
 
DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren gemilerde kullanılan yakıttaki kükürt içeriği % 0,5
ile  sınırlandırılmıştır.  Bu  kural  kapsamda  Denizlerin  Gemiler  Tarafından  Kirletilmesinin
Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin  (MARPOL) 6 ncı Ek'inde,  İdarelerin  kurallara  uygun
donatılan  Scrubber  cihazlarını  (egzoz  gazı  temizleme  sistemleri)  eşdeğer  uygulama  olarak  kabul
edebileceği  belirtilmiş  olup  bazı  gemilere  bu  kural  kapsamda  Scrubber  cihazı  takılmaktadır.
Gemilerde yüksek sülfürlü yakıtların, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren kullanımının ve 01 Mart 2020
tarihinden itibaren de taşınmasının yasaklanması sebebiyle Scrubber'ın sertifikalandırma aşamasında
ihtiyaç  duyulan  yüksek  sülfürlü  yakıtın  temini  ve  kullanılması  ile  ilgili  sorun  ortaya
çıkmıştır.  Gemilere  Scrubber  cihazının  takılması  ve    sertifikalandırma  sürecinde  yüksek  sülfürlü
yakıtın kullanılması ile ilgili sorunun çözülmesine yönelik olarak;

Gemi klasının scrubber sistemini sertifikalandırması sürecinde, başlama ve tahmini bitiş tarihi,
yeri,  yüksek  sülfürlü  yakıt  tedariki  ile  kullanımı  ve  benzeri  bilgilerin  de  yer  aldığı
sertifikalandırma  aşamaları  ile  ilgili  ayrıntılı  bilgileri  içeren  programın  ilgili  Liman

  gemi  donatanı  veya  temsilcisi  tarafından  sunulması,  sertifikalandırmaBaşkanlığına
sürecinden    sonra  da,  kullanılan  yüksek  sülfürlü  yakıt  bilgileri  ve  ilgili  belgeler  ile  süreci
anlatan  bir yazı ile tekrar bilgi vermesi,
Sertifikalandırma  sürecinde  geminin  ve  bu  sürecin  olumsuzticari faaliyette bulunmaması 
neticelenebileceği  durumlarda  yüksek  sülfürlü  yakıtın  gemiden  emniyetli  ve  deniz  kirliliği
yaratmayacaka şekilde gerekli tedbirlerin alınarak boşaltılması,
Gemiye  test  için  alınacak  yüksek  sülfürlü  yakıtın  gemi  klasının  onayı  ve  bilgisi  dahilinde
alınması ve kullanılması, test aşamasına kadar düşük sülfürlü yakıt kullanılması, sadece MEPC
259  (68)  sayılı  kararda  belirtilen  Plan  A  kapsamındaki  testlerde  yüksek  sülfürlü  yakıt
kullanılması  ve  sertifikalandırma  sürecinde  kullanılan  yakıt  kayıtlarının  geminin  klası
kontrolünde tutulması ve  imza altına alınması, klas  tarafından doğrulaması yapılan kayıtların
denetimler için gemide saklanması

şartlarına  uyulması  kaydıyla  tersanelerimizde  gemilere  donatılacak  olan  scrubber  sistemlerinin
sertifikalandırılmasına  yönelik  deneme  seyrinin  yapılabileceği  ve  bu karasularımızda
konuda  sektörün  bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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