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MPA Singapur’dan guzel haberler  
 
MPA Singapur Eylul 2001-Aralik 2001 tarihleri arasinda zararli madde iceren ve degeri 
dusuk yakittan dogan bir durumla karsilasti.. 
MPA Singapur, Viswa Lab in zehirli maddelerin belirlenmesinde oynadigi aktif rol ve 
tekrarlanmamasi icin yapmis oldugu oneriler neticesinde belki zararini telafi edebilecek. MPA 
Singapur bu olayla ilgili olarak detayli bir rapor yayinladi. Bu raporda makinelere verilen 
hasara Viswa Lab’in belirlemis oldugu ve yakit icerisinde bulunan zararli maddelerin neden 
oldugu belirtiliyor. MPA Singapur bu olayda sucu bulunan yakit tedarikcilerine, barge 
operatorlerine, vs. karsi cok sert ve cezai yaptirimlari olan bir kampanya icerisindedir. Ayni 
zamanda adi gecen laboratuarlarla anlasmasi bulunan birkac gozetim sirketini de listesine 
eklemis bulunmakta. Bu gozetim sirketlerinin bir cogu para cezasina carptirilarak lisanslari 
iptal edildi. Cok az gozetim sirketi gerekli testlerden basari ile gecerek lisanslarini korumayi 
basardilar. 
 
MPA Singapur daha da ileri giderek hali hazirdaki yakit tasima faaliyetleri ve yakiti tasiyan 
tankerler icin “Certificate of Quality” adinda bir kalite sertifikasi yayimladi. Asagidaki 
genelge MPA’s PORT MARINE CIRCULAR NO : 13 /2003 u kapsamakla birlikte 
01.Nisan.2003 tarihinden itibaren yururluge girecektir. 
 
Biz MPA Singapur un bu kararli davranisindan oturu cok memnunuz. Yakit endustrisi ve 
musterilerimize yardim edebildigimiz icinse ayrica gururluyuz. 
 
Courtesy: Bunkerworld.com   
 
Sunus: 
 
MPA (Singapur Liman ve Deniz Tasimaciligi Idaresi), Eylul 2002 de Singapur Uluslararasi 
Yakit Konferansinda yakit ikmali icin bunker yakiti tasiyan  SB tankerler icin yakit kalitesi 
kontrolunu belirleyen Certificate of  Quality (COQ) sertifikasini anons ederek kalite citasini 
bir adim daha yukseltmisti. 
 
Genelge ornegin “Custody Transfer Sampling”, gemiden-gemiye yada limanlardaki yakit 
ikmali sirasinda alinan yakit ornegiyle yerine getiriliyordu. Simdi uygunluk testi daha fazla 
yakit numunesi alinarak yapiliyor. 
 
Liman Amiri 1997 tarihli MPA (liman sorumlusu) Regulasyon’unda duzenleyici madde 6 nin 
verdigi yetki ile 01.Nisan.2003 tarihinden itibaren asagida belirtilen ve yakit ikmali icin 
bunker yakiti tasiyabilecek olan tankerlerden “Certificate of Quality” (COQ) sertifikasi 
isteyebilecek. COQ bu tankerlerin ISO 8217 standartlarinda (son teblig) bunker yakiti 
tasidigini gosterecektir. 
 

a) limanda herhangi bir gemiden yuklenmis olan “de-bunkered” yakiti tasiyan yakit 
tankerleri, 



b) “liman hudutlari disindan” gelen gemilerden yuklenmis olan “de-bunkered” yakiti 
tasiyan yakit tankerleri.  

 
COQ de deniz yakitlari testi icin Singapur Yetki Konseyi‘nin yetki tanidigi test 
laboratuarindan saglanan raporlar baz alinacaktir. 
 
Yakit tedarikcileri ve yakit tankeri operatorleri limanlarda herhangi bir gemiye yakit ikmali 
yapmadan evvel yakit kalitesinin ISO 8217 (son teblig) ye uygunlugundan ve deniz yakiti 
genel ihtiyaclarini sagladigindan emin olacaklar. 
 
Bu baglamda, yakit tedarikcileri ve yakit tankeri operatorleri MPA yetkililerinin 
gozetimlerinde, istenilmesi halinde COQ nin bir kopyasini gostereceklerdir. Ayni zamanda 
yakit tedarikcileri ve yakit tankeri operatorleri istendiginde tasidiklari yakitin ISO 8217 (son 
teblig) in genel sartlarina uygunlugunu belgeleyen yakit analiz sonuclari gibi diger 
dokumanlari da gostermek durumunda olacaklar. 
 
Yukaridaki zorunluluklar limanlarda yakit ikmali yapan SB tankerlerin lisans sartlarinin bir 
kismini olusturmaktadir. Ayni zamanda su anda gecerli olan ve onceden yayimlanmis olan 
sart ve kosullarin da bir parcasini olusturmaktadir. 
 
Saygilarimla, 
 
Dr. Vis. 


