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     BULTEN 264 

VISWA LAB TÜRKİYE 

YAKIT MIKTARI BQS HIZMETİMİZ 

 

 

  

 Vıswa lab ile çalışan Gemilerınız,Vıswa lab tarafından , yakıt kalite testi (FQT) ile kayıt 

altına alınmıştır.Bizleri tercih ettiğiniz  için teşekkür ve memnuniyetimizi  belirtmek istiyor  

ve şirketinize uzun vadede hizmet etmeyi umduğumuzu belirtmek isteriz. 

 Bu vesıle ile sizlere, FTQ Viswalab hizmetinin yanı sıra, yakıt miktarı BQS  hizmetini de 

dünya çapında verdiğimizi hatırlatmak isteriz. 

 

Yakıt miktarı hizmet prosedürü , ISO/IEC 17020:2012 ve SS 600 için Singapur 

akreditasyon kurulu tarafından onaylanmıştır. Surveyler SS 600:2008 standartlarına göre 

eğitim almış,Viswalab surveyorleri tarafından gerçekleştirilmektedir.Ayrıca Viswa lab’ın 

Fujairah U.A.E de kendi survey istasyonun bulunduğunu bildirmekten onur duyarız. 

Yoğunluk ,akışkanlık ve su gibi parametreleri test etmek üzere mini labaratuvarları 

kurulmuştur ve sonuçlar son BQS raporuna yansıtılmaktadır. 

 

Survey aşağıdaki hususlara göre hareket edecektir;. 

 

1.Transferden önce ve sonra tedarik barcındaki bütün yük (yakıt) tanklarının ölçümü . 

2.Transferden önce alıcı geminin tayin edilmeyen tankları dahil bütün tanklarının ölçümü . 

3.Transferden sonra alıcı geminin tayin edilen tanklarının ölçümü , 

4. Yukarıdaki ölçümlere dayalı olarak transfer edilen ürün miktarı  

5.Asağıdakileri içeren uyuşmazlıkların  çözümü  

   A. Transferden sonra barc üzerinde tayin edilmeyen yük tanklarının içeriklerinin ,   

transferden önce elde edilen içeriklerin belirtildiği beyanname ile karşılaştırılması yoluyla 

doğrulanması, 

   B.Transferden sonra alıcı gemi üzerindeki tayin edilmeyen tankların içeriklerinin 

doğrulanması, 

6.Birleşik örnekleme prosedurunun bir bölümü olarak temsili damla örneklerinin toplanması 

7.Yakıt örneğinin FQT analizi için labaratuvara gönderiminde  C/E ‘ye yardımcı olunması. 

8.Surveyor örneğinin yağunluk, akışkanlık ve su için test edilmesi ve survey raporumuzdaki 

sorvey sırasında ölçülen miktara dair labaratuvarda ölçülen yağunluğun etkisinin yansıması  

9.Surveyorumuzun tüm operasyon süresince gemi üstünde bulunması . 

 

Yakıt miktarı sorveyi için aşağıdaki fiyat bilgisini bildirmek isteriz.Fujairah limanı için ilk 8 

saatlik sabit ücret 550 dolardır. Survey operasyonunun tamamlanmasından  sonraki her saati 

için 50 dolar /saat ek ücret tahsil edilmektedir. 
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Uzatma, tatiller ve haftasonları için ek ücret alınmayacağını bildirmek isteriz. 

Zaman , surveyorun başlangıç noktasına / noktasından ulaşım süresini 

kapsamaktadır.Yaklaşık olarak limanda bu toplam 2 saattir. 

 

 

Ulaşım  için bot servisinin ayarlamanın acenta / armatör tarafından tarafından yapılmasını 

tercih etmekteyiz. Ancak ayarlamayı bizim yapmamız gerekir ise ücreti faturaya 

yansıtılacaktır.Ayarlama ücretini düşürmek maksatıyla surveyorlerimiz acentayla sıkı ilişki 

kurmaktadır ve mümkün olduğu taktirde acenta tarafından aynı düzeneğin kullanılmasına 

çalışmaktadırlar 

 

Eğer bir sorunuz yada ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen bildiriniz. 

 
Not: Yakıt miktarı surveyi tayin edilenden  başka kişi olması durumda ,email ile bize id 

bildiriniz veya kendilerinin dikkatine bu maili  iletiniz. 

 

Saygılarımızla. 
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