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MARPOL konusunda Viswa Lab Güncellemesi – Yakıt Tedarikçilerinin ve Gemi 
Adamlarının Görevleri. 
 
Bu sene 19 Mayıs tarihinden itibaren MARPOL Annex VI nın ilk bölümü zorunlu hale geldi. 
Esasen yasanın bu ilk bölümü kullanılan yakıtın Sülfür seviyesini %4.5 seviyesinde sınırlıyor. 
Bu zorunluluğun gemilere ve yakıt sağlanmasında nasıl bir etki yapacağına bilemiyoruz çünkü 
seyrekte olsa Sülfür miktarının bu sınırı aştığını gördük. Eğer bunker yakıtı siparişi verirseniz bu 
üst limiti aşmadığından emin olunuz. Kiralayıcılarda bu üst limite kadar sipariş vermek 
zorundadırlar. 
 
Aynı tarihten itibaren, Tedarikçiler, aşağıda belirtilen bilgiler dahilinde Bunker Teslimat Alındısı 
düzenlemek zorundadırlar. 
 
1. Alıcı geminin Adı ve IMO numarası 
2. Yakıt sağlanan liman 
3. Teslimatın yapıldığı tarih 
4. Tedarikçinin Adı, Adresi ve Telefon numarası 
5. Ürünün adı 
6. Miktarı – Metrik Ton 
7. 15 °C deki yoğunluğu 
8. Sülfür miktarı (% m/m) 
9. Tedarikçi temsilcisi tarafından imzalanmış yakıtın MARPOL yönetmeliklerine uygunluğunu 
belirten  beyanname 
 
Yoğunluk ve Sülfür tayininde kullanılan test metotları ISO 3675 ve ISO 8754 dür. 
 
Tedarikçi sağladığı yakıtı temsilen bir numune almak zorundadır; MARPOL tavsiyesi olarak bu 
numune geminin alıcı manifoltundan sağlanmalıdır. Bu numune tedarikçi tarafında imzalanarak 
mühür altına alınmalı ve MARPOL işareti koyulmalıdır. Mühür numarası Yakıt alındısına yazılan 
ile aynı olmalıdır. 
 
MArpol numunesi gemide Yakıt Alındısı ile birlikte enaz bir sene saklanmalıdır. Bu numune test 
amaçlı kullanılamaz ve gerektiğinde ancak Port State i temsil eden görevlilerce açılabilir. Numune 
veya alındısı bu görevlilerce alındığında gemi kaptanı imza atma yükümlülüğündedir. 
 
Yeni kural “ticari” numune alımları konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Gemi adamları yakıt 
alma manifoldundan Viswa Lab prosedürlerine uygun olarak numune almaya devam edebilirler. Bir 
numune test için bizlere yollanacak diğer numune tedarikçi için alınacak diğer bir numune ise 
gemide kalacaktır. Bu numune (MARPOL numunesi olmayan) kalite tespiti amacıyla her an test 
edilebilir. 
 
Mayıs ayından itibaren alınmış tüm numune alma kutuları 400 ml numune kapları içeriyor. Kitlerde 
bir diğer numune kabı MARPOL numunesi için bulundurulmaktadır. Biz MARPOL numunesi için 
gemi adamlarının etiketleme ve mühürleme işlemlerini yapmasını tavsiye etmiyoruz; bu 
tedarikçinin görevidir. 



Eğer MARPOL numunesi gemi adamlarınca alınırsa daha sonra bunun temsilci olmadığı 
anlaşılırsa, tedarikçi gemiyi suçlayabilir ve  çok karmaşık yasal anlaşmazlıklar doğabilir. Biz 
fazladan sağladığımız numune alma kutusunu tedarikçinin MARPOL niteliklerinde numune alma 
kutusu olmaması durumu için bulunduruyoruz. 
 
Wiswa Lab web sitesinde gemilerden gelen MARPOL  numunelerine ilişkin kayıtlara 
ulaşabilirsiniz. Bu kayıtlar MARPOL Annex VI gereklerine uygun olarak Yakıt Alındısı detaylarını 
listeler. Baş Mühendisi, bu formu bilgisayarına indirebilir ve daha sonra gerekli yerlerini 
doldurabilir. 
 
Bu değişiklikler üzerine sizleri tamamen bilgilendirdiğimizi düşünüyoruz. Ancak her zaman olduğu 
gibi bir sorunuz olduğunda bizleri aramaktan çekinmeyiniz.    

 
Saygılarımla, 
Dr Vis 


