
Denizcilik Hizmetleri

IMO Balast Suyu Yönetim
Sözleşmesi 2004

Devreye Alma Testi –
Commissioning Testing 
D-2 Standardına göre balast suyu
numunesi alma ve test etme

Saha hizmetlerimiz, IMO Balast Suyu
Sözleşmesinin yaklaşan D-2 Standardını
karşılamak için uygun numune alma
cihazıyla numune alımını içerir.

IMO MEPC.259(68)

Devreye Alma Testi- 

Yıkayıcı (Scrubber) yıkama suyu
numunesi alma ve test etme

Su numunesi almaya yönelik mobil
laboratuvarlarımız, dünyanın dört bir
yanındaki limanlarda bulunur ve hızlı
sonuçlar elde etmek için test
konumlarıyla desteklenir.

 Commissioning Testing

Balast suyu numunesi alma ve 

Sintine suyu numunesi alma ve 

Gri su numunesi alma ve test etme
Atık su numunesi alma ve test etme
Yıkayıcı (Scrubber) yıkama suyu
numunesi alma ve test etme

 test etme 

 test etme 

US VGP 2013

İçme suyu numunesi alma ve
sanitasyon nakliyesi için DSÖ
yönergelerine göre test etme
Gemilerin bayrağını taşıdığı ülke
yönetmeliğine göre içme suyu
numunesi alma ve test etme

Denizcilik Çalışma
Sözleşmesi 2006

Akredite ölçümler
Tüm (emisyon) gereksinimlerin
kontrol edilmesi 
Baca gazı parametrelerinin
belirlenmesi (O₂, CO, CO₂, NOx,
SO₂, CxHy) ve tozun belirlenmesi
Devreye Alma - Commissioning
Sürekli çevrim içi ölçüm
ekipmanlarının belgelendirilmesi ve
doğrulanması 
Emisyon azaltıcı tekniklerle ilgili
teknik tavsiyeler
Yerinde ölçümler

Global hizmetimiz, gemilerinizin revize
edilmiş Marpol Ek VI yönetmeliklerinde
belirtilen çevresel gerekliliklere uygun
olduğunu onaylar:

Gemi Baca Emisyonu
Test Etme / İzleme

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi
(SEÖS)
Veri yönetimi ve veri yorumlama
IMO revize edilmiş Ek VI, CARB, US
EPA ve EN yöntemlerine göre CO,
CO₂, NOx, SO₂, O₂, NH₂, toz ve 

Egzoz Gazı Temizleme
Sistemleri’nde (EGCS) gaz giriş ve
çıkışlarında partikül yükleme, partikül
boyutu dağılımı ve partikül kimyasal
analizinin yerleşik testi, izlenmesi   
 ve raporlanması
Devreye Alma - Commissioning
Yerleşik EGCS ses seviyesi testi,
izleme ve raporlama
Su numunelerinin yerleşik analizi 
Su ve akaryakıt numunelerinin 
 karada analizi

SGS hizmetlerinin kapsamı, ihtiyaç
duyulan yıkayıcının boyutunu belirlemek
için kurulum öncesi emisyon
ölçümlerinden ve devreye alma destek
hizmetlerinden rutin numune alma ve
gerekli parametrelerin test edilmesine
kadar uzanır:

 akış ölçümü

Egzoz Gazı Temizleme
Sistemleri Numune Alma ve
Test Etme

Gerçek zamanlı izleme dahil olmak
üzere iç hava kalitesi (IAQ) ve maruz
kalma değerlendirmeleri
VAC ve filtrasyon sistemleri
değerlendirmesi
Gürültü izleme
Gri su analizleri
Endüstriyel hijyen numune alma 
 ve izleme

Mürettebat Refah Kontolü

Dünya filosuna, denizlerde daha fazla
gezinmeniz için denizcilik hizmetlerimiz
ile yanınızdayız. Saha hizmetleri,
laboratuvar analizleri ve teknik destek
hizmetleri sunuyoruz.
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"Stratejilerimiz tek bir noktada
gerekli olan parametrelerin
örneklenmesini ve test
edilmesini sağlar."

Dünyanın dört bir yanında bulunan büyük limanlardaki varlığımızla, sizi mümkün olan her şekilde
destekliyoruz. Hizmetlerimiz ihtiyacınız olan her yerde ve her zaman sizinle.

İç Hava Kalitesi (IAQ)

 Isıtma ve klima sistemlerinin
denetimi
Alerjenler, ozon, asbest ve diğer
tehlikeli maddelerin ölçümleri
Koku ölçümü ve izlenmesi 
VOC taraması
Toz partikül kirliliği
Mayalar, küfler ve havadaki
mikrobiyolojik kontaminasyonlar

Gemilerinizdeki iç hava kalitesi, iş
gücünüzün kişisel refahını ve sağlığını,
üretkenliğini ve moralini doğrudan
etkiler. İç ortamın iklimini,
havalandırmasını ve nemini doğru bir
şekilde düzenlemenizi sağlamak bu
nedenle çok önemlidir.

Denizcilik CO₂ İzleme
Raporlama Doğrulama
Hizmetleri
SGS, gemileri AB Denizcilik İRD
Yönetmeliği’nden etkilenen şirketlere
doğrulama hizmetleri sunmaktadır.

Yağ Durumu İzleme
SGS, deniz taşıtlarınızın motorunda
bulunan su ve soğutma sıvısının
performansı, aşınması, katkı maddesi
içeriği ve varlığı hakkında bilgilendirecek
hem rutin hem de uzman olmak üzere
çeşitli yağlayıcı test hizmetleri
sunmaktadır.
• Deniz yağı rutin testi
• Uzman denizcilik yağı testi

Anket, Hong Kong Konvansiyonu
(HKC) ve Avrupa Gemi Geri
Dönüşüm Yönetmeliği'ne (EU SRR)
uygundur 
Numune alma
Analiz
Geminin yaşam döngüsü boyunca
belgelerin bakımı

SGS, aşağıdaki IHM hizmetlerini sunar: 

SGS SUPERVISE GÖZETME
ETÜD KONTROL SERVİSLERİ
A.Ş.
Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş
İstanbul Plaza 34209 Güneşli İstanbul /
Türkiye

0 212 368 40 00
www.sgs.com.tr
tr.marineservices@sgs.com

Bunker miktarı yükleme ölçümü 
Rutin bunker kalite analizi ISO 8217
Uzman bunker analizi
Atık bertaraf izleme

Yakıt satın alırken, geminin aldığı
miktarın satın aldığınız miktar olduğunu
ve ne kirlenmiş ne de geminin yakıt
sistemini, motorunu veya çevresel
performansını olumsuz yönde
etkileyebilecek bir kalitede olmadığını
bilmeniz gerekir.

Denizcilik Yakıt Hizmetleri

Mikroplastiklerin yoğunluğunun ve
türünün ölçümü
Gemilerde plastik kullanım envanteri 
İçme suyu analizi (bireysel plastik su
şişelerinin kullanımını azaltmak için)

Son yıllarda, özellikle Kuzey Pasifik
Okyanusu'ndaki deniz kalıntılarının ve su
kolonunda bulunan mikroplastiklerin "çöp
girdabı" ile ilgili olmak üzere
okyanuslarda plastiğe küresel bir ilgi var.
Okyanustaki çoğu plastik atığın kara
kaynaklarından elde edilmesine rağmen,
IMO, gemilerden kaynaklanan fraksiyonu
ele almak için denizdeki plastik çöplerle
ilgili bir eylem planı geliştirmektedir.

Deniz Plastik Çöpü ve
Mikroplastik

Tehlikeli Madde Envanteri, bir gemideki
tehlikeli maddeler hakkında bilgi sağlar.
IHM raporu dinamik bir belgedir ve bir
geminin tüm yaşam döngüsünü kapsar.
Rapor, geminin yapımından aktif hizmet
ömrüne ve sökülmesine kadar sürekli
olarak güncellenir. Rapor, PCB'ler, civa,
kurşunlu boya, asbest ve radyoaktif
maddeler gibi hangi malzemelerin
bulunduğunu, nerede depolandığını ve
taşınan hacmi belirtir.

Tehlikeli Madde Envanteri
(IHM)
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