
TESLİM NUMUNELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu Karar, analiz raporuna esas ölçümlerde kullanılmak veya alıcıya verilmek üzere 

alınanlar ile itiraz halinde incelenmek üzere saklanan akaryakıt numunelerine ilişkin usul ve 

esasları kapsar. 

 

Numunelerin Alınması 

Madde 2 – Numuneler, Aralık 2005 tarihli TS 900-1 EN ISO 3170 “Petrol Sıvıları –Elle 

Numune Alma” veya Mart 1999 tarihli (Şubat 2005 dahil) TS 900-2 EN ISO 3171 “Petrol 

Sıvıları – Boru Hattından Otomatik Numune Alma” standardına uygun olarak alınır. 

Denizcilik yakıtlarında, uluslararası düzenlemelerde yer alması kaydıyla başka numune alma 

usulleri de uygulanabilir. 

 

Teslim numuneleri; Aralık 2007 tarihli TS 13316 “Numune Kapları-Ham Petrol, Akaryakıt ve 

Madeni Yağlar İçin- Numunenin Muhafaza Edilmesi ve Taşınması Amacıyla Kullanılan” 

standardına uygun birer litrelik numune kaplarına   

a) Laboratuvara sevk edilmek üzere asgari olarak;  

(i) I. Kademeye ilişkin analiz raporları için; motorin türlerinde 8, diğer akaryakıt türlerinde 4, 

(ii) II. Kademeye ilişkin analiz raporları için;  motorin türlerinde 4, diğer akaryakıt türlerinde 

2, 

b) 400 gros tondan büyük gemilere yapılan satışlarda alıcıya verilmek üzere tüm akaryakıt 

türlerinde 1, 

adet alınır.  

 

Denizcilik yakıtlarında ise isteğe bağlı olarak, muhtelif kaplara, istenilen miktarda ilave teslim 

numunesi alınabilir. 

 

Numunelerin mühürlenmesi ve laboratuvara sevki 

Madde 3- Laboratuvara sevk edilmek üzere alınan teslim numuneleri, numuneyi alan kişi 

tarafından mühürlenerek, aynı gün içerisinde laboratuvara teslim veya sevk edilir. 

 

Farklı seviye numunesi alınması halinde, birleşik numune laboratuvarca hazırlanarak numune 

kabına konur ve mühürlenir.   

 

Laboratuvarlar, analiz raporunu, kendilerine teslim edilen numune kaplarından rastgele 

seçtiği, 

(i) I. Kademeye ilişkin analiz raporları için; motorin türlerinde 4, diğer akaryakıt türlerinde 2, 

(ii) II. Kademeye ilişkin analiz raporları için;  motorin türlerinde 2, diğer akaryakıt türlerinde 

1, 

adedini kullanarak tanzim eder. Aynı miktardaki numuneyi saklar veya saklanmak üzere 

uluslararası gözetim şirketine teslim eder.  

 

Denizcilik yakıtlarına ilişkin teslim numuneleri, araca teslim anında, satıcı tarafından, alıcının 

huzurunda mühürlenir. 

 

Numunelerin saklanması  

Madde 4 - Laboratuvar veya uluslararası gözetim şirketleri numuneleri teknik gereklere 

uygun koşullarda üç ay süreyle saklar. Saklama süresince, Kurum veya mahkemece yeniden 

analize sevki veya tedbir alınması istenmeyen numuneler imha edilir. Saklanan numunelerin 



analizi, Kurumun veya mahkemenin kararına istinaden, analiz raporunu tanzim eden 

laboratuvardan farklı bir laboratuvarda yapılır. Yeniden inceleme sonucu, akaryakıtın teknik 

düzenlemelere veya diğer mevzuata aykırılığının tespiti halinde, analiz raporunu ibraz 

etmekle yükümlü kişiler, anılan raporun kendilerine tebliğini izleyen üç iş günü içerisinde, 

durumu yazılı olarak Kuruma ve analiz raporunun temsil ettiği partiden satış yapılan kişilere 

bildirir.     

 

Numunelerinin Verilmesi 

Madde 5 - İhrakiye satıcıları, 400 grostonun üzerindeki deniz araçlarına yapılan satışlarda, 

alıcılara mühürlü numune vermekle yükümlüdür. 

 

Numunelerin Kayıtlanması  

Madde 6 - Saklanan numuneler ile ilgili hareketler kayıt sistemi içinde takip edilir. 

 

Diğer Hususlar  

Madde 7 – Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilerin talep etmesi halinde, teslime konu akaryakıtın 

ulusal marker kontrolünü yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler  

Madde 8 – 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul kararının dördüncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

 

Yürürlük  
Madde 9 – Bu Karar 1/5/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 

Madde 10 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
 

 

 


