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1. Giri1. Girişş
Deniz çevresinin kirlenmesi “UNCLOS” un 1. maddesine göre
şu şekilde tanımlanır. Canlı kaynaklara ve deniz hayatına zarar
verme, insan sağlığı için tehlike oluşturma, balıkçılık ve
denizlerin diğer yasal amaçlı kullanımı da dahil olmak üzere
denizcilik faaliyetlerini engelleme, deniz suyunun niteliğini
bozma ve güzellikleri azaltma gibi zararlı etkileri olan veya
olması ihtimal olan maddelerin veya enerjinin, insanlarca
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, haliçler de dahil olmak
üzere deniz çevresine sokulmasıdır.



……
Bu çalışmada;

• gemide operasyonel ve yaşamsal faaliyetlerden
kaynaklanan atıklar ve çöpleri

• geminin kendi imkanlarını kullanarak bertaraf etme
yöntemleri ve ekipmanları

• Uluslararası Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliği Önleme
sözleşmesinin Ek-1, Ek-4 ve Ek-5’ine göre uyulması
gereken kurallar anlatılmıştır.





2. Gemilerden Olu2. Gemilerden Oluşşan Deniz Kirlilian Deniz Kirliliğğiniini
ÖÖnleme Snleme Söözlezleşşmesi MARPOL 73/78mesi MARPOL 73/78

• Gemi; tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması,
denizde hareket edebilme kabiliyetine bağlı olan ve pek de
küçük olmayan her türlü deniz aracına denilmektedir.

• Tanımdan da anlaşılacağı gibi, bir deniz aracı olan geminin
inşa edilmesi ile deniz ticaretinde kullanılması ve denizde

hareket etmesi belli ulusal ve uluslararası kurallara bağlıdır.



……..

1973 yılında yapılan Uluslararası Deniz Kirliliği
Konferansında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
tarafından hazırlanan, “Denizlerin Gemiler tarafından
Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme”
(MARPOL) kabul edilmiş olup, 1978 yılında hazırlanan
Protokol ile düzenleme getirilmiş ve MARPOL 73/78
Sözleşmesi olarak anılmaya başlanmıştır. Taraf ülkeler
tarafından kabul edilen MARPOL 73/78 Sözleşmesine ait
yaptırımlar, sözleşme  maddeleri, protokoller kurallar ve
gemilerin faaliyetlerinden kaynaklanan değişik tipteki
kirlilikleri içeren  6  adet Ek  ile belirlenmiştir.



•• Ek I (Petrol KirliliEk I (Petrol Kirliliğği)i)

YYüürrüürlrlüüğğe girie girişş : 02 Ekim 1983: 02 Ekim 1983

•• Ek II (ZararlEk II (Zararlıı SSııvvıı DDöökme Ykme Yüükler)kler)

YYüürrüürlrlüüğğe girie girişş : 02 Ekim 1983: 02 Ekim 1983

•• Ek III (Paketli TaEk III (Paketli Taşışınan Zararlnan Zararlıı Maddeler)Maddeler)

YYüürrüürlrlüüğğe girie girişş : 01 Temmuz 1992: 01 Temmuz 1992

•• Ek IV (Pis Su)Ek IV (Pis Su)

YYüürrüürlrlüüğğe girie girişş : 27 Eyl: 27 Eylüül 2003l 2003

•• Ek V (KatEk V (Katıı ÇöÇöp)p)

YYüürrüürlrlüüğğe girie girişş : 31 Aral: 31 Aralıık 1988k 1988

•• EkVIEkVI (Hava Kirlili(Hava Kirliliğği)i)

YYüürrüürlrlüüğğe girie girişş : 19 May: 19 Mayııs 2005s 2005

MARPOL 73/78MARPOL 73/78



3. MARPOL Ek3. MARPOL Ek--II’’ee ggööre Atre Atıık Oluk Oluşşumuumu

• Büyük ticari gemilerdeki makine dairelerindeki her bir sistem, farklı
uzunluktaki boruların yanı sıra çok sayıda pompa, tesisat, kontrol
cihazı ve diğer bileşenleri içermektedir.

• Gemilerin kullanacağı fuel oil, mazot ve yağlama yağı kullanılmadan
önce muhakkak ayrıştırılması gerekmektedir.  Daha saf ve daha
temiz yakıt ve yağlama yağı elde etmek için gemilerde seperatörler
vardır. Ayrıştırılan ve temizlenen yakıt ve yağlama yağı tanklara
gönderilir. Seperatörden çıkan su, çamurumsu yapı (slaç) ve diğer
askıda kalan maddeler de sintine tanklarında ve slaç tanklarında
toparlanır.



SLASLAÇÇ ( YAKIT KATI ATI( YAKIT KATI ATIĞĞI)I)



……
• Buna ek olarak, makine dairesinden kaynaklanan akıntılar, diğer

yardımcı ekipman ve işlemlerden meydana gelen sızıntılar da
geminin operasyonel anlamda kirlilik oluşturmasına neden olur.

• Gemide oluşan sintine sularının ve slaçın ayrıştırılarak filtre
edilmesi için 400 grt ve daha büyük bütün ticari gemilerde yağlı
su ayrıştırma ünitesi zorunludur.



YAYAĞĞLI SULI SU
SEPARSEPARÖÖTTÖÖRRÜÜ



MARPOL EkMARPOL Ek --1 e g1 e gööre Atre Atııklarklarıın Yokn Yok
EdilmesiEdilmesi

• Slaç ve sintine suyu atıklarının idaresi için birkaç
yasal seçenek mevcuttur. Slaç ve sintine suyu çeşitli

bekletme tanklarına pompalanır ve bu tanklar içinde
bekletilir. Buradan slaç ya daha sonradan kıyıda

boşaltılmak üzere depolanır ya da çöp yakma
kazanında yakılır.



• Birinci yöntem; sintine kuyularından gelen sintine, bekletme
tankında pompalanır. Sintine kuyusu önceden belirlenen bir
seviyeye kadar dolduğunda, devre sintine suyunu pompalamaya
başlar. Sintine kuyularında toplanıp tanklara aktarılan yağlı su,
eğer güvertede yeterli depolama kapasitesi mevcut ise, sabit bir

aktarım sistemi ile kıyıya transfer edilebilir.



• Genellikle çok miktarda su bulunur ve kıyıya boşaltım hesaplı
olarak görülmez. Eğer kıyıya transfer edilmezse, sintine atığının
yağ filtreleme ekipmanı ile işleme tabi tutulması gerekmektedir.

• Bu ekipmanın yağı su karışımlarını bir milyon parça su içinde
maksimum 15 parça yağa (15 ppm) ayrıt edecek şekilde
tasarlanmış ve test edilmiş olması gerekmektedir.

• 15 ppm’i aşmayan yağlı su seperatörden geçen yağlı su otomatik
olarak gemiden denize boşaltılabilir. 15 ppm’i aştığı durumlarda
deşarj otomatik olarak kesilir.





4. MARPOL Ek IV4. MARPOL Ek IV ’’e ge gööre Gemilerdere Gemilerde
AtAtıık Oluk Oluşşumuumu

• Evsel atık su, Gemilerde gemi personelinin günlük yaşamsal
faaliyetlerinden kaynaklanan atık türleridir; banyo –tuvalet
suları, gemi personelin kullandığı bulaşık –çamaşır makinesi
suyu yani deterjanlı su, tıbbi yerlerden gelen lavabo ve banyo
suları, gemilerde yaşamsal faaliyetlerden kaynaklanan atık
sulardır.



• Uluslararası gemi kaynaklı deniz kirliliğini önleme sözleşmesini
Ek IV’göre Pissu; Her çeşit tuvalet atıklarını,  tıbbi yerlerde
(eczane,  revir vs.) bulunan sıvı atıkları,  içinde canlı hayvan
bulunan mahallerden gelen sıvı atıkları, yukarıda tanımlanan
akıntılarla karışan diğer atık suları ifade eder.

• 400 GRT altında, 15 kişi veya daha az kişi taşıyan gemiler
hariç bütün gemilere uygulanır. MARPOL Ek IV’e göre
gemilerde pis suların toplanması ve depolanması için pis su
tankı olması mecburidir.



• Bütün gemiler pis su standart boşaltım ekipmanına sahip
olmalıdır. Gemilerin atık suları için 3 ayrı sistem bulundurma
seçeneği vardır;
– İdare tarafından onaylanmış bir atık su arıtma cihazı,
– İdare tarafından onaylanmış bir atık su temizleme ve

dezenfekte etme cihazı,
– Kapasitesi idare tarafından onaylanmış bir depolama tankı

• Atık su arıtma cihazı ile donatılmış gemiler, deniz yüzeyinde
gözle görülebilir atıklar bırakmayacak şekilde,
– Dezenfekte cihazı olanlar 3 mil açıkta
– Depolama tankları olanlar geminin hızına göre değişiklik

gösteren müsaade edilen maximum boşaltım debisine göre
gemi seyir halinde iken en az 12 mil açıkta atıklarını denize
basabilirler.



PPİİS SU ARITMAS SU ARITMA ÜÜNNİİTESTESİİ



Pis SuyuPis Suyu
KimyasalKimyasal
İİlalaççlarlalarla
ArArıındndıırmarma
MetoduMetodu



5.MARPOL EkMARPOL Ek--VV ‘‘e Ge Gööre Gemide Olure Gemide Oluşşanan
ÇöÇöp ve Atp ve Atııklarklarıın Olun Oluşşumuumu

• Marpol Annex -V gemide oluşan çöplerin miktarını, tanzim
edilmesini ve işlenmesiyle ilgili düzenlemeleri içerir. 400 gross
ton ve üstü, 15 kişiden fazlasını taşıyabilen bütün gemilere
uygulanması zorunludur. Regulasyon 1, Annex V, Marpol
73/78 ‘e göre
“Genel Çöp Çeşitleri” Gemi tarafından üretilen çöpler üçe
ayrılır:
i-)Yemek artıkları, yaşam mahallinde meydana gelen atıklar
ii-)Yükün taşınması sırasında ortaya çıkan atıklar
iii-)Güverte veya makine dairesindeki bakımlar sırasında
ortaya çıkan atıklar



MAPROL EkMAPROL Ek--VV’’ee ggööre gemide olure gemide oluşşanan
çöçöp tp tüürlerirleri

Çöp kelimesi kullanılarak; bulaşık suyu, yaşam mahallinde
kullanılan su,  yada Marpol 73/78 (Annex I-Oil, Annex II-
Bulk Noxious Liquids)’de kullanılan diğer atıklar haricindeki
atıklar yani bütün yemek atıkları, bakım ve onarım atıkları,
kirlenmiş üstüpüler, yük taşıma atıkları, yük atıkları, plastik,
balık tutma ağları, kül ve kurumlar geminin normal seyri
sırasında çeşitli periyodlarla atılması gereken atıklar
kastedilmişt ir. .



ÇÖÇÖPP İİSTASYONUSTASYONU



GemiGemi ÇöÇöpp İİstasyonustasyonu



Makine Dairesi YaMakine Dairesi Yağğllıı Bezler iBezler iççinin ÇöÇöpp
KutusuKutusu



PERSONEL BPERSONEL BİİLGLGİİLENDLENDİİRMERME
POSTERLERPOSTERLERİİ



Çöplerin Gemilerde Geçirdiği
Evreler

Gemilerdeki çöpün işlenmesi ve depolanması işlemi,
gemilerde gerekli işlemleri yapmak için gerekli olan alanın
büyüklüğüne, çöple ilgili aletlerin niteliğine, hijenik koşullara,
gemideki eleman sayısına, yolculuğun süresine, yasalara ve
liman çöp alım merkezlerine bağlıdır. Çöplerin gemilerde
geçirdiği evreler;

a-) Çöplerin türlerine göre toplanması ve ayrılması.
b-) Çöplerin işlenmesi
c-) Çöplerin depolanması
d-) Çöplerin Annex V uyarınca liman çöp toplama merkezlerine

verilmesi, atılması yada gemide bertaraf etme yöntemlerinin
kullanılması.



ÇöÇöppüün in işşlenmesinde kullanlenmesinde kullanıılabileceklabilecek
EkipmanlarEkipmanlar

Gemide çöp işlenmesi için kullanılabilecek araçlar yakma,
öğütme, sıkıştırma makineleri ve bunlara yardımcı araçlardır.

• Öğütme makineleri
Bu öğütücüler çöpü suyla karıştırıp bulamaç haline getirirler ve

bu bulamaç 25 milimlik elekten rahatça geçecek boyuttadır.

• Sıkıştırıcılar
Sıkıştırıcılar çöpün hacmini 12’ de 1 oranında küçültebilir. Birçok

çöp türü sıkıştırılabilir.

• Yakma makineleri ( insineratörler )



YEMEKYEMEK ÖÖĞĞÜÜTTÜÜCCÜÜLERLERİİ



GEMGEMİİ ÇÖÇÖP YAKMAP YAKMA
EKEKİİPMANIPMANI
İİNSNSİİNERATNERATÖÖRR



•• Incineratorler, MARPOL 73/78 Annex V kapsamında
gemilerde operasyon sonucu oluşan katı atıkların yakılması
için üretilmiş olan yüksek ısılı fırınlardır.

• Yakılacak olan madde, incinerator içinde bulunan bir
yanma odasına konur ve buradan dışarıya ısı çıkışı engellenir.

• Metal ve cam dışındaki çöp türleri yakılarak yok
edilebilir. Yakılacak çöpün çeşidi ve miktarına göre birçok
değişik model çöp yakma makinesi geliştirilmiştir.

• Eğer plastik güvenli bir şekilde yakılacaksa, insineratörün
plastik yakma şartlarına uygun olması gerekir. Ayrıca yakma
işlemi neticesi oluşacak küller teknik şartlara uygun şekilde
sahil tesislerine verilmelidir.



ÇöÇöpp ÖÖğğüüttüüccüülerileri

• Her geminin yaşamsal ve operasyonel faaliyetlerinden dolayı katı
çöpü oluşur. Bunlar kağıt türevleri, plastikler, gıda artıkları, metaller,
camlar v.b. ürünler olabilirler. Denize toksin ve ağır metal içeren
plastik ve plastik türevi ürünlerin, sentetik balık ağlarının, sentetik
halatların ve incineratorde yakılmış plastik küllerinin tahliyesi
yasaktır.

• Özel Alanlar dışında en yakın karaya 25 milden yakın paket,
dunnage ve bağlama ürünleri gibi yüzer ürünlerin tahliyesi; en yakın
karaya 12 milden yakın yemek artıklarının, kâğıtların, bezlerin,
camların, metallerin tahliyesi yasaktır.

• Ancak çöp öğütücüden geçirilmiş olan yemek artıkları, camların ve
metallerin tahliyesi, 25 mm delikli bir filtreden geçebilecek kadar
öğütüldükleri takdirde, en yakın karaya 3 milden yakın olmamak
şartı ile tahliyelerine izin verilebilir.



6. Sonu6. Sonuçç

Gemilerden kaynaklanan kirlilikGemilerden kaynaklanan kirlilik ççeeşşitlerinden bir grubu da yaitlerinden bir grubu da yaşşamsalamsal
veve operasyoneloperasyonel faaliyetlerden kaynaklananfaaliyetlerden kaynaklanan çöçöp ve atp ve atııklarklarıınn
oluoluşşumudur. Bazumudur. Bazıı atatıık vek ve çöçöpp ççeeşşitleri bir dizi iitleri bir dizi işşlemlerden gelemlerden geççtiktentikten
sonra Uluslararassonra Uluslararasıı Denizde Gemi KaynaklDenizde Gemi Kaynaklıı KirliliKirliliğğii ÖÖnlemenleme
SSöözlezleşşmesininmesinin mmüüsadesade ettiettiğğii şşartlar ve miktarlar saartlar ve miktarlar sağğlandlandığıığındanda
denize atdenize atıılmaya ya da baslmaya ya da basıılmaya uygundur. Gemiler kendi imkanlarlmaya uygundur. Gemiler kendi imkanlarıı
dahilindedahilinde ççooğğuu çöçöp ve atp ve atııklardan kurtulabilirler.klardan kurtulabilirler.

•• MARPOL EkMARPOL Ek--11’’ ee goregore sintinelerden yasintinelerden yağğllıı su ayrsu ayrışışttıırmarma üünitesiyle 15nitesiyle 15
ppmppm’’ii gegeççmemekmemek şşartartıı ile,ile, slaslaççıınn insineratinsineratöörderde yakyakıılmaslmasıı ve kve küüllerininllerinin
limanlarda atlimanlarda atıık tesislerine verilmesik tesislerine verilmesi şşartartıı ile,ile,

•• MARPOL EkMARPOL Ek--IVIV’’ee ggööre gemilerde olure gemilerde oluşşan pis sularan pis sularıın tahliyesininn tahliyesinin
dezenfekte edildikten sonra yada didezenfekte edildikten sonra yada diğğer koer koşşullarullarıı sasağğlamaslamasıı şşartartıı ileile



……
•• MARPOL EkMARPOL Ek--VV’’ee ggööre gemide bazre gemide bazıı çöçöplerin tplerin tüürlerine grlerine göörere

toplanmastoplanmasıı ve ayrve ayrıılmaslmasıı, i, işşlenmesi, depolanmaslenmesi, depolanmasıı veve
gemide uygun bertaraf etme ygemide uygun bertaraf etme yööntemlerinin kullanntemlerinin kullanıılmaslmasıı
şşartartıı ile denize atile denize atıılarak yada baslarak yada basıılarak bertaraf edilmesilarak bertaraf edilmesi
mmüüsadesisadesi vardvardıır.r.

• Gemilerden kaynaklanan kirliliği önlemek için çoğu
ülkeninin de kendine ait ulusal mevzuatı vardır.
Gemiler seyir ettiği ve bağlı olduğu limanlarda da ülkelein
kendilerine ait ulusal mevzuatlarını kesinlikle göz ardı
etmemeli, bertaraf işlemlerini bu kuralları da göz önünde
bulundurarak değerlendirmelidir..



 Çevre Kanunu
 Büyükşehir Belediye Kanunu
 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü

Yönetmeliği
 Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü

Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve
Esaslar Hakkında Tebliğ

 Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi
 2009/13 Sayılı Yetki Devri Genelgesi
 2010/8 Sayılı Eğitim Genelgesi

Gemi Atık Yönetmeliğinde Ulusal
Mevzuatımız





2872 Say2872 Sayııllıı ÇÇevre Kanunu ve bu kanun kapsamevre Kanunu ve bu kanun kapsamıındanda ççııkarkarıılanlan
““Gemilerden AtGemilerden Atıık Alk Alıınmasnmasıı ve Atve Atııklarklarıın Kontroln Kontrolüü YYöönetmelinetmeliğğii
ççererççevesinde; gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklananevesinde; gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan
atatııklarklarıı, at, atıık alk alıım ym yüükküümlmlüülerine verirken uygulamalarlerine verirken uygulamalarıı gerekengereken
bildirim ve haberlebildirim ve haberleşşme yme yööntemleri ile atntemleri ile atıık alk alıım ym yüükküümlmlüülerininlerinin
gemilerden topladgemilerden topladııklarklarıı atatııklara iliklara ilişşkin bildirimlere ait usul vekin bildirimlere ait usul ve
esaslaresaslarıı ddüüzenleyen Gemi Atzenleyen Gemi Atııklarklarıınnıın Bildirimi ve Kontroln Bildirimi ve Kontrolüü (Gemi(Gemi
AtAtıık Takip Sistemik Takip Sistemi--GATS) GenelgesiGATS) Genelgesi--2011/2,2011/2, ÇÇevre veevre ve ŞŞehircilikehircilik
BakanlBakanlığıığı’’nca yaynca yayıımlanarak 5 Amlanarak 5 Ağğustos 2011 tarihinde yustos 2011 tarihinde yüürrüürlrlüüğğee
girdi.girdi.



TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER


