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01 Ocak 2020 tarihinden itibaren gemilerde kullanılan yakıttaki kükürt içeriğinin
%0,5 ile sınırlandırmasına ilişkin kural kapsamında idarenin eşdeğer uygulama
olarak kabul ettiği kurallara uygun donatılan scrubber cihazlarının (egzoz gazı
temizleme sistemleri) takılması ve sertifikalandırılması süreçlerinde yüksek sülfürlü
yakıtın kullanılması ile ilgili ortaya çıkan sorunların çözülmesine yönelik aşağıdaki
şartlara uyulması kaydıyla Türkiye karasularında deneme seyri yapılabilecektir.
•

Sertifikalandırma 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 program ilgili
Liman Başkanlığına gemi donatanı veya temsilcisi tarafından sunulmalıdır.
Sertifikalandırma sürecinden sonra da, kullanılan yüksek sülfürlü yakıt
bilgileri ve ilgili belgeler ile süreci anlatan bir yazı Liman Başkanlığına tekrar
sunulmalı,

•

Sertifikalandırma sürecinde geminin ticari faaliyette bulunmaması ve bu
sürecin olumsuz neticelenebileceği durumlarda yüksek sülfürlü yakıtın
gemiden emniyetli ve deniz kirliliği yaratmayacak şekilde gerekli tedbirlerin
alınarak boşaltılması,

•

Gemiye test için alınacak yüksek sülfürlü yakıt gemi klasının onayı ve bilgisi
dahilinde alınmalı ve kullanılmalı, test aşamasına kadar düşük sülfürlü yakıt
kullanılmalı, sadece MEPC 259(68) sayılı kararda belirtilen Plan A
kapsamındaki testlerde yüksek sülfürlü yakıt kullanılmalı ve sertifikalandırma
sürecinde kullanılan yakıt kayıtlarının geminin klası kontrolünde tutulmalı ve
imza altına alınmalıdır.
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Use of high sulphur fuel oil for the installation and certification of the Scrubber
Systems (exhaust gas cleaning systems) within the scope of compliance to the
sulphur limit of 0,5% can only be allowed on shipboard trials performed in Turkish
territorial waters provided that the following conditions are complied with.
•

In the certification of the scrubber systems, a program, which details
certification stages including information regarding commencement and end
dates, location, supply and use of high sulphur fuel oil, or other related
information should be submitted to the relevant Port Authority by the ship
owner or its representative. Following certification, an informative report,
which includes information regarding used high sulphur fuel oil, and related
information during the certification and description of the certification
process should also be submitted to relevant Port Authority.

•

The ship is not to involve in a commercial activity during the certification and
if any failure occurs, high sulphur fuel oil should be unloaded by taking
necessary measures for ensuring safety and no pollution to the environment.

•

Use and supply of high sulphur fuel oil for testing are to be conducted within
the approval and consent of its classification society. High sulphur fuel oil
should only be used during the tests within the scope of Plan A specified in
Resolution MEPC 259 (68), otherwise low sulphur fuel oil is to be used. Fuel
oil records during the certification process are to be under the classification
society control and are to be signed. Verified records by the Classification
Society, should be kept on board for further inspections.

Reference: Ministry of Transport and Infrastructure, Turkey / Directorate General of Maritime and
Inland Waters Regulation 36712415–160.02-E.94439 numbered, "Gemilere Scrubber Cihazının
Takılması Hk." / Installation of Scrubber Systems on Ships titled and 31.12.2019 dated letter.
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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
Başkanlığına gemi donatanı veya temsilcisi tarafından sunulması, sertifikalandırma
sürecinden sonra da, kullanılan yüksek sülfürlü yakıt bilgileri ve ilgili belgeler ile süreci
anlatan bir yazı ile tekrar bilgi vermesi,
Sertifikalandırma sürecinde geminin ticari faaliyette bulunmaması ve bu sürecin olumsuz
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 karasularımızda deneme seyrinin yapılabileceği ve bu
konuda sektörün bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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