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St. Kitts & Nevis Bayraklı Gemiler için Varış Öncesi Kontrol Listesi 
 
St. Kitts & Nevis Uluslararası Gemi Sicili, Liman Devleti Kontrol kayıtlarını 
iyileştirmeye yönelik devam eden çalışmaları kapsamında, tüm limanlar için 
geçerli olan gemilerde doldurulması zorunlu bir "varış öncesi kontrol listesi" 
uygulamaktadır. Bu kontrol listesi hemen yürürlüğe girecektir. 
 
Varış Öncesi kontrol listesi, limana varıştan 96 saat önce St. Kitts ve Nevis 
Bayrağının teknik bölümüne e-posta ile gönderilmelidir. 96 saatten az süren 
seferler için bu kontrol listesi limana varmadan en az 24 saat önce 
gönderilmelidir. 
 
Kontrol listesi aşağıdaki linkten indirilebilir: 
 
https://www.skanregistry.com/uploads/download-
directory/pdf/274/document.pdf 
 
 
Kontrol listeleri doldurulduktan sonra pac@skanregistry.com adresine 
gönderilmelidir. 
 
 
Bu belgeleme gerekliliğine uyulmaması veya ihmal edilmesi durumunda, bayrak 
sertifikalarının iptal edilebileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca, bu gerekliliğe 
uyulmaması nedeniyle açılacak herhangi bir soruşturmanın tüm masrafları gemi 
sahibine yansıtılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daha detaylı bilgi için:  

 

Şafak ÖZERGİN 
Servisteki Gemiler Bölümü Müdürü 
DENİZ SEKTÖRÜ                                                  
Tel: +90-216-5813732 
Fax: +90-216-5813810 
E-mail: sozergin@turkloydu.org 
Web: www.turkloydu.org 

 
 
Yasal Uyarı: Tüm hakları saklıdır.  
Burada verilen bilgiler sadece genel amaçlı olarak verilmiştir.  
Türk Loydu, bu belgede açıkça veya zımni olarak verilen herhangi bir bilgi veya tavsiye ile ilgili olarak veya buradaki herhangi bir yanlışlık veya 
buradaki herhangi bir eksiklik veya herhangi bir (varsa) içerdiği bilgi veya tavsiyelerle birlikte bu belgenin yayınlanmasına neden olan veya 
katkıda bulunan eylem veya ihmalden dolayı herhangi bir kişiye karşı bir yükümlülük, sözleşmesel bir sorumluluk, ihmal veya herhangi başka 
bir şekilde sorumluluğu olmayacaktır. 

http://www.turkloydu.org/
https://www.skanregistry.com/uploads/download-directory/pdf/274/document.pdf
https://www.skanregistry.com/uploads/download-directory/pdf/274/document.pdf
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Pre-Arrival Checklist for St. Kitts & Nevis flagged Vessels 
 
In continued efforts to improve Port State Control records, St. Kitts & Nevis 
International Ship Registry are implementing a mandatory “pre arrival checklist” 
to be completed upon ships calling into all ports. This checklist will be effective 
immediately. 
 
Pre-Arrival checklist must be sent by email 96 hours before arrival at port to the 
technical division of the St Kitts and Nevis Flag. For voyages that last less than 
96 hours, this checklist must be sent at least 24 hours before arrival in port. 
 
The checklist can be downloaded from following link: 
 
https://www.skanregistry.com/uploads/download-
directory/pdf/274/document.pdf 
 
 
Checklists should be completed and emailed to pac@skanregistry.com 
 
 
Please note that failure to comply or omission of this documental requirement 
may lead to the flag certificates to be revoked. In addition, any investigations 
required due to the noncompliance of this requirement will be charged at full 
cost to the owner's account. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

For further information: 
Şafak ÖZERGİN 
Division Manager, Ships in Service  
MARIN SECTOR                                                  
Tel: +90-216-5813732 
Fax: +90-216-5813810 
E-mail: sozergin@turkloydu.org 
Web: www.turkloydu.org 
 

LEGAL NOTICE All rights reserved.  
The information contained here is for general information purposes only.  
Turk Loydu shall be under no liability or responsibility in contract or negligence or otherwise howsoever to any person in respect of any information or 
advice expressly or impliedly given in this document, or in respect of any inaccuracy herein or omission here from or in respect of any act or omission 
which has caused or contributed to this document being issued with the information or advice it contains (if any). 
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