
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ 

TURKISH SHIPOWNERS’ ASSOCIATION 

 

Meclis-i Mebusan Cad. No:23 Dursun Han Kat:7 34433 Salıpazarı – Fındıklı - Beyoğlu / İstanbul 
Telf: +90 (212) 252 62 63  +90 (212) 252 64 74  Fax: +90 (212) 245 30 22 E-mail: info@armatorlerbirligi.org.tr 

www.armatorlerbirligi.org.tr 

1 

 
 
 

28 Kasım 2020 

BİLGİ NOTU-2020/8 

KONU: MEPC (IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi)’nin 75. Oturum Özeti 

 

16-20 Kasım 2020 Tarihleri arasında gerçekleştirilen IMO MEPC (IMO Deniz Çevresini 

Koruma Komitesi)’nin 75. Oturum Özeti 

IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesinin (MEPC 75) 75. Oturumu 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında 

COVID-19 salgını nedeniyle video konferans ile gerçekleştirildi. Söz konusu toplantının bir sonuç özeti 

aşağıda sunulmuştur. 

1. Sera Gazları (GHG) emisyonunu azaltma tedbirleri 

Bu toplantıda gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için alınmakta olan önlemler 

görüşüldü ve Enerji Verimliliği Dizayn Endeksi (EEDI), Gemi Enerji Verimliliği Yönetimi Planı (SEEMP) 

ve gemilerin akaryakıt tüketimi için Veri Toplama Sistemi (DCS) üzerinde konuşmalar gerçekleştirildi. 

Ayrıca, ilk kez 2018'deki MEPC 72'de sunulan “IMO’nun Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına 

Yönelik Stratejisi” kabul edildi. 

1.1 EEDI için teknolojik gelişmelerin gözden geçirilmesi 

MARPOL Ek VI’nın 21.6 regülasyonu, EEDI’ın geliştirilmesine katkı sağlayabilecek teknolojik 

gelişmelerin durumunun sürekli olarak gözden geçirilmesi gerektiğini ve ortaya çıkabilecek 

iyileştirmelerin gerekli olduğuna karar verilmesi halinde bu sisteme yansıtılmasının uygun olacağını 

belirtmektedir.  Örneğin bu uygulamadaki her safhanın ne zaman başlatılması gerektiği veya azaltma 

oranının ne olması gibi. 

1) EEDI 3. aşama gerekliliklerini kuvvetlendirmek için MARPOL EK VI'daki değişiklikler 

onaylandı (bkz. madde 5.1). 

2) EEDI 4. aşama gereklilikleri  

MEPC 74 4. aşamaya olası bir başlangıç için Japonya tarafından koordine edilen bir 

yazışma (CG) grubu kurdu ve bu oturumda CG (Correspondent Group)'nin ara 

raporu yayınlandı. Söz konusu grup toplanarak enerji verimliliğinin gelişimi için 

alternatif yakıtlar ve yeni teknolojiler hakkındaki bilgilerin bir analizini 

gerçekleştirdi. Ayrıca EEDI 4. aşamanın sera gazı emisyonlarının azaltılmasına 

yönelik stratejinin 2050 hedeflerine ulaşılmasına ne gibi katkıları olabileceği de 

değerlendirildi. CG bu süreç içerisinde çalışmalarına devam edecek ve nihai 

çalışmasını MEPC 76 toplantısında sunacaktır. 

 

 



TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ 

TURKISH SHIPOWNERS’ ASSOCIATION 

 

Meclis-i Mebusan Cad. No:23 Dursun Han Kat:7 34433 Salıpazarı – Fındıklı - Beyoğlu / İstanbul 
Telf: +90 (212) 252 62 63  +90 (212) 252 64 74  Fax: +90 (212) 245 30 22 E-mail: info@armatorlerbirligi.org.tr 

www.armatorlerbirligi.org.tr 

2 

1.2 Minimum itme (pervane) gücü gereklilikleri ve EEDI 

MEPC 65'te, olumsuz koşullarda geminin asgari manevra kabiliyetini koruyacak şekilde gereken itme 

gücünü sağlayacak gücü kullanarak hareket etmesine yönelik olarak bir rehber geliştirildi. Bu rehber 

ile gemilerin aşırı derecede düşük güçte inşaa edilmesinin önüne geçilmek istenmektedir. MEPC 

71'de, rehberin uygulama periyodunun EEDI’nın 2. Aşamasına kadar uzatılması kabul edildi. Bu arada, 

3. aşama gerekliliklerinin kuvvetlendirilmesi konusu üzerinde de duruldu. Bu koşullar altında 

rehberdeki asgari itme gücü gerekliliklerinin 3. aşama gerekliliklerini karşılama konusundaki endişeler 

dile getirildi. MEPC 74'te, EEDI ile minimum itme gücü gereklilikleri arasındaki zıtlıkları ele almak 

için şaft/makine gücü limitlemesi önerisi getirildi ve çoğunluk tarafından bu öneri kabul gördü. 

Ancak bu oturumda, yani son yapılan 75. Oturumda bu konunun bir yazışma grubunca çalışılmasına 

ve 76. Oturumda tekrar konu edilmesine karar verildi. 

1.3 Sera Gazı Emisyonunu (CHG) azaltmak için kısa vadeli önlemler 

MEPC 72'de kabul edilen gemilerden yayılan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin “İlk IMO 

Stratejisi” 2030'a kadar kısa vadeli hedefleri ve 2050’ye kadar da orta / uzun vadeli hedefleri ortaya 

koymaktadır. Yeni gemiler için kısa vadeli önlemler EEDI'yi kuvvetlendirecek gereklilikler üzerine 

kurulurken, mevcut gemiler için kısa vadeli önlemler MEPC'de acil bir konu olarak değerlendirildi. 

MARPOL Ek VI’ya teknik ve operasyonel yaklaşımı kısa vadeli önlemlere dâhil eden taslak değişmeler 

Ekim 2020'de yapılan ara toplantıda kabul edilmişti. Bu oturumda ise bu değişiklikler onaylandı. 

1) Teknik Yaklaşımın Ana Hatları (EEXI) 

 Ulaşılan Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksi (EEXI) her gemi için 

EEDI ile benzer formül kullanılarak hesaplanmıştır. 

 Mevcut her gemi için ulaşılması gereken EEXI, her bir kategorideki 

geminin EEDI referans değerlerinin indirgeme faktörüyle çarpılması 

sonucunda hesaplanmıştır 

 Ulaşılan EEXI değeri ulaşılması gerekli olan EEXI değerini veremezse, 

geminin şaft / motor gücünü limitleme benzeri bir ölçüm 

gerçekleştirmesi gerekecektir. 

2) Operasyonel Yaklaşımın Ana Hatları (CII) 

 IMO, Ulaşılması Gereken Yıllık Operasyonel Karbon Yoğunluk İndeksi 

(CII-Carbon Intensity Indicator ) rehberi ve Yıllık Ulaşılan CII’ın 

hesaplanması ve doğrulanması ile gemilerin buna göre 

derecelendirilmesine yönelik rehberi geliştirecektir.  

 Ulaşılan yıllık CII’ın nasıl hesaplanacağı ve yine ulaşılan bu değerin 

bayrak idaresine rapor etme prosedürlerinin ne olacağı SEEMP içinde 

belirtilmelidir. 

 Bildirilen CII'ye göre, Bayrak İdaresi gemiyi A'dan E'ye kadar 

derecelendirir. 

 Üç yıl üst üste D olarak veya E olarak derecelendirilen gemiler CII'yi 

geliştirmek üzere düzeltici eylemler geliştirecektir. 
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 Bayrak İdaresi ve Liman Devleti A veya B olarak derecelendirilen 

gemilere teşvikler sağlamalıdır. 

Bu taslak değişiklikler Haziran 2021'de yapılacak olan MEPC 76’da kabul için sunulacak ve 2023'ün 

başında yürürlüğe girecektir. Bunun için de MEPC 76’dan önce oturumlar arası toplantı yapılacaktır. 

1.3 Sera Gazı Emisyonunu (CHG) azaltmak için orta/uzun vadeli önlemler 

İlk IMO Stratejisinde belirtilen orta / uzun vadeli hedefe ulaşmak için gemilerden kaynaklanan 

GHG'nin azaltılması için orta / uzun vadeli önlemler oluşturulması gereklidir. Bu oturumda, İlk IMO 

Sera Gazı Stratejisindeki GHG azaltma seviyelerinin artırılması ve orta/uzun vadeli önlemler 

konusunda mümkün olan en kısa sürede görüşmelerin başlatılması teklif edildi. Ancak bu öneri kısa 

vadeli önlemlerin değerlendirilmesini önceliklendirmek için bu oturumda kabul görmedi. 

Öte yandan, düşük karbon ve sıfır karbon teknolojilerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi için 

gerekli olan yapının, talimatların ve fonun oluşturulmasını teminen Uluslararası Denizcilik ARGE 

Kurulu (IMRB) ve Uluslararası Denizcilik Araştırma Fonu (IMRF) kurulması önerildi. Gemilerden 

kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını teşvik etmek için ayrıca piyasaya dayalı önlemlerin 

(MBM'ler) oluşturulması önerildi. Sonuç olarak MEPC 75 gelecekteki oturumda bu teklifleri sürekli 

olarak dikkate almayı kabul etti. 

1.5 IMO GHG Çalışması 

MEPC 74’te gemicilikten kaynaklanan sera gazı emisyonları üzerinde tahminler sunan “4. Sera Gazı 

Emisyonu Raporu 2020” kabul edilmiş ve daha sonra geliştirme çalışması yapılmıştır. Bu oturumda 

çalışma raporu sunuldu ve MEPC 75 bu raporu 4. IMO GHG Raporu olarak onayladı. Buna göre; 

Uluslararası gemicilikten kaynaklı CO2 emisyonları 2018’de 2012'ye göre % 

8,4 artarak 919 milyon ton ile neredeyse 2008 emisyonlarına yaklaşan bir 

değer oldu.  

Eğer karbondioksiti azaltmak için gerekli önlemler alınmaz ise 2050 itibarıyla 

2008’teki emisyon miktarlarına göre %90 ile %130 arasında bir artış 

beklenmektedir. 

2. BWM Konvansiyonu 

2.1 Balast Suyu Yönetim Sistemlerinin (BWMS) Devreye Alınması 

MEPC 74'te, devreye alma testi, örnekleme ve analizleri gerçekleştirmek için gereklilikleri belirleyen 

BWM Konvansiyonu için hazırlanan taslak düzeltmeler uygun görüldü. Bu oturumda bu düzeltmeler 

onaylandı. Bu düzeltmelere göre 1 Haziran 2022’den önce BWMS’ler için örnekleme ve analiz sistemi 

devreye alma esnasında gerçekleştirilebilecektir. MEPC 75 ayrıca bayrak idarelerinden kendi 

bayrağını çekme hakkına sahip gemilere bu değişikliklerin en kısa sürede uygulanmasını istemektedir. 

MEPC 75, ayrıca balast sistemlerini devreye alma testi için hazırlanan rehberi de uygun gördü 

(BWM.2 / Circ.70). Revize edilmiş rehber aşağıdakileri belirtmektedir. 
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Devreye alma testi, örnekleme ve analizin amacı, BWMS'nin doğru şekilde 

monte edilip edilmediğinin gerçeklemesidir. 

Test için su içindeki organizma yoğunluğuna bakılmaksızın yerel ortam suyu 

kullanılmalıdır. 

İki boyut için temsili numuneler analiz edilmelidir. Bunlar gösterge analizini 

kullanarak D2 standardında belirlenen >50 microm ve 10<x<50micromluk 

boyutlardır. 

3. Gemilerdeki zararlı anti-fouling sistemlerinin kontrolü 

Gemilerde kullanılan kirlenme önleyici boyalarda zararlı organotin kullanımını yasaklayan AFS 

Sözleşmesi 2008 yılında yürürlüğe girmiştir. MEPC 74'te, AFS Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen 

cybutryne içeren kirlenme önleyici boyaların kullanımının yasaklanması kararlaştırıldı. Dahası, MEPC 

74’te hâlihazırda mevcut gemilerde kullanılan cybutryne’in kontrolleri için daha ileri 

değerlendirmelerin yapılmasının gerekli olduğuna karar verilmişti. 

Bu oturumda, Cybutryne içeren anti-fouling boyaların kullanımını yasaklayan AFS sözleşmesine 

yapılan taslak değişiklikler onaylanmıştır. Mevcut gemilerde kullanılan Cybutryne’in kontrolü için AFS 

Sözleşmesine yapılan taslak değişikliklerde aşağıdaki gerekliliklerin belirlenmesi kabul edilmiştir. 

Karinadaki dış yüzey kaplamasında Cybutryne içeren anti-fouling boyaları 

kullanmış olan gemiler ya anti-fouling sistemi kaldıracak, ya da 

Cybutryne’e bariyer oluşturacak bir kaplama uygulayacaktır. 

Uluslararası sefer yapan 400 gros tonajın altındaki gemiler için, eğer kıyı 

Devletlerince kabul edilirse herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. 

Uluslararası sefer yapmayan gemiler için herhangi bir işlem yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır 

Cybutryne içermeyen anti-fouling boyaları kullanmış olan gemilerin yukarıdaki gerekliliklerle ilgili 

herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir. 

4. Diğerleri 

4.1 Kuzey Kutbu bölgesindeki ağır deniz yakıtları 

2018'de düzenlenen MEPC 72, Kuzey Kutbu denizel çevresi için en önemli tehdidi petrolün kazara 

denize salınması veya yasa dışı olarak gemilerden boşaltılması olarak belirledi. PPR Alt Komitesi, 

Kuzey Kutbu'nda gemilerde ağır deniz yakıtı kullanımı ve taşınmasından kaynaklanabilecek riskleri 

azaltabilecek önlemleri değerlendirdi. Arktik sularındaki gemilerin ağır fuel oil yakıtlarının kullanımı ve 

taşınmasını yasaklayan MARPOL Ek I için taslak değişiklikler bu oturumda kabul edildi. MEPC 76’da ise 

onaya sunulacaktır. 

5. Yapılan Değişiklikler 

5.1 EEDI aşama 3 gereklilikleri 

EEDI aşama 3 gerekliliklerini güçlendirmek için MARPOL EK VI'da yapılan değişiklikler onaylandı. 
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- Konteyner gemileri için 2022’den itibaren 2025’te başlayacak ve indirgeme faktörlerini 

kuvvetlendirecek şekilde gemi boyutlarına dayalı indirgeme faktörleri aşağıdadır. 

DWT Reduction Factor 

10,000～14,999 15～30%(Linear interpolation) 

15,000～39,999 %30 

40,000～79,999 %35 

80,000～119,999 %40 

120,000～199,999 %45 

200,000～ %50 

 

- Genel kargo gemisi, LNG taşıyıcı ve yolcu gemileri için azaltma faktörü 2022’den itibaren 

2025’te başlayacak şekilde %30 olarak sürdürülecektir. 

- 15000 DWT ve üzerindeki gaz taşıyıcılar (LPG Gemileri) için azaltma faktörü 2022’den itibaren 

2025’te başlayacak şekilde %30 olarak sürdürülecektir. 15000 DWT altındaki gaz taşıyıcılar 

(LPG Gemileri) için azaltma faktörü 2025’te başlayacak şekilde %30 olarak sürdürülecektir. 

- Yukarıdaki gemiler dışındaki gemiler için azaltma faktörü 2025 yılından itibaren %30 olarak 

sürdürülecektir. 

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 1 Nisan 2022 

5.2 Çok büyük dökme yük gemileri için EEDI referans değeri 

VLC kuruyük gemileri için EEDI gerekliliklerinin çok sıkı hale geldiği değerlendirilerek 279.000 

DWT'den fazla kuru yük gemileri için MARPOL Ek VI’daki referans değerlerinin gevşetilmesi onaylandı. 

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 1 Nisan 2022 

5.3 Gemide kullanılan akaryakıttan numune alınması 

Gemilerde kullanılan fueloilin sülfür içeriğinin doğrulanması için belirlenen numune noktalarını şart 

koşan MARPOL EK VI’ya yapılan değişiklikler ve fuel oil numunesinin sülfür içeriğini doğrulama 

prosedürlerini belirleyen MARPOL EK VI Lahika (Appendix) VI’ya yapılan değişiklikler onaylandı.  

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 1 Nisan 2022 

5.4 Balast Suyun Yönetim Sistemleri (BWMS)’nin Devreye Alınması 

Devreye alma testi, örnekleme ve analizleri gerçekleştirmek için gereklilikleri belirleyen BWM 

Konvansiyonu için hazırlanan taslak düzeltmeler onaylandı. 

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 1 Haziran 2022 

Bu serbest çeviri ClassNK External Affairs Departmant tarafından hazırlanan 24 Kasım 2020 tarihli 

özet bilgiye istinaden yazılmıştır.  

 Hüseyin Çınar 
Genel Sekreter 


