi

yazılı uyarı

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık
kiranın %5

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık kiranın
%5

yazılı uyarı

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık
kiranın %5

Taşıma bedeli
tutarının %10
veya aylık kiranın
%5

