Tonilato Ölçümü İçin Gerekli Belgeler

- Tonilato ölçüm talebini içeren dilekçe,
- 7 Kasım 2015 tarih ve 29525 sayılı Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım
Yönetmeliği kapsamında yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarından; yetkilendirilmiş
kuruluşun gözetimi altında inşa edilenler için yetkilendirilmiş kuruluş gözetimi altında inşa veya tadilat
edildiğine ve tonaj ölçümleri için gemi veya su aracının hazır olduğuna dair yazı, onaylanmış kuruluş
gözetimi altında inşa edilen 28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki
gemi veya su araçları için Onaylanmış Kuruluştan alınan gemi ve su aracının ölçüme hazır olduğuna
dair yazı, yetkilendirilmiş kuruluşun gözetimi altında inşa edilmeyenler için ise Gemi, Su Aracı İnşa,
Tadilat Takip Raporu,
- Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında bulunan tekneler hariç gemi ve su araçlarından Ek-VII’de de
yer alan Gemi/Su Aracı Yapı Bildirisi veya bu belgenin diğer ülkelerdeki muadili olan üretici inşa
sertifikası veya Gezi tekneleri kapsamında olup ithal edilen gemi veya su araçlarından üretici tarafından
düzenlenmiş inşa sertifikası,
- Tüm yeni gemi ve su araçlarından makinesi varsa makine faturası ve tam boyu 24 metrenin altındaki
yeni gemi ve su araçlarından tekne faturası veya GSVP’ye kayıtlı gemi inşa tesisleri tarafından kendi
adına tonilato belgesi düzenlenmesini talep edilen gemi ve su araçları için de Ek-VII’de yer alan
Gemi/Su Aracı Yapı veya Tadilat Bildirisi.
- Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki tekneler hariç, tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemi ve su
araçları için Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği’ne göre onaylanmış
genel plan, endaze planı, boyuna ve enine kesit planları ve bunlara ek olarak gemi ve su aracının cinsi
ve tipine göre ölçen makam tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar,
- Uluslararası yükleme sınırı sözleşmesi kapsamındaki Uluslararası Yükleme Sınırı Belgesine veya
Ulusal Yükleme Sınırı Belgesine sahip olması zorunlu gemi veya su araçları için yukarıda istenenlere
ek olarak fribord hesapları ve yükleme sınırı planları,
g) 15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve iskele veya sancak taraftan çekilmiş üç adet
fotoğraf. Bu fotoğrafların, karada veya denizde çekilmesi mümkündür. Fotoğrafların, asgari 10*15 cm
ebadında ve renkli halde fotoğraf baskı kağıdına çıkarılacaktır. Fotoğraflarda gemi üzerinde gemi adı
ve bağlama limanı adı yazılı olacaktır,
ğ) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki tekne ve makinelerden uygunluk beyanı,
h) 06.06.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa tabi deniz ve su araçlarının özel
tüketim vergisinin ödendiğine dair makbuz veya fatura,
ı) Çağrı İşareti alması zorunlu gemiler için çağrı işareti tahsis yazısı,
i).Sicil türlerinin herhangi birinden terkin edilmiş olan tamire değmez gemi veya su araçları ile askeri
veya kamu idaresince hurdaya ayrılan gemi veya su araçlarından tam boyu 24 metre ve üzerinde olanlar
için klas yazısı veya 24 metre altında olan gemi ve su araçları için Liman Başkanlığı’nın
görevlendirdiği denetim görevlileri tarafından hazırlanan kondüsyon raporuna istinaden İdare tarafından
verilen uygunluk yazısı.

