
 

DUYURU 
 
 
 

 
 

Giri ş  
 
Meydana gelen hasarları incelerken, kontaminasyon hadiselerinde 
artış olduğunu gördük.  Bu tür taleplere karşı yapılacak savunmalar 
büyük ölçüde, yükleme ve tahliye işlemleri sırasında alınan 
numunelere dayanır. Oysa, giderek daha çok sayıda kötü etiketleme, 
yanlış mühürleme, kirli numune şişesi kullanma ve ilgili ürün için yanlış 
şişe kullanma örnekleri ile karşılaşıyoruz. Bazı hadiselerde hiç numune 
alınmamış olduğunu bile gördük. Dolayısıyla, bu kılavuzu numune 
almaya ilişkin genel prosedürler hakkında Üyelere yardımcı olmak ve 
yol göstermek için hazırladık. 
 
 
Genel bilgi  
 
Bu süreçler yalnız temiz petrol ürünleri, yani tipik olarak dizel, gaz 
yağı, gazolin, jet yakıtları kondanseytler ve benzerleri için geçerlidir. 
Ham petrole, kimyevi maddelere ve sıvılaştırılmış gazlara 
uygulanamaz.  
 
Numuneler, Kaptan, donatan ve kiracıyı kontaminasyon ve 
spesifikasyona ilişkin taleplere karşı korumak ve yükün, herhangi bir bozulma olmaksızın, iyi durumda 
yüklenmiş, taşınımış ve boşaltılmış olduğuna dair delil oluşturmak için alınır. 
 
Ancak, numune sürecinin bütünüyle etkin olabilmesi için eksiksiz olması ve numuneler alındıktan aylar 
sonra bile bunların ne olduğunun kesin olarak belirlenmesini mümkün kılması gerekir. 
 
Numune şişeleri, “temizlenmiş” olsalar bile bir daha kullanılmamalıdır, çünkü içlerinde kalabilecek çok 
küçük miktarda yabancı maddelerin ileride alınacak başka numuneleri etkilemesi söz konusudur. 
 
Kaptanlar, tanker zabitanı ve donatanlar yük enspektörlerinin pek fazla geminin çıkarlarını korumak 
amacıyla hareket etmediklerinin bilincinde olmalıdır.  Enspektörler genelde kiracı ve/veya yükleyiciden 
talimat alırlar. Kaptanlar her zaman, numune almak ve miktar hesaplamak için gemiye gelen 
enspektörlerin kimi temsil ettiğini araştırmalıdır. Gerekirse, Kaptan da ayrıca bir enspektör  atamalıdır. 
 
Gemide bağımsız enspektörler olsun olmasın bu numune alma süreci uygulanmalıdır. 
 
 
1. Güvenlik 
 
Bu duyuru, numune alma prosedürlerinin güvenliğe ilişkin boyutlarını ele almak için hazırlanmamış 
olmakla birlikte yine de gemi zabitanlarına her zaman, gerekirse eldiven ve solunum cihazı da dahil 
olmak üzere, bütün gerekli kişisel koruma giysilerini giymelerini hatırlatırız. Yüklenen her ürüne ilişkin 
Malzeme Güvenliği Veri Formuna bakılmalı, yyrıca, gemi zabitanı numune almadan önce, boru 
hatlarında ve tanklarda basınç olması olasılığını göz önünde bulundurmalıdır. 
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2. Numune kapları 
 
Neredeyse bütün temiz petrol ürünleri için renksiz cam şişeler ya da teneke kutular kullanılabilir.  Plastik 
kap kullanılmamalıdır.  Numunelerin her biri 500 ml’den (yarım litre) az olmamalıdır.  
 
3. Numune sayısı 

 
Normalde her tank ya da manifolddan tek bir numune alınması, yüke yabancı 
madde bulaştığı iddiası halinde analiz yapılabilmesi için yeterlidir. Kaptan kalite 
sorunları olabileceğini düşünüyorsa her tank ve manifolddan ek numune 
alınmalıdır.    
 
Bağımsız enspektör/sörveyor ek numune alacak olursa gemi zabitanı da aynı 
şekilde ek numune almalıdır. 
 
 
Alınacak numuneler  
 
1. Yükleme ba şlamadan önce 
 
Baş Zabit, numune ekipmanının temiz ve numune alınacak yük için uygun 
olmasını sağlamalıdır.  Jet yakıtı gibi daha hassas yüklerden numune alınırken 
özel dikkat gösterilmelidir.  Yükün kusursuz durumda olmasına karşın, kirli 
numune ekipmanı kullanıldığı için numunelere yabancı madde bulaşmış olması 
nedeniyle talepte bulunulduğu birçok olay yaşanmıştır. Đdeal olarak, ilgilenilecek 
her tür ürün için ayrı bir ekipman takımı olmalıdır. 
 
 
2. Yüklemenin ba şlangıcında 
 
Baş Zabit ya da Vardiya Zabiti: 
 

•  Yüklemenin başında her derece için her manifolddan birer numune. 
•  Yükleme başladıktan beş dakika sonra her derece için her manifolddan birer numune  
 
Not: 
a) Öncelikle manifold numune alma noktası su ya da daha önceki yükten herhangi bir kalıntı 

kalmamasını sağlayacak şekilde temizlenmelidir. 
 
 
3. Yükleme sırasında 
 

•  Geminin tanklarına yaklaşık 25cm (ya da bir “foot”) yükleme yapıldıktan sonra her tanktan bir 
numune. 

 
Notlar: 
a)  Jet yakıtları ve yağlama yağları yüklenirken neredeyse bütün sahil terminalleri “ ilk ayak/first 

foot” numunesi alırlar. Diğer derecelerde için “first foot” numunesi almayabilirler. Yükleyicinin 
gereksinimleri ne olursa olsun, gemi zabitanının kendi “first foot” numunelerini almaları temkinli 
bir davranıştır. 

 
b)  “first foot” numunesi alınırken yüklemenin durdurulması gerekmez, ama birçok terminal kendi 

temsilcileri tarafından analiz tamamlanana kadar yüklemenin durdurulmasında ısrar eder. 
 
 

4. Yüklemeden sonra 
 

•  Yükleme yapılan her tankın üst, orta ve alt bölümlerinden birer numune (yani her tanktan üçer 
numune). 

 
Notlar: 
a)  Gemideki numune şişesi ya da kutusu sayısı sınırlıysa, her tank için bir birleşik/kompozit kutu 

oluşturulabilir.  Bu kompozit kutunun üçte biri tankın üst, üçte biri orta, üçte biri de alt 
bölümünden doldurulmalır. 



b) Taramalı numune1 alınmamalıdır. 
 

5. Tahliyeden önce 
 

•  Boşaltılacak her tankın üst, orta ve alt bölümlerinden birer numune (yani her tanktan üçer 
numune). 

 
6. Tahliye ba şlangıcında 
 

• Tahliyenin başlangıcında her bir derece için her manifolddan birer numune almalıdır. 
 
 
Numune yönetimi  
 
1. Numunelerin incelenmesi 
 
Tanker zabitanları aldıkları numuneleri görsel olarak incelemelidir: özel olarak aşağıda belirtilen 
maddeleri kontrol etmeleri gerekir: 
 

•  Su – Numune kabının iç yüzeyinde su zerrecikleri var mı?  
Numunede serbest su var mı? 

 
•  Zerre –  Gözle görülebilen zerreler/tanecik var mı? Varsa, 

bunlar ne ve nereden gelmişler? 
 
•  Renk –  Numunenin rengi söz konusu derece için tipik mi? 

Renk bozulması var mı?  Zabitan her derece için muhtemel 
rengi bilmelidir. Yüklemeden önce kıyı tanklarından alınan 
numunelerle (varsa) karşılaştırma yapılabilir. 

 
•  Koku -  Numunenin kokusu söz konusu derece için tipik mi?  

NOT: Çoğu kez, daha yavaş buharlaşan bir ürünün (ör. 
dizel) içinde çok çabuk buharlaşan bir ürün (ör. gazolin) 
olduğu kokudan anlaşılabilir. 

 
Zabit, numunelere herhangi bir şekilde yabancı madde bulaşmış 
olabileceğini düşünüyorsa önce bulguları doğrulamak için ikinci bir 
numune alması temkinli bir davranış olur. Zabitin numunelerin kalitesi 
hakkında herhangi bir kuşkusu varsa derhal Baş Zabite ve/veya Kaptana haber verilmelidir.  

 
2. Etiketleme 
 
Her numuneye aşağıdakileri bilgileri içeren bir etiket yapıştırılmalıdır: 
 

•  Geminin adı 
•  Liman ve bağlama yeri numarası 
•  Tank ya da manifold numarası 
•  Ürünün derecesi ve yükleme ya da boşaltma işlemi 
•  Tarih ve saat 
•  Numuneyi alanın adı, görevi ve imzası 
•  Bir tanığın (tercihan bir terminal temsilcisinin) adı ve imzası  

 
Ürünler her zaman mühürlenmeli ve mühür numaraları ayrı bir numune defterine işlenmelidir. 
 
3. Saklama 
 
Numuneler en az üç ay süreyle ya da yük şikayetsiz olarak teslim edilene kadar (hangisi daha uzunsa) 
saklanmalıdır. 
 
Numuneler kilitli bir yerde ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde muhafaza edilmelidir.  

                                                 
1  “Ağzı kapatılmamış bir  kavanoz ya da şişeyi sıvının yüzeyinden daldırıp kıyı tankı numunesinin alındığı noktaya mümkün 

olduğu kadar yakın ya da gemi tankındaki serbest suyun seviyesinin yaklaşık bir ayak yukarısındaki bir noktaya kadar 
indirdikten sonra, burada durmasına izin vermeksizin, sıvıdan dışarı çıktığında yaklaşık %75 dolu olacak bir hızla tekrar yukarı 
almak” Amerikan Petrol Enstitüsü’nün “Petrol Ölçümü Standartları Elkitabı”ndan (Manual of Petroleum Measurement 
Standards - MPMS) alınmıştır. 



4. Bertaraf etme 
 
Numuneler gemiden alınıp bertaraf edilmeden önce etiketleri çıkarılmalıdır. 
 
Numuneler yalnızca, çevre mevzuatına uyan, usulüne uygun bir şekilde atılmalıdır. Numuneler hiçbir 
koşul altında denize atılmamalıdır.   
 
Numunelerin ilerideki bir yüke eklenmesi ya da dinlendirme (slop) tanklarına dökülmesi mümkün olabilir. 
 
 
 
Đlişikteki PDF belgede, numune almak için en iyi zamanların hangileri olduğunu gösteren bir hızlı kontrol 
listesi yer almaktadır.  
 
Bu bilgileri sağlayan C F Spencer & Co Ltd’e (Tel: +44 1934 822666 - Web: 
www.cfspencerandcoltd.com) teşekkürlerimizi sunarız. 
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NUMUNE ALMA PROSEDÜRLER Đ  
 

Çoklu dereceli yükler  
 
 

Yüklemede: 

 -  Manifold(lar) 

 -  First Foot /Đlk Ayak 

 -  Üst / Orta / Alt 

 

Tahliyede: 

 -  Pompa(lar) giriş / çıkış 

 -  Üst / Orta / Alt 

 -  Manifold(lar) 

 

Ne zaman: 

 -  Başlangıçta ve beş dakika sonrası 

 -  Bir sorun ortaya çıkar çıkmaz 

 

Kontrol edilecek hususlar: 

Boru Hattı Tank ve Asal Gaz yalıtımları? Temiz 

ekipman? (Enspektörün ekipmanını da kontrol edin!)  

Ayrı yüksek alev alma noktası/ düşük alev alma noktası 

numune ekipmanı? 

 

Haber verilecekler: Sahil/Kaptan/P&I Klubü 



 

DUYURU 
 
 

 
 
Giriş 
 
“Clean Product Tankerlerine Đlişkin Numune Alma Prosedürleri” adını taşıyan “04/08” sayılı 
Duyurumuzun ardından Üyelerimize kontaminasyon talepleri azaltmaya yönelik olarak alınması 
gereken önlemler ve olabilecek bulaşmalarla ilgilenmek konusunda ek bilgiler vermek istiyoruz. 
Kontaminasyon hadiseleri artmakta olduğundan Üyelerin, kontaminasyon taleplerine karşı savunmada 
yardımcı olacak doğru operasyonel prosedürlerin oluşturulması ve bunları etkin bir şekilde 
uygulanmasını sağlamaları zaruridir. 
 
Çoklu dereceli yüklerde kontaminasyon  hadiseler aşağıdaki gibi çeşitli operasyonel nedenlerden 
kaynaklanabilir.   
 
1. Gemide ya da sahilde yanlış devre ayarı 
2. Tank sistemlerinin Asal Gaz (Inert Gas) borusuyla isolasyonunun yapılmaması 
3. Sızdıran valfler 
4. Sızdıran perdeler ve boru hatları 
5. Gemide veya sahilde devre içinde harmanlanma sonucu yükün spesifikasyona uymaması 
6. Daha önce düşük spesifikasyonlu yükler için kullanılan tanklara sonradan yüksek 

spesifikasyonlu yük yüklenmesi  
7. Boru hatlarında eski yüklerin birikmesine izin veren kör uçlar 
8. Valflerin yanlış kullanılması 
9. “Spectacle piece”lerin (“8” biçiminde açıp kapama düzeneği) yanlış kullanılması. 
 
önlem  
 
Kontaminasyonun önlenmesi ancak gemide etkin güvenlik önlem ve prosedürlerinin sağlanmasıyla 
gerçekleşebilir. Bunlara örnek olarak mürettebat için gemide uygulanması mümkün ve pratik olan 
ekipman testleri, planlı bakım listeleri ve operasyonel prosedür ve kontrolleri sayabiliriz, gemideki 
bölümlere göre alınacak önlemler; 
 
1.  Perdeler ve Borular:  
 

•  Yük devrelerine yılda bir basınç testi yapılmalıdır (bu testler, hava değil, suyla 
uygulanmalıdır.  Yük hortumlarına altı ayda bir basınç testi yapılmalıdır)  

•  Boru hatlarındaki kör uçlara süzdürme valfleri/flençleri takılmalıdır. Bunlar, eski yük 
kalmadığından emin olmak için, iki yük arasında manuel olarak açılmalıdır. 

 
2.  Valfler: 
 

•  Çıkış valflerin altına süzdürme muslukları takılmalı ve bunlar iki yük arasında kontrol 
edilmelidir. 

•  Kelebek valfler kapama noktasının ötesine kadar açılmamalı ve durdurma/fren aktivatörü 
ile donatılmalıdır. (Hiçbir zaman yalıtım için bu tip valflere güvenilmemelidir). 

•  Sızdırmazlık  sağlayan öğeler standard bir maddeden, örneğin, Teflon ya da PTFE’den 
(lastikten DEĞĐL) yapılmış olmalıdır. 

 
3. Operasyonel hususlar: 
 

•  Yük operasyonlarının tecrübeli mürettebatın denetimi altında yapılmasının sağlanması 
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•  Doğru devre/valf ayarlarının (Asal Gaz devreleri dahil) yapılmasında prosedürlerin takip 
edilmesi 

•  Yükler arasında devrelerin su geçirerek temizlenmesi 
•  Yük devrelerinin süzdürülmesi son derece önemlidir 
•  Devrede sıvı kalmadığına emin olunması için süzdürme musluklarının kullanılması  
•  Devre temizliği gibi operasyonel prosedürlerin oluşturulması 

 
 
Kayıt Tutma  
 
Günümüzde en fazla pompa hızlarının ve manifold basınçlarının kayda geçirilmesine önem verilmekle 
birlikte, yük operasyonuna ilişkin örneğin pompa hızlarının ve manifold basınçları gibi bütün 
hususların/hadiselerin kronolojik olarak kayda geçirilmesi son derece mühimdir. Örnek: “Saat 1,000 – 
1 No’lu manifoldda 2 No’lu alt devre ve ön krosoverler üzerinden 2 ve 3 No’lu yük tanklarına jet yakıtı 
doldurulmasına başlandı”. 
 
  
HATIRLANMASI GEREKEN HUSUSLAR: 
 
1. Her zaman valf ayarlarını kontrol edin. 
 
2. Valfleri yalnızca açarken sonuna kadar çevirdikten sonra hafifçe geriye çevirin, bunu hiçbir 

zaman kaparken yapmayın. 
 
3. Asal Gaz devrelerini kontrol edin. 
 
4. Güvertede dolaşarak sistemi tekrar kontrol edin. 
 
5. Bir iki dakika zaman ayırıp devreleri ve ayarları kontrol edin.  Mümkünse boru hattını başka bir 

kimseye farklı bir yöntemle ikinci bir kez kontrol ettirin.  
 
6. “Clean Product Tankerlerine Đlişkin Numune Alma Prosedürleri” adını taşıyan “04/08” sayılı 

Duyurumuzda açıklanan şekilde numune alın. 
  
7. “Spectacle piece”ler kullanılıyorsa düzeneğin doğru bölümünün borunun içinde olmasını 

sağlayın.  Boru hatlarına bunlar takılmışsa valflere dayanarak işlem yapmayın. 
 
 
KONTAM ĐNASYON OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENĐLĐYORSA: 
 
8. Ek numune alın. 
 
9. Sahil personeline haber verin. 
 
10. Sorun devam edecek olursa yüklemeyi durdurup durumu yeniden değerlendirin.  Devreleri ve 

valfleri kontrol edin ve yükleme yapılmayan bütün boş tankların gerçekten boş olup olmadığına 
bakın. Bunları geciktirmeyin, çünkü yük operasyonu her zaman yeniden başlatılabilir. 

 
11. Bütün numuneleri etiketleyin ve mühürleyin (Önce tarihin ve yerin yazılı olduğu imzalı yapışkan 

bir etiket yeterlidir.  Bütün saatleri kayda geçirmeyi unutmayın. 
 
12. Dinlendirme (slop) tanklarını, MARPOL devrelerini, manifold süzdürme borularını ve devrelerde 

olabilecek başka süzdürme borularını, basınç göstergesi noktalarını ve alçak noktaları 
unutmayın.  Geminizi tanımanız öenmlidir! 

 
 
 
Bu bilgileri sağlayan C F Spencer & Co Ltd’e (Tel: +44 1934 822666 -  
Web: www.cfspencerandcoltd.com) teşekkürlerimizi sunarız. 
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