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Saygıdeğer Dostlarımız, 
 
Bu bültenimizde silerle çok önemli gördüğümüz ve Viswa Lab tarafından bize gönderilmiş 
olan bir bilgiyi sizlere sunuyoruz. 
 
 
TEKN ĐK GÜNCELLEME  : 04.03.2003 
 
EU tek cidarlı gemilere yönelik tebliğ :  Konu ile ilgili sınırlara genel bakış. 
 
Aşağıda sunacağımız bilgiler ihtiyaç duyabileceğiniz düşünülerek www.bunkerworld.com 
(08 Nisan 2003 12:57:54 GMT Unni Einemo) dan alınmıştır. 
                         -------------------------------------------------------- 
ALINTI  
 
Roterdam Limanı  Mart ayının sonunda  Avrupa Taşımacılık Bakanlarınca sınırlarında 
mutabık kalınan ve yapım aşamasındaki tek cidarlı tankerler ile granürü ağır petrol taşıyan 
tankerlere getirilen yasaklama ilgili bir genelge yayınladı. 
 
Bu genelge ay sonunda MEP toplantısında oylanacak ve eğer Parlamentoda kabul görürse 
Avrupa’nın yasası halini alacaktır. Eğer Parlamento bu yasa taslağını bir değişiklik olmadan 
üzerinde mutabık kalınırsa Haziran ayındaki Taşımacılık Konseyi sırasında benimsenerek 
Temmuz ayında yürürlüğe girecek. 
 
Tek cidarlı tankerlere konan yasak uygulanması ve yapım aşamasındaki tek cidarlı tankerler 
bu yıl 24. Uluslar arası Yakıt Konferansı’nın gündemini oluşturacaktır. Konferans  7-9 
Mayıs 2003 tarihinde Roterdam Hilton otelinde yapılacaktır. Konferansın konusu FUELING 
THE FUTURE (Geleceğin Yakıtını Sağlamak) ve yakıt ve denizcilik sektörü ile ilgili tüm 
başlıkları kapsıyor. Konular yeni ve gelecek gelişmeleri ve eğilimlerin oluşmasını sağlayan 
önemli yakıt profesyonellerince ve üst düzey denizcilik ile ilgili yöneticiler tarafından ele 
alınacak. 
 
Yeni sınırlar: 

a) EU da ki Tek Cidarlı Tankerlere konan hızlandırılmış yasaklamalar ve 
b) EU da ki  ağır granürlü petrol ta şımacılığına konan yasaklamalar 

 
27 Mart ayındaki IP/03/446 bültenine tamamlayıcı olarak aşağıdaki şemaya göre tamamlanma 
aşamasındaki Tek Cidarlı Tankerlere uygulanacaktır. 
 

1) Kategori (1) yakıt tankerleri 
 
1980 senesi yada öncesinde teslimi yapılmış gemiler  - 2003 
1981 senesinde teslimi yapılmış gemiler   - 2004 

1982 senesi yada sonrasında teslimi yapılmış gemiler  - 2005 
 
 
 
 
 
 



2) Kategory  (2) ve (3) yakıt tankerleri 
 
1975 senesi yada öncesinde teslimi yapılmış gemiler  - 2003 
1976 senesinde teslimi yapılmış gemiler   - 2004 
1977 senesinde teslimi yapılmış gemiler   - 2005 
1978 ve 1979 senesinde teslimi yapılmış gemiler  - 2006 
1980 ve 1981 de teslimi yapılmış demiler   - 2007 
1982 senesinde teslimi yapılmış gemiler   - 2008 
1983 senesinde teslimi yapılmış gemiler   - 2009 
1984 senesi yada sonrasında teslimi yapılmış gemiler  - 2010 
 

* Oil Pollution Act (OPA-90) gerekliliklerini yerine getiren gemiler ya 2015 senesine yada 15 
yaşından sonra Condition Assessment Scheme (CAS) ya uyacak olan gemiler 25. faaliyet 
senelerine kadar operasyonlarını devam ettirebileceklerdir. 
 
Ağır granürlü petrol taşımacılığındaki yasaklama 
 
Ağır granürlü petrol çift cidarlı yada dengi tankerlerce taşınacak ve ağır petrol taşıyan çift 
cidarlı olmayan tankerler  Member State in yargılama sahasın içindeki alanlara 
demirleyemeyecekler ve bu tankerler bayrağına bakılmaksızın liman ve offshore 
terminallerine giremeyeceklerdir. 
 
Bu hüküm 600 dwt üzerindeki tüm gemilere uygulanacaktır. 
 
Bu hüküm 600 – 5000 dwt arasında olan yakıt tankerlerine 2008 yılından sonra 
uygulanacaktır. 
 
Bununla birlikte, 
 
Đç denizlerde sadece limanlarda duran yakıt tankerleri, içdeniz suyolu yasalarına göre 
sertifikalandırıldıktan sonra bu zorunluluktan muaf  tutulabileceklerdir. 
 
AĞIR GRANÜRLÜ PEROLÜN TEKN ĐK AÇIKLAMASI: 
 

(a) ağır ham petrol, 15 oC de yoğunluğu 900 kg/m3 ün üzerindedir (API değeri 
25,7 nin altındadır ). 

(b) Ağır fuel-oil, 15 oC de yoğunluğu 900 kg/m3 ün üzerinde yada kinematik 
viskositesi 50 oC de 180 cSt üzerindedir. 

(c) Bitum ve katran ve bunların emülsiyonları 
 
Konsül, Parlamento’nun ilk oturumunda mutabık kalındığında kararı benimseyecektir  ve 
zaten tahmin edilen de budur.  Konsül resmi olarak Haziran ayındaki Taşımacılık Konsülünde 
kabul edecek ve 2003 senesinin Temmuz ayının başlarında uygulanabilir hale getirecektir. 
 
Bu EU düzenleme ve sonuç olarak Avrupa birliği şarlarını yerine getirme kriteri olacaktır. 
                      ------------------------------------------------------ 
Saygılarımla 
Dr. Vis 


