Klas girişi
Mevcut gemiler için
Dünya Çapında Teknik Servis İçin

Gemi klaslamada bir dünya lideri
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Klas Transferi (TOC)
Klas Transferi (TOC), Uluslararası Klas Kuruluşları
Birliği’nin (IACS) diğer üyeleri tarafından klaslanan
gemilerin, ClassNK tarafından klaslanmasına imkan tanır.
Klas transfer prosedürleri IACS tarafından belirlenmiştir ve
bu prosedürler TOC sörvey işlemlerinde, mevcut ve önceki
klas kuruluşlarının sorumlulukları ve gerekli dökümanların
ve bilgilerin gönderilmesi ilgili net bilgileri içerir.

Neden ClassNK’e geçmeli?
• Kalite – Merkez Ofis çalışanlarımızdan, diğer ofislerdeki
ve sahada sörvey yapan sörveyörlere kadar bütün
NK çalışanları çok yüksek kalite ve deneyime sahip
olup müşteri taleplerine hızlı bir şekilde cevap
verebilmektedir.
• Servis – ClassNK’e kaydolunması, Geminin, kullanım
ömrü boyunca dünya çapındaki klas teknik
hizmetlerimizin kullanılabilmesini sağlar.
• Bağlılık – Tüm TOC başvuruları, Sörvey departmanımız
tarafından değerlendirilir ve maliyetlerin ve operasyonel
kısıtlamaların minimuma indirilmesi ile klas transferinin
pürüzsüz yapılmasını sağlanır.
• Uygunluk – Sörveyler, gemi sahibi için en uygun yer ve
zamanda yapılır ve sörvey işlemleri tamamlandıktan
sonra gemi derhal normal operasyonuna dönebilir

Klas Girişi
İşlem

ClassNK’e nasıl kaydolunur?
Klas transfer işlemi, herhangi bir zamanda, lokal ClassNK
ofisi ile bağlantıya geçilerek başlatılabilir. Bir talep
alındığında, Merkezdeki Sörvey Departmanı, Klas transferi
için gereken düzenlemeleri yapmaya başlayacaktır.
Sörvey Departmanı, gereken bütün belgeleri inceleyecek
(planlar,gemi durumu, geçmişi vb.) ve TOC sörvey işlemini
koordine edecektir.
(Bakınız “ClassNK TOC için Genel Prosedürler”)
Çoğu zaman, gemi operasyonlarını kısıtlamamak ve de
maliyetleri minimize etmek için TOC sörveyleri periyodik
sörveylerle aynı anda kombine bir şekilde yapılabilir.
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Durum İncelemesi
Klas girişi sorgulama

İnceleme

Ön denetim
(gerekli ise)

Gemi sahibinin sonuçlar hakkında bilgilendirilmesi

Klas girişi başvurusu

Başvuru kabulü

Plan İncelemesi
Planların Gönderimi
Plan incelemesi
Gemi sahibinin sonuçlar
hakkında bilgilendirilmesi

TOC sörveyi
Sörvey yeri bilgilendirmesi

Klas girişi sörveyinin
yapılması

Önceki klas’tan
Sörvey bilgileri

Sertifikaların ve gerekli dökümanların yayınlanması
Kırmızı : Gemi sahibi tarafından yapılacaklar
Mavi : NK tarafından yapılacaklar
Klasa giriş

Klaslama işlemleri sırasında Sörvey Departmanı güçlükleri
ve gecikmeleri engellemek için gerekli güncellemeleri ve
talimatları zamanında sağlayacaktır.

Plan Gönderimi
IACS üyesi bir klas kuruluşu tarafından klaslı gemi
sahiplerinden, IACS prosedürlerine uygun olarak Tekne ve
Makine planlarını göndermeleri istenecektir.
Ana planlar
• Genel Aranjman Planı
• Kapasite planı
• Hidrostatik eğriler
• Yükleme Manueli
(gerekli ise)
Tekne yapısı planları
• Ortakesit Resmi
• İç eleman planları
• Güverteler
• Dış kaplama açılım planı
• Enine perdeler
• Yeke ve yeke grubu
• Ambar kapakları

Makine Planları
• Makine aranjman planı
• Pervane
• Elektrik Şemaları
• Sintine ve Balast Devre
Şemaları
• Ara şaft, itme ve vida şaftı
• Ana Makinalar, Tahrik dişlileri
ve Kavrama sistemleri
• Dümen Makinası sistemleri,
Boru ve aranjmanları
• Buhar Türbinli Gemiler için, Ana
Kazanlar, Super Isıtıcılar ve
Ekonomizerler

Gemi tipine, boyutlarına, özelliklerine, bayrak devletine,
seyir bölgesine ve/veya diğer özel gereksinimlere göre
ilave planlar istenebilir.
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TOC Sörveyi için Gereksinimler
Geminin yaşına ve tipine bağlı olarak genelde aşağıdaki
genel sörvey gereksinimleri geçerlidir;
5 yaşından küçük gemiler için
• Yıllık Sörveye eşdeğer bir sörvey
5 ile 10 yaşları arası gemiler için
• Yıllık sörveye eşdeğer bir sörvey
• Temsili miktarda balast tanklarının kontrolü (en azından baş ve kiç
pik tankları ve kargo alanında bulunan 2 adet dip tank)
10 yaşından büyük 20 yaşından küçük gemiler için
• Yıllık sörveye eşdeğer bir sörvey
• Temsili miktarda balast tanklarının kontrolü (en azından baş ve kiç
pik tankları ve kargo alanında bulunan 2 adet dip tank)
Tankerler için:
• Temsili miktarda kargo tankı kontrolü (en az bir adet baş bir adet kıç
kargo Tankı)
Diğer gemiler için:
• Temsili miktarda amber kontrolü (en az bir adet baş bir adet kıç
ambar)
15 yaşından büyük 20 yaşından küçük ESP notasyonuna sahip
gemiler için (Tanker ve kuru yük gemileri)
• Havuz sörveyi dahil olmak üzere, hangisi önce geliyor ise, yenileme
veya ara sörveye eşdeğer bir sörvey.
20 yaş üzerindeki tüm gemiler için
• Yenileme sörveyine eşdeğer bir sörvey, Havuz sörveyi dahil.

○ Eğer transfer sırasında, gemi Havuz sörveyi aralığında

değilse Havuz sörveyi yerine bir su altı sörveyi
yapılabilir.
○ Önceki klas kuruluşu tarafından konulmuş ve zamanı
geçmiş bir takım öneriler veya zamanı geçmiş sörveyler
varsa, bunların, klas transferinden önce tamamlanması
gereklidir. 15 yaş üstü gemilerde, bunlar önceki klas
kuruluşu tarafından tamamlanacaktır.
○ Bayrak değişimi yapılacaksa, Sörvey Departmanı
bununla ilgili gerekli özel talimatları bildirecektir.
○ Gemi tipine, boyutlarına, özelliklerine, bayrak devletine,
seyir bölgesine ve/veya diğer özel gereksinimlere göre
ek sörveyler istenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular
Bir Gemi Sahibi ClassNK’e nezaman TOC
başvurusunda bulunabilir?
Bir TOC Sörvey başvurusu herhangi bir zamanda
yapılabilir ve dünya genelindeki herhangi bir ClassNK
Ofisine gönderilebilir.
TOC Sörveyi, periyodik bir sörvey ile birleştirilebileceği
için, düzenli sörvey periyodu içinde transfer yapılması,
maliyetleri ve gemi operasyonlarının kısıtlanmasını
minimuma indirmeye yardımcı olur
Bir geminin klasının ClassNK’ye geçirilmesi
zormudur?
Kesinlikle değil. ClassNK TOC konusunda uzmandır ve
ClassNK’de TOC prosedürleri, işlemi mümkün olduğunca
hızlı ve verimli hale getirmek üzere tasarlanmıştır.
Sörvey Departmanımız işlemlerin sorunsuz devam etmesi
için gereken şekilde ilgili tavsiye ve bilgilendirmeyi
sağlayacaktır.
Notasyonlar nasıl transfer edilir?
Önceki Klas kuruluşu tarafından gemiye verilen
notasyonların eşdeğer ClassNK notasyonları gemiye
verilecektir.Bazı durumlarda, Önceki Klas kuruluşunun
notasyon içeriğinin ClassNK’inkiler ile aynı olduğunun
onaylanması gerekli olabilir.
ClassNK’e kaydedilen gemiler için bir yaş sınırlaması
var mı?
ClassNK’de TOC için bir yaş sınırlaması yoktur.
ClassNK, gemi sahiplerine günde 24 saat, haftada 7 gün,
en yüksek kalitede hizmet sunmak için çabalamaktadır.
ClassNK’e kaydolarak, gemi sahipleri, yüksek kalitede
teknik servisten ve ClassNK’i gemi klaslama konusunda
dünya lideri haline getiren destekten faydalanabilir.
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