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AKILDAKİ SORULAR? 

 IMO Neden Bir Dizi Emisyon Kısıtlama Kararları Aldı? 

 1- Dünya Ekosistemin Taşıdığı Riskler 
 2- Küresel Rekabet 

 IMO BM’ ye bağlı bir alt komisyon, o halde IMO BM’den bağımsız düşünülemez. 

 IMO gemilerle bu kadar çok neden uğraşıyor, neden arkası gelmeyen kurallar 
sürekli gündemde? Yoksa IMO’nun hedefinde gemi işletmeleri mi var? 

 Mevcut durumda gözden düşen EEOI, yarın bir şekilde karşımıza gelecek mi? 

 Bizim gemilerimiz teoride kuralı karşılaması durumunda da acaba gerçekte ne 
olduğu mutlaka sorgulanacaktır. 

 Atmosfere gemilerden salınan ve tüm sera gazları içerisinde %2,5‘lik gaz salınımı 
önemli mi? 

 Gemiler Üzerinde Kısıtlamalar ve Çözüm Yolları 
 1- Mevcut Gemilerin Durumu 
 2- Belirlenen Fazlardaki Durumu 

 3- Yeni İnşaa Değerlendirilmesi 
 Gemi İşletmelerinin Durumları 
 1- Mevcut Yapıların Değerlendirilmesi 

 2- Çevreci Yönetim Planlaması 
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IMO Neden Bir Dizi Emisyon Kısıtlama Kararları Aldı? 
 Dünyanın enerji kaynakları; güneş enerjisi, nükleer enerji, 

jeotermal enerji (mağma enerjisi) ve  kütle çekim enerjisi 

(yerçekimi)dir. 

 Sanayi devrimi ile birlikte güneş enerjisinin depolanmış fosil 

yakıtlarını kullanmaya başladık. Bu çevre ile olan dengemizi 

bozduğu yetmezmiş gibi, artan ihtiyaçlar nedeni ile gelecekte 

olması gereken bitki örtüsünü de erkenden kullanarak bir 

başka şekilde de dengeyi bozmaya devam ediyoruz. 

 BM’ye bağlı ekiplerin tüm çalışmalarında dünyadaki yaşam formunun ekosistemin tehdit altında olduğunu 

defalarca raporlamışlardır 

 İşte bu nedenle sorumlu devlet yöneticiler için insan kaynaklı sistemlerle, doğal eko sistemleri arasında 

etkileşimlerin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine duyulan ihtiyaç derinden herkesi etkilemektedir. Çevreci 

yönetimler diye tanımladığımız (enviromental social goverment) hayatımızın temel parçası olmaya 

başlamıştır. Bu nedenle sorumlu kişilerin (devlet ,şirket,)gelecekteki yaşam kuşaklarının yararı için bu temel 

kaynakların dayanıklılığının ve sürdürülebilirliliğinin  yönetmesi. 



Sürdürülebilirlik 
 Bilim insanları 2007 yılındaki raporlarında, atmosferdeki 

fazla salınan sera gazlarının kaynağının 10% si bitki 

örtüsünün azalması iken %90’ını fosil yakıtların kullanımı. 

 Ortalama küresel bir vatandaş için ihtiyaç duyulan 

doğal ekolojik alan 21 dönüm iken, 2008 yılında 27 

dönüme ihtiyaç duyuldu. (burada doğal dengeyi 

bozmadan tüketilenleri doğanın yerine koyabileceği 

sınır)   

 İlave kaynak. Geçmişin depoları fosil yakıtlar ve 

geleceğin kaynağı  ormanların kesilmesinden sağlandı 

 İnsanlık daha yüksek yaşam standartlarının daha az 

sürdürülebilir olacağını hala anlamamış olması 

 Su dünya yüzeyinin 71% si suyla kaplıdır  97.5% si deniz 

suyu 2.5% si tatlı su kaynaklarıdır. 

 Gelişmiş ülkeler öğrendiler ki, eğer kaynak kullanımını kontrol edemez ve modern küresel uygarlık 

kaynakların aşırı tüketimi sonucunda, çöküşe geçip tarihe karışan antik uygarlıklarla aynı kaderi 

paylaşacaklar . Bu nedenle küresel düzeyde yeşil ekonomi herkesin gündemine girmiştir. 



  Peki Neden Okyanuslar? 
 İnsan eli ile üretilen, fotokimyasallar, azot oksitler, sülfür oksitler uçucu organik bileşenler 

ve havada asılı partiküller gibi zehirli kimyasallar içeren zararlı maddeler ile ozon 
tabakasına zarar veren kloroflorür karbonlar, sülfat aerosoller gibi atmosferdeki 
antropojenik partiküller dünya yüzeyinin ve atmosferinin parlaklığını azaltıp matlaştırır ki 
bu da güneş ışınlarının geri yansıtmalarını azaltır. 

 Okyanuslarda seyir yapan gemilerin bıraktıkları atık 

su ve egzozlarının içerisindeki her türlü asit ve 

partiküller, hem okyanus yüzeyini kirletirken hem 

de yaşayan mikro organizmaların ölmesine sebep 

olur, hem güneş ışığının yansıtmasını azaltır hem de 

doğal hayatın ekolojik dengesini bozarak daha 

derinlemesine olumsuz etki yapmaktadır.  

 Dünyadaki CO2 temizleyen en önemli yerler 

okyanuslardaki mikro organizmaların fotosentez ile 

güneş enerjisi ile CO2 harcayarak oksijen 

salmalarıdır. Dünyanın 56 milyar ton olan CO2 

hazmetme kapasitesinin 49 milyar tonluk kısmına 

ulaşılmış durumda  



IMO strategy on GHG reductions Vision and Ambitions 



Kısaca; 
 Gelişmiş ülke vatandaşlarının sürdürülemez olan aşırı kaynak tüketimi ile devam eden 

refahını, gelişmekte olan ülke vatandaşlarının da talep etmesi çevre açısından olumsuz 

sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle BM yeşil ekonomiyi yaşamsal olarak görmektedir. Aksi 

taktirde dünyanın hazmetme sınırı hızla aşılacaktır.  

 Z kuşağı, karbon ayak izlerini takip ederek harcama ve tüketim tercihlerini ortaya koyarken 

bu kurallara uymayan kurumlara karşı sert ve hızlı tepkiler oluşturacaklardır. 

 Denizcilik şirketleri, CII diye tanımlanan karbon 

yoğunluğu ile takip edilirken, yakın gelecekte 

karbon ayak izi adı altında tüm karbon salınımı ve 

politikaları sorgulanarak, çevreci ve canlı merkezli 

üretim, taşıma ve tüketim yaptıklarını ispat 

etmeleri istenecek. 

 Bu nedenle denizcilik şirketlerini bu konuda politika 

üretmeye ve uygulamaya derhal başlamaları 

gerektiği konusunda uyarmak gereklidir. 

 Unutulmamalı ki. mevcut gemilerin çoğunun  kullanım ömürleri 2029 yılında zaten dolacak ve 

sistemden çıkacaktır. Yenileri yeni kurallara göre yapılmakta o halde kural kimin için önemli. 

Tabi ki gemi işletmecileri için. 



 Şirketleri değerlendirirken  EEDI veya EEXI/EEOI ( operasyonda ayvayı yedin indeksi-OAYI) 

diye bir katsayı yakında karşımıza çıkacaktır. Bu bizim gerçek operasyon indeksimiz olacak 

ve bu değerin bir sınırı belirlenerek bu sınır altındaki gemi işleten şirketlerin DOC belgesi 

veya E.E.D.O.C belgesi düzenlenmeyerek şirketin gemi işletmesine izin verilmeyecektir. 

Sonuç olarak; 

 EEDI ve EEXI - Gemilerin 

belgelendirmeleri (Bayrak 

devletini ilgilendiriyor) 

 CII-(EEOI)-Bu Gemi 

İşletmelerini ilgilendiriyor… 

 EEXI 400 GRT ve üzeri ancak 

CII 5000 GRT ve üzeri…. 

 5000 GRT’den küçük 

gemiler EEXI değeri istenen 

değerlerde ise sorun 

olmayacak 



KOSDERLER  

 Ülkemizdeki kosterler solas daki tanımı gereği 3000 grt ve 3000 kw altında inşa edilmiş 

gemiler olarak tanımlanmaktadır. Bu sınırlama ülkemizdeki kosderlerin 4500-5500 dwt 

arasında kümelenmişlerdir. Bu durumda 3000 dwt altı muafiyet ne kadar kullanılır çok 

kolay değil ve 3000 dwt den başlayarak artan oranda EEXI gerekliliği karşılarında 

olacaktır. 

 CII konusunda 5000 grt sınırlaması bu sektör için şimdilik sorun değil ama bu konuda 2 

tehlike bu tonaj gemileri beklemektedir. 

        1- 2015 paris antlaşmasına göre karbon ayak izi sürüleceği için, bu tonajdaki 

           gemilerde eğer CII indeksi yoksa bu hesaplamaya giremeyecekleri için     

           yük bulmakta zorlanacakları için kendi istekleri ile CII indeksi takip edecekler. 

      2- yeni inşaalar da bu kısıtlamalar onları da bağlayacak 

 NOx  ve SOx regülasyonları zaten onlarla beraber 

       

 



IMO CO2 Emisyonunu Düşürme Stratejisi 

Teknik Önlemler (EEDI)  

- Yeni İnşa gemilerde CO2 standardı 

- Gemi tipine göre her 5 yılda bir baz   değerler  
aşağıya çekilecek     

Kısa Vadeli Politika Paketi 
(1 Mart 2018) 

Operasyonel Önlemler 
-SEEMP>5000 GT gemiler (Zorunlu) 

-Yıllık Yakıt (CO2) raporlama (IMO DCS) 

2. Politika Paketi 
(Tahmini 2022-2025 Yılları) 

Pazar Bazlı Önlemler 
-Yakıt Vergilendirme 

-Emisyon Borsası 

Hızlandırılmış Teknik ve Operasyonel Önlemler 
-EEXI  >300 GT gemiler (Zorunlu) 

-CII  and CII Rating (A-E) >5000 GT 
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Operational measure: Enhanced SEEMP 
1 Haziran 2021 
MEPC 76 da 
düzenlenecek 

2030 için ilave tedbirler 
-Yakıt vergisi 
-Karbon Borsası 

Zorunlu Verimlilik Sınıflandırması, SEEMP incelenecek, 
Denetlemelerde 2030 da %40 karbon azaltma hedefini 
sağlayacağını ispatlaması gerekecek 

2023 te tüm gemilerin EEXI değeri olacak ve 
her gemi CII değerini aşağıya çekmek zorunda 



EU MRV ve IMO DCS ile yapılan nedir? 

Gemi güncel verilerinden oluşan kapsamlı bir veri havuzu 

 Yüksek verimli yeni teknolojilere sektör hazırlanmaktadır. 

 >5000 GT gemiler için onaylı  Enerji verimliliği Yönetim Planı (SEEMP Part 

II)  

 Vetting kuruluşlarınca gemiler hem işletme verimi(EEOI) hemde teknik 

yeterlilik (Rightship EVDI,EEDI)  yönünden derecelendirilecektir. Bu 

durum eşdeğer gemilerin ticari rekabet şartlarını etkileyecektir.  

 EEOI ile şirketin (Gemi ve Şirket yönetimi) işletme ve yönetim kabiliyetini 

ölçecektir. 

 Emisyon borsasına hazırlık 

 



GEMİLER NASIL DEĞERLENDİRİLECEKLER. 

GEMİLER SEA TRAIL VERILERINE GÖRE Mİ ÇALIŞTIRILIYOR ? 

%75 YÜK 

MAKİNE GÜCÜ VE SEYİR HIZI 

EEDI ve EVDI  

Sea Trail değerlerini dikkate 

almaktadır!.. 



The attained Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) 



SFC nasıl belirlenecek? 

*TEKNİK DOSYADA ME ve AE SFC 

değerleri yok ise alınacak değerler 



B-GEMİLER VE FAZLAR 

 BİLİNDİĞİ GİBİ MEVCUT GEMİLER  ŞU ANDA  

 FAZ -0  dünya içinn2007 sonu emisyon değerleri dünya ,gemiler için başlangıç noktası 

201  

 FAZ-1   faz.0 a göre 10% azaltacak 

         armatörler için bir eylem planı gerekmedi 

 FAZ-2  faz 1 e göre   20% azaltacak 

      armatörler 01 2023 den sonra EEXI  indeksi alacaklar. 

 FAZ-3   faz 2 ye göre 30% azaltacak 

 01 2026   dan itibaren EPL (güç azaltımına gidecekler) 



CO2 AYAK İZİ = EVDI™ x Seyir Mesafesi (Nm)x Taşınan Yük (Ton)  

En iyi ve En kötü verimlilik sınıfı gemiler arasındaki yakıt sarfiyatı farkı 366,000 $  



2-FAZ LARDAKİ DURUM 

yeni inşaa 

 FAZ-1 



MEVCUT DURUM 



%30 GÜÇ KISITLAMASIYLA EEXI DEĞERLERİ 



SEA TRAIL DATA  

IN SERVICE DATA 



ME/MC-C ENGINES 

 The fuel injection and the exhaust 

valve timing are optimized 

automatically over the entire power 

range 

 

 The lowest SFOC for the ME/ME-C 

engine is at 70% of M, whereas it is at 

80% of M for the MC/MC-C/ME-B 

engine. 

 

 For the ME engine only the 

turbocharger matching and the 

compression ratio (shims under the 

piston rod) remain as variables to be 

determined by the engine maker / 

MAN Diesel & Turbo 



DÜŞÜK YÜKLERDE ÇALIŞMAYA GÖRE GÜÇ OPTİMİZASYONU 



%75 Güç Sınırlamasına göre Aynı özellikteki gemiler 

LNG ile çalışan bir motor ile donatılmış olsaydı 



C- ŞİRKETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI  

a) Yeterliliği uygun bir kişiyi görevlendirip Kendi durumlarını doğru tespit etmeliler 

b) 2023 senesi gelmeden 2023-2029 arası planları yapılmış ve uygulanmaya başlanmış olmalı 

c) Çevreci ve canlı merkezli yönetim uyum prosedürlerinin hazırlanması ve yayınlanması 

Şirketlerde bu konuda bir kadro açılarak şimdiden çalışılmaya başlanması 

c)Eğitim kurumları ile organik bağ kurmaları 

d)Bir an önce çevreci yönetimi koordine edecek olan  enerji etüd merkezi kurulması için gerekli 

kaynak ve iradenin ortaya konulması 

e)Gemilerin boş seyirlerini en aza indirecek sefer planlamaları için havuz oluşturulması 
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