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11 Mart 2020 

BİLGİ NOTU-2017/5 

KONU: ICS Direktörler Kurulu Toplantı Özeti  

 

ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)’in 4 Şubat 2019 Londra’da yaptığı Direktörler Kurulu 
Toplantısında Görüşülen Konulara İlişkin Özet Bilgi Notu 
 
ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)’in 4 Şubat 2019 Londra’da yaptığı Direktörler Kurulu 
Toplantısına ICS’e üye olan İMEAK Deniz Ticaret Odası adına Sayın Metin Düzgit katılmıştır. 
Söz konusu toplantıda görüşülen konulara ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmuştur. 
 
Bu yazı 20 Şubat 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar 
doğrultusunda üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
 

ICS’in Çin İrtibat Ofisinin Kurulması 

ICS tarafından Hong Kong’ta bir irtibat ofisi kurulmuştur. Bu ofis ICS ile Çin devleti denizcilik 

otoriteleri arasında karşılıklı işbirliğini geliştirmek ve uluslararası düzenlemelerden gelen kuralların 

uygulanmasına ilişkin Çin bayraklı gemiler dışındaki gemilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek 

üzere kurulmuştur. 

ICS Akademinin Kurulması 

ICS Stratejisine uygun olarak ICS Genel Sekreterliği tarafından deniz taşımacılığının uluslararası 

düzenlemeleri hakkında kısa kurslar vermek üzere bir eğitim akademisi kurulması için çalışma 

başlatılmıştır. 

Temel hedef, deniz taşımacılığı şirketlerinin personeline IMO ve ILO gibi kuruluşların nasıl çalıştığı, 

ortaya koydukları düzenlemeler ile neyin hedeflendiği ve bunun gibi konular hakkında daha fazla bilgi 

sunabilmektir. 

Destekleyici hedef ise ICS ve ICS üyesi olan ulusal dernek/odaların bu düzenlemelerin hazırlanması ve 

uygulanması aşamasında nasıl çalıştıkları, IMO organlarında aldıkları görevleri nasıl yerine getirdikleri 

konusunda şirket çalışanlarını bilgili kılmaktır.  

Özetle, Akademi ICS'nin uzmanlığına özgü alanlarda modüller içeren kısa kurslar sağlayacaktır. Hedef 

kitle deniz taşımacılığı şirketlerindeki ' kıdemli ve orta kıdemdeki yöneticiler olacak, ancak hükümet 

yetkililerinin katılımı da teşvik edilebilecektir.  

Kursların birçoğu ICS üyesi olan ulusal dernek/odalar ile işbirliği içinde üye şirketlere bir hizmet olarak 

sunulacak ve ICS ile ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 
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Güvenlik Konuları 

Toplantıda güvenlik konularına ilişkin bir dizi ülke ve konulara yönelik değerlendirmede 

bulunulmuştur. 

(a) İran 

Arap / Basra Körfezi'ndeki güvenlik durumu ticaret filosu açısından istikrarlıdır, ancak bu durum 

bölgedeki son olaylara ve politik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

(b) Batı Afrika 

Gine Körfezi, deniz güvenliği alanında ICS ve partnerlerinin ana odağı olmaya devam ediyor.  

Bölgedeki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarda son zamanlardaki artışı engellemek için bir takım 

çalışmalar yapılmaktadır. 

Geçmiş aylarda bölgede önemli olaylar görülmüştür. Önceki yıllara kıyasla korsanlar metodolojilerini 

değiştirerek ticaret gemilerinden daha fazla sayıda gemi adamı kaçırdılar.  Ki bir olayda şiddetin 

dozunu daha artırarak 2 Ocak’ta dört Nijerya Donanma personelini öldürmüşlerdir.   

Bu tip olaylarla karşılaşan gemilerin "MDAT GOG" (Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of 

Guinea) merkezine raporlama mekanizması içinde acilen raporlarını iletmeleri istenmektedir. Bu 

merkez 2016 yılından bu yana İngiliz ve Fransız donanmaları tarafından işletilmektedir.  

(c) Somali 

Somali’deki korsanlık şu anda, sektörün iyi uygulamaları ve bölgedeki deniz kuvvetlerinin varlığı ile 

baskılanmaya devam etmektedir. 

IMO 2020’den elde edilen tecrübeler (Küresel Sülfür Cap bağlamında) 

Tahmin edileceği üzere, dünya çapında belirli limanlarda uyumlu yakıtların bulunmadığı ve %0.5'lik 

yeni karışımlarla ilgili yakıt kalitesi sorunları hakkında raporlar bildirilmiştir.  Ancak, bunların 

muhtemelen bu büyük değişimin küresel ölçeği bağlamında görülmesi gerekmektedir.  Bazı gemiler 

FONAR raporunu kullanmak zorunda kalırken, şu ana kadar etkileri ve sonuçları büyük olabilecek bir 

uyumsuzluk raporu bulunmamaktadır (en azından yaygın olarak). 

Ayrıca beklendiği gibi, uyumlu düşük kükürtlü yakıtların maliyetinde önemli bir ani artış olmuştur.  

Düşük kükürt ve önceki yakıtlar arasındaki fiyat farkı artarken, % 0,5 ve % 0,1 yakıtlar arasındaki fiyat 

farkı beklenenden daha düşük kalmıştır.  Ancak fiyatlar ve farklar şu anda aşırı derecede değişkendir 

ve net bir tablonun ortaya çıkması biraz vakit alacaktır.   

Gemi işletmecilerinin çoğunluğu az sülfür oranlı yakıt kullanımına hazır olmak için mümkün olan her 

şeyi yapmış gibi görünüyorsa da, uygun olmayan yakıtların 1 Mart 2020'den itibaren taşınmasının 

yasaklanması sonrasında Liman Devleti Kontrolü (PSC) sonucunda durum daha da net olarak ortaya 

çıkacaktır.  
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GHG (Greenhouse Gas – Seragazı) azaltma 

(a) Uluslararası Deniz Taşımacılığı Araştırma ve Geliştirme Fonu 

Marine yakıtlarda her ton başına alınacak 2 USD ile finanse edilmesi planlanan bu fonun kurulmasına 

ilişkin teklif IMO’nun MEPC Komitesine gönderilmiştir.  

ICS’in nihai önerisi önde gelen tüm uluslararası armatörlük dernekleri (BIMCO, CLIA, INTERCARGO, 

INTERFERRY, INTERTANKO, IPTA ve WSC) tarafından ve ICS liderliğindeki büyük bir tanıtım 

kampanyası ile desteklendi.  Kampanya medyada geniş yer aldı, (ana bülten, denizcilik dışı medya 

dâhil) ve sıfır karbon teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesini hızlandırmak için teklifin 10 yıllık bir 

süre zarfında 5 milyar ABD doları tutarında ki fonu oluşturacağı konusuna odaklandı. 

Teklif sonuçlandırılıp IMO’ya gönderilmişken, ICS’in en önemli görevlerinden biri de hükümetlerin bu 

teklif için ikna edilmesi olacaktır.  Nihai teklifin tam metni - teklifin hükümetlerine açıklanmasına 

yardımcı olmak için ulusal dernekler tarafından kullanılacak bir yardım notu da dahil olmak üzere – 

ICS(19)30 numaralı sirküler ile 18 Aralık tarihinde yayınlanmıştır. 

30 Mart'ta başlayacak olan MEPC toplantısında (MEPC 75) sektör teklifi akşam düzenlenecek bir 

resepsiyon ile ülkelerin resmi delegelerine sunulacaktır.    

Önceliği mevcut filolar için kısa vadede seragazını azaltacak önlemlerin geliştirilmesi olan bu teklifin 

MEPC 75'te uzun bir şekilde tartışılabileceği beklenmemektedir.  ICS'nin bu aşamada aradığı sonuç, 

IMO Üye Devletlerinin 2020'nin sonuna doğru yapılacak olan bir sonraki MEPC toplantısında daha 

ayrıntılı bir tartışma yapılması gerektiğini kabul etmeleridir. 

21/22 Ocak'ta ICS teklifin diğer destekçisi olan dernekler ile Miami’de bir toplantı düzenleyecek ve bu 

toplantıda IMO tarafından ileri sürülmesi beklenen sonraki adımların ne olabileceği tartışılacaktır. Bu, 

Ar-Ge Fonu için otomatik bir ödeme sisteminin geliştirilmesi gibi ve bu fonun kuruluş yapısının nasıl 

olacağıyla ilgili olacaktır.  

(b) AB Emisyon Ticaret Sistemi 

2019 yılında, Avrupa Parlamentosundan atanması için destek arayan yeni Avrupa Komisyonu (AK) 

Başkanı, iklim değişikliğini ele alma ihtiyacını AB'nin en büyük politik önceliği haline getirdi. Bu öncelik 

uluslararası deniz taşımacılığını mevcut AB Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS) dahil etme taahhüdünü 

de içeriyordu.  Aralık ayında, bölgesel ETS kapsamındaki deniz taşımacılığını dahil etme niyetini 

yineleyen 'Yeşil Anlaşma' için yüksek düzeyli bir Avrupa komisyonu önerisi ile yayınlandı.   

Elbette tüm denizcilik sektörü ciddi pazar bozulma potansiyeli endişeleri ve ETS ile uyumsuz KOBİ’ler 

olmaları nedeniyle ETS kavramına şiddetle karşı çıkıyor. 

Bir bütün olarak AB Yeşil Anlaşmasına olumlu yanıt verme politik ihtiyacı nedeniyle (endüstrinin iklim 

değişikliğine yönelik önlemlere karşı olduğu görülemez), ECSA denizcilik sektörünün bu aşamada 

bilinen ETS muhalefetine karşı çok agresif olmaktan kaçınması gerektiğini belirlemiştir.  ICS, IMO'da 

GHG azaltımı konusunda kaydedilen iyi ilerlemeye zarar veren riskleri içeren AB’nin tek taraflı 

bölgesel tedbirler alma konusunda şimdiye kadar yorumlarını sınırlı tutmuştur.  

ECSA ve ICS'nin ayrıntılı yorumlar sunmayı planladığı Avrupa Komisyonu şu anda ETS'yi deniz 

taşımacılığına dahil etmenin etkileri konusunda bir etki değerlendirmesi yapmak üzeredir.  ECSA'nın 

deniz taşımacılığının neden ETS'yi desteklemediğini tekrarlaması yerine, küresel sektörün toplam 
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emisyonlarını olabildiğince çabuk azaltıyor olmasına ve ETS'nin neden AB’nin temel hedefine ulaşmak 

için en iyi araç olmayabileceğini açıklamaya odaklanması bekleniyor.  Ancak, yukarıda önerildiği gibi, 

uygulanabilir bir alternatif için, yani vergiye dayalı bir IMO MBM için muhtemelen sektörün olumlu 

destek vermeye hazır olması gerekmektedir. 

ICS Stratejisine uygun olarak, 2020 için önerilen bütçede deniz taşımacılığının karbondan 

arındırılmasına yardımcı olabilecek MBM'deki araştırmalar için zaten 40.000 £ ayrılmıştır ve bu 

projenin şu anda ECSA tarafından yürütülen çalışma ile birleştirilebileceğine inanılmaktadır.  

(c) Kısa Vadeli Tedbirler Üzerine MEPC Konuları 

Ar-Ge Fonu teklifi ile ilgili son çalışmalara ek olarak (ve AB ETS) ICS, mevcut filolar için ilave kısa vadeli 

CO2 azaltma önlemlerinin düzenleyici bir paketi kabul ettirmek üzere IMO'daki tartışmalara hala 

yoğun bir şekilde dâhil oluyor. 

Bu, IMO Üye Devletleri tarafından 23-27 Mart tarihleri arasında bir düzenleyici paketin kabul 

edilebileceği ümit edilen bir sonraki IMO MEPC toplantısından hemen önce kritik bir oturumlar arası 

toplantıda (ISWG GHG 7) tartışılacaktır. 

Nisan ayında IMO’da varılabilecek bir anlaşma IMO’nun GHG Stratejisinin uygulanması yolunda 

gerekli özeni gösterdiğine dair iyi bir politik yaklaşım olarak görülebilecektir. Bu AB ETS de dâhil 

olmak üzere tek taraflı veya bölgesel önlemlerin alınmasını caydırmak için hayati önem taşıyacaktır. 

IMO verimlilik hedefinde 2030 yılına kadar % 40'lık bir iyileşmeye ulaşılmasını sağlamak için IMO 

Stratejisi, 2023’e kadar mevcut dünya deniz ticaret filosunun ilave CO2 azaltımı ile sonuçlanacak 

tedbirler paketine ihtiyaç duymaktadır. Bu şu demektir. Söz konusu azaltım hedeflerine zamanında 

ulaşılabilmesi için IMO 2020 yılı içinde MARPOL’e bazı düzeltmeler yapılmasını benimsemelidir.    

Kasım ayında IMO toplantısının sonunda ICS gerçek bir ilerleme kaydedildiğini hissetti.  Üye 

Devletlerin çoğunun zorunlu sürat limitlemesi için istekli olmadığı açıktı, ancak ICS tarafından 

savunulan hız "optimizasyonunun" paketin odak parçasını oluşturması gerektiği konusunda geniş bir 

mutabakat vardı.  Önemli olan toplantı başkanı tarafından olası bir uluslararası düzenlemenin 

çerçevesini belirleyen bir hazırlığın üstlenilmesiydi. ICS tarafından önerildiğini belirtti.  Ayrıca, Japonya 

ve Danimarka'nın EEXI ve CII'lerin nasıl çalışacağına dair ayrıntıları geliştirmek için iki ayrı gayriresmi 

yazışma grubuna liderlik etmeleri konusunda karar verildi (ICS bu her iki grupta da yer alacaktır). 

Ship Vetting / Rightship 

ICS Direktörler Kurulu, çeşitli ulusal derneklerin RightShip faaliyetleri ve bu kapsamdaki 

değerlendirme hizmetinin en son versiyonu hakkındaki endişelerini de ele almıştır. 'Qi' kısaltması ile 

kullanılan ve Rightship metodolojisinde daha önce yapılan değişiklikler birçok geminin kiralanma 

işleminden alıkonulmasına sebep olmuştur.  

Kurul daha önce ICS'in RightShip ile diyaloğa odaklanılması gerektiğine karar vermiş, ancak öncesinde 

rekabet hukuku konuları da dâhil olmak üzere bu konuda mevcut tüm yasal yönlerin araştırılmasını 

benimsemiştir.  Buna göre sekreterlik, rekabet yönleri hakkında yasal tavsiyeler de almıştır, ancak 

olası yasal yollara başvurmadan önce birçok denizcilik şirketi tarafından yaşanmaya devam eden 

sorunlara çözüm bulmak için RightShip ile mümkün olan azami sayıda görüşmeler de yapılmıştır. 

değerlendirilmiştir.   
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ICS  en son 8 Ocak’taki toplantıda üyelerin RightShip’den kaynaklanan huzursuzluğu ilgililerine 

iletmiştir.  RightShip'in ifade edilen endişelerin çoğunu ele alacağı ve önerilen değişikliklerin durumu 

hakkında kısa sürede bilgi vereceği bildirilmiştir.   

Diğer Konular 

• IMO’nun Gemi Makineleri İçin Minimum Güç Düzenlemesi: ICS, hem SHOPERA çalışmasını 

tamamlayarak ve hem de alternatif olarak mevcut ara düzenlemeleri nihai ve kesinleşmiş 

düzenlemeler gibi dikkate alarak gemi makineleri için minimum güç düzenlemelerinin 

tamamlaması için Nisan ayında MEPC 75 (GHG azaltma çalışmaları kapsamında) toplantısında 

görüşülmek üzere IMO’ya belge olarak sunulmuştur. 

 

• Konteyner yangınları: ICS bünyesinde bir konteyner panel çalışma grubu oluşturulmuş ve bu 

konuya ilişkin olarak 2020’de IMO'ya bir teklif sunulması planlanmıştır. 

 

• Quick Closing Valflar: Yeni gemilerin işletmeye alınmasından kısa süre sonra yapılan 

denemelerle ve yeni gemilerin seyir denemeleri de dâhil olmak üzere gemilerin 

alıkonulmasına sebep olan PSC kriterlerinden biri olan QCV’lere ilişkin olarak birkaç tip 

QCV’de sorun yaşandığına dair bilgiler iletilmiştir.  ICS gemi inşa ve Ekipman Alt Komitesi 

aracılığıyla geri bildirim istenmektedir. 

 

• Balast suyu: Balast Suyu Yönetim Sistemi kurulumu ve işletimi ile ilgili armatörlerden geri 

bildirim toplamak için Sekreterlik 8 Ekim 2019 tarihinde MC (19) 86 sayılı sirküleri 

yayınlamıştır.  Bu çerçevede 8 Eylül 2019-2024 arasında 5 yıllık bir sürede mevcut gemilere 

monte edilmiş olan BWM’ler konusunda gemilerin zorlu bir süreç ile karşı karşıya olduğu 

ifade edilmiştir.  Ancak bugüne kadar sadece sınırlı geri bildirim alındığı bildirilmektedir.  

Sekreterlik, daha fazla geri bildirim sağlamak için online bir sistem üzerinde çalışmaktadır.  

ICS ayrıca gemilerde yeni kurulan sistemlerin devreye alma testinin bir parçası olarak IMO'da 

Biyolojik Etkinlik Testi ile ilgili bir dizi çalışmalar yapmaktadır ve bu konuda IMO PPR 7'ye 

başvurulmuştur. 

 

• Hull biofouling: ICS karina temizliği konusunda IMO'ya sunulmak üzere bu konuda global bir 

standart belirlenmesi amacıyla BIMCO ile işbirliği yapmaya devam ediyor.  Söz konusu 

çalışma IMO tarafından dikkate alındığında, belirlenecek standardın biyolojik kirlenme 

kontrolleri ve karina temizliği için pragmatik bir yaklaşımı teşvik edeceği umulmaktadır.   

 

• Siyah Karbon: MEPC 74'te Komite, siyah karbon emisyonları konusunu daha da ilerletmek için 

Finlandiya ve diğerlerinin önerilerini kabul etmiştir.  Yeşil STK'lar tarafından siyah karbon 

emisyonlarını azaltmak amacıyla Kuzey Kutbu'nda HFO kullanımını yasaklamak için sunulan 

teklif destek almamıştır.  PPR Alt Komitesi, Şubat ayında konuyla ilgili bir dizi öneriyi 

değerlendirmiş olacak ve Ayrıca Almanya ve Finlandiya tarafından gönderilen hatalı verilere 

dayanarak çevreci grupların %0,5 blend akaryakıtın kuzey kutbunda kullanımının 

yasaklanmasına verdikleri destek de dikkat çekicidir.  EUROMOT’un yayınladığı başka bir yazı 

tarafından da desteklenen Alman / Fin çalışması, siyah karbon emisyonların yakıt türüne değil 

yakıt aromatik içeriğine ve ateşleme özelliklerine duyarlı olduğunu belirtmektedir. 
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• Gürültü: Ticari taşımacılıktan kaynaklanan gürültü, IMO'da önemli bir ilgi konusu haline geldi.  

Kanada'nın, IMO Sualtı Gürültü Düzenlemelerinin gözden geçirilmesi için Nisan ayında MEPC 

75'e bir belge sunması bekleniyor.  Bu uygun ve mantıklı bir hamle olarak görülüyor. 

 

• Mürettebat Vizeleri: ICS, Şubat 2020'de yürürlüğe giren AB Schengen Vize Kanunu'nun son 

revizyonu ve uygulamaya yardımcı olmak için yeni bir El Kitabı hazırlanması konusunda ECSA 

ile birlikte çalıştı.  Bu revizyon çalışmasında ECSA, ICS, ETF, ITF ve CLIA Avrupa yer almıştır.  Bu 

çalışma gemi adamlarına yardımcı olmak için çoklu vize giriş olanaklarını vurgulamaktır.   
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