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UNISERVICE/TÜRKĐYE 

VISWA LAB. FUEL ANALYSIS 
                                                                    BULTEN # 165 
 
TEKNĐK GÜNCELLEME:  18.12.2009 
ISO 8217:2010 TASLAK GÜNCELLEMELER Đ 
 
Saygıdeğer dostlarımız, 
 
ISO8217:2010 Taslak Standardı ile ilgili 13/09/2009 tarihli, 160 No’lu Bülten’imizi sizlerle 
paylaşmıştık. Paylaştığımız bu bültenle, öngörülen değişiklikleri basitçe sıralamış ve sizin değerli 
yorumlarınızı da talep etmiştik. Konuyla ilgili olarak tarafınızdan birçok görüş ve öneri aldık. 
Bizimle eş zamanlı olarak, iki yakıt laboratuarı daha değişikliklerle ilgili kendi görüşlerini 
yayımladılar.  
 
Viswa Lab olarak, aşağıda değişikliklerle ilgili kendi görüşlerimizi ve bir tablo içerisinde diğer iki 
laboratuarın görüşlerini bu bültenimizle sunacağız. Bizim görüş ve yorumlarımız Viswa Lab olarak, 
geçen yıl içerisinde dünyanın çeşitli ikmal limanlarından gelen 40,000’den fazla numunenin test 
raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
 
Đlk bakışta, Viswa Lab olarak hazırladığımız bu görüşler her ne kadar yakıt kullanıcılarının lehinde 
görülse de, gerçekte bu şekilde değerlendirmek yanlış olur. Viswa Lab’ın görüşleri, ikmalcilerin 
lehine görülen tavsiyelerle ilgili ön yargıyı da düzeltmeye çalışmaktadır. Örneğin, yeni taslakta, su 
limiti %0,5 olarak tanımlanmıştır. Fakat, yaptığımız testlerin %89’unda su oranının %0,20’nin 
altında olduğunu göstermektedir. Bu oranın dışında kalan %11’lik bir pay nedeniyle, neden limitin 
%0,5 seviyelerine genişletildiğini anlayamamaktayız. Bu ortalama, Japonya’da ikmal edilen 
yakıtlarda %0,06 ve en büyük iki ikmal merkezi olan Singapur ve ARA (Antwerp-Rotterdam-
Amsterdam) limanlarında sırasıyla ortalama %0,14 ve %0,16 olduğu not edilmelidir.  
 
Viswa Lab olarak, ISO (Uluslar arası Standartlar Organizasyonu)’na bu standart taslağı ile ilgili 
görüşlerin iletilmesi olanağının çok önemli ve dikkate değer bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. 
Viswa Lab olarak CIMAC (Council on Combustion Engines) üyesi olmamız, kendi görüşlerimizi 
ortaya koymamızda herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Sizlerin de kendi görüşlerinizi ortaya 
koymanızı ve ülkenizin ISO temsilcisi (Ülkelere göre temsilciler listesine 
http://www.iso.org/iso/about/iso_members.htm adresinden ulaşabilirsiniz.) aracılığıyla ISO’ya 
iletmenizi özellikle tavsiye ederiz. Đsterseniz, bu dokümanı kullanabilir, gerekli gördüğünüz 
değişiklikleri işaretleyebilir/yazabilir, varsa ek yorumlarınızı “Remarklar” başlığı altında açacağınız 
bir bölüme ekleyebilir, kartvizit bilgilerinizi de ekleyerek bize ya da ülkenizin ISO temsilcisine 
iletebilirsiniz. (Türkiye Temsilcisi: Türk Standartları Enstitüsü, Necatibey Cd. No:112 
Bakanlıklar/Ankara, Tel:0312 416 62 58, Fax: 0312 417 25 51, E-mail: tbuyukhelvacigil@tse.org.tr, 
Web: www.tse.org.tr ) 
 
Bu taslağın, bunker yakıt endüstrisinde rol alan herkesi kapsayacak şekilde düzenlendiği 
konusunda birçok uyarı yapıldı. Fakat, üzücüdür ki, yakıt kullanıcıları bu çalışmada çok küçük ve 
dikkat çekemeyecek ölçüde rol almışlardır. Yakıt kullanıcılarının, kendilerini çok yakından 
ilgilendiren böyle önemli bir konuda daha fazla çaba göstererek, daha çok rol almaya çalışmaması 
anlaşılamamaktadır. Her ne kadar tavsiyeler bölünemez bir biçimde ve endüstrinin tüm sektörlerini 
temsil etmekte görünse de, her zaman olduğu gibi, yakıt ikmalcilerin ilgi alanlarının işin düzgün ve 
sürekli hale gelmesi esasıyla örtüşeceğinin anlaşılması önemlidir. Bir başka deyişle, bu durum, 
işini düzgün ve yönetmeliklere uygun bir biçimde yapan ikmalcilere avantaj sağlayacaktır. 
Kontrollerin daha iyi yapılması, kabul limitlerinin güçlendirilmesi ve gerektiğinde ek testlerin 
yapılması, marin tip yakıtlardan kaynaklı sorunların azaltılmasını sağlayacak ve bu da yakıt 
kullanıcılarının menfaatine olacaktır.  
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IMO’nun özellikle dikkat ettiği hususlar, yakıt kullanımı ile ilgili güvenlik ve sağlıkla ilgili hususlardır. 
Biraz geç bir zaman da olsa, tüm yakıt kullanıcılarının ve tüm müşterilerimizin 17 Aralık 2009 
tarihinden önce görüşlerini iletme zahmetine katlanmasını özellikle rica ediyoruz. Ülkenizin 
temsilcisine ekteki listeden ya da http://www.iso.org/iso/about/iso_members.htm adresinden 
ulaşabilirsiniz. Lütfen görüşlerinizi 17 Aralık 2009 tarihinden önce teslim ediniz. Görüşlerinizi e-
posta yoluyla ya da yazılı olarak iletebilirsiniz. 
 
Bütün sorularınız için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
 
Saygılarımızla, 
 
Dr. Vis 
 
 

 


