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UNISERVICE/TÜRKĐYE 
VISWA LAB. FUEL ANALYSIS 

                                                                    BULTEN #177 
 
 

TEKNĐK GÜNCELLEME:  10.03.2010 
 
“ISO 8217 2010 UN 5.MADDES Đ ĐLE ĐLGĐLĐ YORUMLAR” ‘ INA ÖNEML Đ ĐLAVELER 
 
 

 
Saygıdeğer dostlarımız, 
 

Önceki teknik güncellememizde (07.03.2010 - ISO 8217 2010 un 5. maddesi hakkında yorumlar) not 

olarak verdiğimiz zararlı maddeler le ilgili olan “ Ek – B” yi lütfen referans alınız. Çünkü bu maddelerle 

ilgili eklemek istediğimiz çok önemli bir nokta var. Marpol Ek – VI ile ilgili mevcut 18. düzenlemede 

belirtilen aşağıdaki maddelere göre; 
 
Petrol rafinerilerinde elde edilen yakıtlar homojen yapıda hidrokarbon ürünlerden oluşmaktadır. 
 
Yani; yakıtlar; inorganik asitler içermemelidir. 
 
Yakıtlar içeriklerinde; 
 
- Geminin güvenliğini tehlikeye atabilecek ve makinenin performansını olumsuz yönde etkileyebilecek, 
 
- Gemi personeline zarar verebilecek, 
 
- Hava kirliliğine ekstradan sebebiyet verebilecek, 
 
kimyasal atık veya katkı bulundurmayacaktır. 

 

Görüldüğü gibi yukarıdaki maddeler ISO 8217:2005 in 5. maddesine çok benzemektedir. Fakat şuan 

da; ISO 8217:2010 un son taslağı direkt olarak Marpol Ek – VI in 18. maddesinde belirtilenlerle 

çakışmaktadır. Đfade biçimi ile ilgili dikkatli bir çalışma ile; ISO 8217:2005 in 5.1 maddesi ile mevcut 

Marpol Ek- VI’ in 18. düzenlemesi yeniden gözden geçirilebilir. Böylelikle kimyasal atık yada katkıların 

katılmış olduğu ve makinelerde arızaya sebep olacak potansiyele sahip yakıtları sağlayan tedarikçiler 

ile anlaşmada en azından etkili olunabilir ve ikna edilebilir. Zaralı maddeler ile ilgili Ek – B ile beraber  
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en son taslağı kabul etmek; Madde 5’ i etkisiz bir hale getirip dizginleri tedarikçinin ellerine teslim       

edecektir. 

 

Lütfen bu bülteni “ 07.03.2010 - ISO 8217 2010 un 5. maddesi hakkında yorumlar” başlıklı bültenimizle 

beraber tekrar gözden geçirip, okuyunuz. Đnanıyoruz ki; en sonunda 8217:2005 deki  ifade biçimi 

önerilen 8217:2010 ve yeni Marpol Ek – VI tarafından değiştirilecektir. Bu çok önemlidir.   

 
Bütün sorularınız için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
 

 
Saygılarımızla, 
 
Dr. Vis 
 
 


