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1.

Kapsam

Bu kılavuz, ulusal markerle ilgili bazı tanımları, işaretleme iş ve işlemlerinde genel emniyet
tedbirlerine riayet ile ulusal markerin; talep, temin, teslim, taşıma, muhafazası, işaretleme ve
ölçümlemenin gözetimi ile gözetim sonuçlarının raporlanmasına ilişkin hususları kapsar.
Bu kılavuz mevzuat niteliğinde olmamakla birlikte, ulusal markere ilişkin uygulamalar ile
ilgili lisans sahiplerinin gözetim ve denetiminde referans kaynak oluşturur.
Mevzuata ve kılavuzlara aykırı hükümler taşımamak kaydıyla, Bağımsız Gözetim
Firmalarınca; personellerinin uygulamadaki görev, yetki ve sorumlulukların dağılımı ile
uygulamaların işlem detaylarını açıklamak amacıyla iç yönerge veya dokümanlar hazırlaması
tavsiye edilir.
Bu kılavuzun kapsadığı konularda ilgili mevzuat ile tereddüt oluşması halinde mevzuat
hükümleri geçerlidir.
2.

Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar

Bu kılavuzda, diğer standart ve/veya dokümanlara atıf yapılmıştır. Atıflar metin içerisinde
uygun yerlere eklenmiş ve aşağıda listelenmiştir. Tarih belirtilerek listelenen standart ve
dokümanlarda daha sonra yapılabilecek revizyonlar, atıf yapılan bu kılavuzda da
değiştirilmesi halinde geçerlilik kazanır. Tarih belirlenmemesi halinde ise ilgili standart veya
dokümanın en son baskısı esas alınır.
EN, ISO, IEC vb. No
ISO 3170
R22 yayın

ASTM D 1250-04 and
IP 200/04

Adı (İngilizce)
Petroleum liquids -Manual sampling
Organisation
Internationale
Metrologie
Legale
(OIML)
Amtliche Alkoholtafeln
International
Alcoholometric Tables
Manual of Petroleum
Measurement Standards
Chapter
11—Physical
Properties Data Section
1—Temperature
and
Pressure
Volume
Correction Factors for
Generalized Crude Oils,
Refined Products, and
Lubricating Oils

TS No
TS 900-1 EN ISO 3170
Aralık 2005
R22 yayın

Adı (Türkçe)
Petrol Sıvıları – Elle
Numune Alma
Uluslararası
Yasal
Ölçüler TeşkilatıAlkolometreler ve Alkol
Tabelaları

Ulusal
Marker
İşaretleme Kılavuzu

ile
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3.

Terimler, Tarifler ve Kısaltmalar

Terimler ve tariflerde, mevzuat ve ulusal markerle işaretleme kılavuzunda yer alan ibareler
esas alınır. Aşağıdaki tanım ve kısaltmalar bunlara ek olarak kullanılır. Bu kılavuzda
kullanılan;
BGF: Bağımsız gözetim firmasını,
Sözleşme: Yükümlü (İlgili lisans sahibi) ile BGF arasında akdedilen gözetim hizmetleri
sözleşmesini
Raporlar: İlgili taraflar ve Bağımsız Gözetim Firmasınca müştereken tanzim edilen ve
BGF’ce onaylanan dokümanı
UM: Ulusal Marker türlerini,
ifade eder.
4.

Ulusal Markerin teslim alımının gözetimi

BGF, sözleşme kapsamında görevlendirilmesi halinde, ulusal marker tesliminde ölçüm,
dolum ve mühürleme işlemlerine nezaret edebilir.
5.

Ulusal Markerin Taşıma ve Depolama faaliyetlerinin gözetimi

BGF, sözleşme kapsamında görevlendirilmesi halinde, ulusal markerin taşınması ve
depolanması faaliyetlerinin mevzuata uygun yapılmasına nezaret eder.
6.

İşaretleme öncesi hazırlık çalışmaları

BGF, her bir işaretleme öncesinde inceleme yapar. İncelemede;
1) İşaretlenecek maddelerin;
a) Beyanname/Fatura/İrsaliye belgelerinin varlığı ve işaretlenecek miktarın belgelere
uygunluğu,
b) Analiz raporunun varlığı ve “teknik düzenlemelere uygun” bulunduğu
c) Katkılı akaryakıt olması halinde, katkılamada kullanılan veya kullanılması planlanan
madde veya maddelerin ulusal markerle etkileşime girmediğine ilişkin olumlu raporun
varlığı,
2) İşaretlemede kullanılacak;
a) Ulusal Markerin; sertifikasının varlığı,
b) Enjeksiyon sisteminin;
(i)
Yükümlü veya depocunun lisansına işli olup olmadığı,
(ii)
Geçerli ayar ve kalibrasyon belgelerinin varlığı,

3) Taşıma ve depolamada kullanılan; araç ve donanıma ilişkin sertifika ve ADR belgelerinin
varlığı,
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4) UM tartımında kullanılacak; terazi veya basküllerin “geçerli” ayar ve kalibrasyon
belgelerinin varlığı,
araştırılır.
İnceleme esnasında, raporda yer alacak bilgiler kayda alınır.
İnceleme sonrası, iş planı yapılması önerilir. İş planında;
1) İşaretlenecek madde türü ve miktarı,
2) İşaretlemede kullanılacak;
a) Ulusal Markerin, türü ve miktarı mililitre askatını ifade edecek şekilde litre kesirleri
olarak raporlanır.
b) Marker K cihazının seri numarası,
c) Enjeksiyon Sisteminin kodu,
d) Ulusal markerin alınacağı taşıma kabı veya kaplarının, seri ve mühür numaraları,
mevcut UM miktarı,
3) İşaretlemenin başlama ve bitişine ilişkin zamanlama,
4) İşaretlemeye konu maddenin alınacağı ve işaretleme sonrası gireceği mahaller,
5) İşaretleme sonrası tamamen boşalmayacak taşıma kabı olacak ise, taşıma kabının seri
numarası ile içinde kalması beklenen UM miktarı
belirlenir.
İşlem bazında, incelenen bilgi ve belgelerin fotokopisi, bağımsız gözetim firmalarınca
hazırlanan Kontrol Listesi ile iş planından oluşan dosya hazırlanması tavsiye edilir.
7.

İşaretleme Uygulamalarının Gözetimi

BGF’nin,
1) Her uygulama öncesinde, enjeksiyon sistemine doldurulmak üzere sahaya getirilen taşıma
kabının/kaplarının seri numarası ve mührünün varlığı ile numaralarını,
2) Gerek duyulması halinde veya ayda birden az olmamak kaydıyla rastgele aralıklarla;
a) UM tartımında kullanılacak terazi ve/veya basküllerin ölçümünün etalon kütleler
aracılığıyla doğrulanması,
b) Enjeksiyon sisteminin set değerleri, teknik dökümanları ve/veya çalışmasını,
c) Kullanılan tesisat ile işaretlenen ve işaretlenecek maddelerin geçeceği güzergahın
doğrulunun,
incelemesi gerekir.
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BGF, enjeksiyon sistemine doldurulacak UM’nin tartımına ve sisteme dolumuna nezaret eder.
BGF, dolum sonrası tamamen boşalmayacak taşıma kabı var ise taşıma kabını mühürleyerek,
kapta kalan miktarı kayıtlar.
İşaretleme esnasında ve sonrasına numune alımları, TS 900-1 EN ISO 3170 Aralık 2005 Petrol Sıvıları – Elle Numune Alma standardına uygun olarak BGF tarafından yapılır.
BGF, işaretlemenin;
1) Mevzuata ve ulusal markerle işaretleme kılavuzuna uygun icrasının,
2) Seyreltme yapılacak olması halinde, seyreltme ölçümleri ve uygulamasının,
3) Hacim düzeltme hesaplarının (R22 yayın ve ASTM D 1250-04 ve IP 200/04’ e göre),
4) İşaretleme tamamlanmadan önce tesisatın süpürülmesinin,
5) UM “ara değer” ile “son” ve gerekmesi halinde “son tekrar” ölçümlerinin yapılmasının,
6) “Son” veya “son tekrar” ölçümlerin geçerli aralıklarda olup olmadığının,
gözetimini yapar.
Rapor, işlemin tamamlandığı gün sonuna kadar müştereken hazırlanır.
UM ölçümümün “son tekrar” ölçümünde de geçerli çıkmaması halinde BGF ilgili tankı
mühürleyerek, tutanak tanzim eder.
Uygulamalar esnasında, mücbir sebep sayılabilecek nitelikteki olağan üstü durumlarla
karşılaşılması halinde, ilgili bilgi ve belgeleri derleyerek, kanaatini içeren teknik raporunu
hazırlar.
8.
Diğer İşler
BGF, Kurumca veya yükümlüce istenebilecek hususlarda, bilgi ve belge temini ile rapor
tanzimi yapar.
BGF, taşıma ve iade işlemlerine konu edilecek taşıma kapları ile sözleşme kapsamında
görevlendirilmesi halinde, taşıma araç depolarına yükleme sonrasında depoların
mühürlenmesi işlemlerine tutanak tanzim ederek nezaret eder.
9.

Temel Emniyet Tedbir ve Uygulamaların Gözetimi

UM’nin temin, taşıma ve muhafazası ile ulusal markerle işaretleme işlemlerinde temel
emniyet tedbirlerinin, TS 900-1 ISO 3170 (2005) PETROL SIVILARI - ELLE NUMUNE
ALMA standardı “Ek A (Bilgi için) - Emniyet tedbirleriyle ilgili kılavuz” kapsamında
uygulanıp uygulanmadığının gözetimi BGF tarafından yapılır. Gözlenen ve sözlü uyarıya
karşın giderilmeyen aykırılıklar yükümlünün şirket merkezine ve varsa hizmet alınan tesis
yönetimine bildirilir.
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10.

Raporlama

Bildirim yükümlükleri kapsamında, dönemi ve formatı belirlenen raporu tanzim ederek var
ise aykırılık şerhleri ile birlikte Kuruma bildirir.
Diğer raporlar ihtiyaçlar çerçevesinde hazırlanır.
Bilgi, belge, kayıt ve raporlar en az on yıl saklanır.
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