
 
 

Sayı : 84973951-140.07-E.199661 28.09.2020

Konu :Gemilerden Atık Alımı (Atık Yağlar)
 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
 

İlgi : a) 21.07.2020 tarihli ve 74731203-100674 sayılı yazınız.
b)10.07.2019 tarihli ve 84973951-140.07-E.155999 sayılı yazımız.
c) 20.05.2020 tarihli ve 92794522-155.01.06-2047-72267 sayılı yazınız.
ç) 02.07.2020 tarihli ve 103 sayılı Petrol Sanayi Derneği yazısı.
d)12.07.2018 tarihli ve 84973951-140.07-E.121187 sayılı yazımız.

 
İlgi (a) yazı ile

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî
Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Gemilerden  Atık  Alınması  ve  Atıkların
Kontrolü  Yönetmeliği  hükümleri  kapsamında  İstanbul  ili  deniz  sınırları  içerisindeki
gemilerin atıklarının alınması hizmetinin Büyükşehir Belediye Başkanlığınız tarafından
gerçekleştirildiği,
İlgi (b) Bakanlığımız yazısı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığınız tarafından
gemilerden  alınan  MARPOL  73/78  Ek-I  kapsamındaki  atık  yağların  Petrol  Sanayi
Derneğine (PETDER) verilmesi gerektiği,
Atık üreticisi gemilerden  lisanslı  atık alım gemileri  ile  alınıp Haydarpaşa Atık Kabul
Tesisinde  geçici  olarak  depolanan  330,05  m   atık  yağın  ivedi  olarak  PETDER3

tarafından teslim alınmasının ilgi (c) yazı ile talep edildiği,
PETDER'in ilgi (ç) cevabi yazısında

Atık yağ geri kazanım tesislerine teslim edilen atık yağların,  tesislerin atık alım
kriterlerine uygun olması gerektiği,
Haydarpaşa  Atık  Kabul  Tesisinden  alınan  atık  yağlara  iki  ayrı  tesiste  yapılan
analize göre yüksek oranda su ihtiva ettiği (%57,8 ve %39,87),
Bu  nedenlerle  gemilerden  teslim  alınan  ve  yüksek  oranda  su  ihtiva  eden  atık
yağların  geri  kazanım  tesisleri  tarafından  işlenmeyeceğinin  ve  PETDER olarak
söz konusu atık yağların teslim alınamayacağının ifade edildiği,

Atık  üreticisi  gemiler  tarafından,  kirli  yağ  tanklarında  MARPOL  73/78  Ek-I
kapsamındaki atık yağlar, motor yağı, şanzıman yağı, motor silindir yağlama yağı, su
vb.  ile  birlikte  karışık  durumda  lisanslı  atık  alım  gemilerine  verildiği  ve  atık  alım
operasyonunda söz konusu atık yağların  içeriğinde ne kadar oranda su bulunduğunun
bilinemediği,
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Ertuğrul ÇALIŞKAN
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Bu kapsamda  İstanbul  ili  deniz  sınırları  içerisindeki  gemilerin  atıklarının  alınması  ve
kısıtlı  depolama  imkanı  bulunan  Haydarpaşa  Atık  Kabul  Tesisinde  geçici  olarak
depolanan atık yağlar  için nasıl bir  işlem yapılması gerektiği hususunda Bakanlığımız
görüşü talep edilmektedir.

21/12/2019  tarihli  ve  30985  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Atık  Yağların  Yönetimi
Yönetmeliği'nde orijinal kullanım amacına uygun olmayan ve Ek-1'de atık kodları yer  alan
madeni yağlar atık yağ olarak tanımlanmakta olup atık yağlar ortalama %20 katkı maddeleri,
%10  su,  %8  motor  geri  tepmesi  (benzin  ve  dizel  yakıt)  ve  diğer  kirletici  maddeler
içermektedir.  Diğer  taraftan  anılan  Yönetmeliğin  "Genel  İlkeler"  başlıklı  beşinci  maddesi
hükümleri  doğrultusunda  atık  yağların,  farklı  gruptaki  atık  yağlarla  ve  diğer  atıklar  ile
karıştırılmaması,  kaynağında  ayrı  olarak  biriktirilmesi;  atık  yağlara  su,  çözücü,  toksik,
tehlikeli ve/veya diğer maddelerin ilave edilmemesi ve uygun koşullarda geçici depolanması
esastır.
 
Bu doğrultuda,

MARPOL 73/78 Ek-I kapsamında gemilerden alınan atık yağların öncelikli olarak atık
üreticisi  olan  gemiler  tarafından  kaynağında  ayrı  biriktirilmesinin  sağlanması  ve
gemilerden  atık  yağ  alınırken  bu  hususa  özellikle  dikkat  edilmesi  gerektiği  ve  bu
kapsamda yetki alanı İliniz sınırlarını kapsayan ilgili Liman Başkanlıkları ile iletişime
geçilmesinin ileride aynı problemin yaşanmaması için faydalı olacağı,
Kaynağında  (gemilerde)  ayrı  olarak  biriktirilen  atık  yağların  Bakanlığımızca  ilgi  (d)
yazı ile onaylanmış olan plan kapsamında, türlerine göre ayrı olarak teslim alınması ve
atık kabul tesisinde ayrı olarak geçici depolanması,
Bir defaya mahsus olmak üzere, halihazırda Haydarpaşa Atık Kabul Tesisinde bulunan
atık  yağların  su  içeriğini  azaltmak  üzere  atık  kabul  tesisinde  atık  yağlara
susuzlaştırmaya yönelik ön işlem/işlemler uygulanması,
Ön işlem/işlemler sonucunda oluşan atıksuların arıtma tesisinde arıtılması, atık yağların
ise PETDER'e teslim edilmesi

gerekmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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