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1. Uluslararası deniz taşımacılığı sektöründen 
kaynaklanan sera gazı salınımlarının azaltılmasına 
yönelik tedbirler

2. Kısa vadeli tedbirler hakkındaki IMO 
tartışmalarında mevcut durum



 Paris Anlaşması (Aralık 2015)

 İklim değişikliğiyle mücadelede iddialı küresel hedefler belirlendi.
 Uzun vadede hedef, küresel ortalama sıcaklığı Sanayi Devrimi öncesindeki seviyenin

2°C üzerinde tutmak ve hatta sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlamaya çalışmaktır.

UNFCCC, IMO’yu uluslararası deniz taşımacılığı sektöründen kaynaklanan sera gazı
salınımlarının azaltılması konusunda net bir hedef belirlemeye şiddetle teşvik etmiştir.

 Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 72. Oturum (Nisan 2018)
 Gemilerden kaynaklanan sera gazı salınımlarını azaltma hedeflerini de içeren IMO Sera

Gazı Başlangıç Stratejisi kabul edildi. Söz konusu strateji beş yılda bir gözden
geçirilecektir.

 Bu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın küresel
sektörden kaynaklanan sera gazı salınımlarını sıfıra indirmeyi hedefleyen ilk
çalışmadır.

IMO Sera Gazı Başlangıç Stratejisi (1/2)

Bu strateji, sera gazı salınımlarının azaltılmasına yönelik EEDI (Enerji
Verimliliği Tasarım Endeksi) incelemesi ve ekonomik teşvikler gibi tedbirler
hakkında IMO’da yapılan tüm tartışmalara zemin oluşturmaktadır.
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 Örgüt tarafından yapılacak incelemelere bağlı olarak değiştirilebilecek olan
Başlangıç Stratejisi, dünya çapında uluslararası deniz taşımacılığı için
alternatif yakıtların ve/veya enerji kaynaklarının kullanıma sunulmasının ve
teknolojik yeniliklerin genel hedeflere ulaşmak için ayrılmaz birer unsur
olacağını belirterek uluslararası deniz taşımacılığı sektörü için amaçlanan
seviyeleri tanımlamaktadır.

 2008’e kıyasla taşıma verimliliği (“taşıma işi” başına CO2 salınımına göre)
hedefi:
2030’a kadar en az %40 verimlilik artışı, 2050’ye kadar %70 verimlilik artışı

 2008’e kıyasla toplam yıllık sera gazı salınımı hedefi:
2050’ye kadar en az %50 azalma, salınımları bu yüzyıl içinde en kısa sürede
sıfıra indirmek için çalışmak

 Nihai hedef: Sera gazı emisyonlarını bu yüzyılın içinde en kısa sürede sıfıra 
indirmek

2. Amaçlanan Seviyeler ve Kılavuz İlkeler

1. Vizyon (Nihai hedef)
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IMO Sera Gazı Başlangıç Stratejisi (2/2)



IMO Sera Gazı Stratejisi’ne Göre Azaltma Senaryosu

Temel yıl 
2008

Hedef yıl ①
2030

Hedef yıl ②
2050

③ Salınımların bu yüzyıl 
içinde en kısa sürede 
sıfıra indirilmesi  

【IMO Sera Gazı Stratejisi】

② Toplam yıllık 
salınımların azaltılması 
・2050’ye kadar en az 
Δ%50

① Verimlilik artışı
・2030’a kadar en az Δ%40
・2050’ye kadar Δ%70

IMO Sera Gazı Stratejisi’ne göre CO2 salınımları

Azaltma tedbirleri uygulanmadığında CO2 salınımları (Her zamanki gibi)
(Ekonomik tahmine göre değişiklik gösterir.)
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IMO Hedeflerine Ulaşmak İçin Tedbir Adayları (Kısa Vadeli)

 2030 yılına kadar kısa vadeli hedef
 2008’e kıyasla en az %40 verimlilik artışı

 IMO Sera Gazı Stratejisi’nde belirtilen kısa vadeli tedbir 
adayları
Mevcut enerji verimliliği çerçevesinin EEDI’ya odaklanılarak istikrarlı bir 

şekilde uygulanması ve daha da geliştirilmesi (Yeni gemiler)
※ 4. Aşama’nın uygulamaya konulma olasılığı ← Tar şma 2019’da başladı.

 Sera gazlarını azaltacak teknolojilerin geliştirilmesi (Yeni/mevcut gemiler)

 Operasyonel enerji verimliliğinin artırılması (Yeni/mevcut gemiler)

 Gemilere alternatif düşük karbonlu veya sıfır karbonlu yakıt tedarikini 
destekleyecek altyapının değerlendirilmesi

Kısa vadeli tedbirler, IMO tarafından 2018-2023 arasında 
kesinleştirilebilir ve kabul edilebilir.
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 2050 yılına kadar orta vadeli hedef
 2008’e kıyasla %70 verimlilik artışı
 2008’e kıyasla toplam yıllık sera gazı

salınımlarında en az %50 azalma
 IMO Sera Gazı Stratejisi’nde belirtilen orta vadeli tedbir 

adayları 
 Alternatif düşük karbonlu ve sıfır karbonlu yakıtların etkin kullanımını

sağlamak için bu yakıtların özellikle göz önünde bulundurulmasını
destekleyecek ulusal eylem planlarının güncellenmesini de içeren
uygulama programı

 Hem yeni hem de mevcut gemilerde operasyonel enerji verimliliğinin
daha da artırılması

 Sera gazı salınımlarının azaltılmasını teşvik etmek için Piyasaya Dayalı
Tedbirlerin de yer alabileceği yeni/yenilikçi salınım azaltma
mekanizması

Orta vadeli tedbirler, IMO tarafından 2023-2030 arasında 
kesinleştirilebilir ve kabul edilebilir. 

Yaklaşık olarak
aynı seviye

IMO Hedeflerine Ulaşmak İçin Tedbir Adayları (Orta Vadeli)
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 Bu yüzyıl içinde en kısa sürede ulaşılacak olan uzun vadeli 
hedef
 Sera gazı salınımlarının sıfıra indirilmesi

 IMO Sera Gazı Stratejisi’nde belirtilen uzun vadeli tedbir 
adayları 
 Sıfır karbonlu veya fosilsiz yakıtların geliştirilmesi ve temin edilmesi

 Diğer olası yeni/yenilikçi salınım azaltma mekanizmalarının yaygın olarak 
benimsenmesinin teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması

Uzun vadeli tedbirler, IMO tarafından 2030’dan sonra 
kesinleştirilebilir ve kabul edilebilir.
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IMO Hedeflerine Ulaşmak İçin Tedbir Adayları (Uzun Vadeli)



İçindekiler
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 Oturumlar Arası Toplantı (Sera Gazı Salınımlarının Azaltılmasına 
Yönelik Oturumlar Arası Çalışma Grubu [ISWG-GHG] 6. Toplantı, 
Kasım 2019)
Kısa vadeli tedbirler iki kategoriye ayrılmıştır:
 Teknik yaklaşım :  Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği Endeksi (EEXI)
 Operasyonel yaklaşım :  Karbon Yoğunluk Göstergesi (CII)

CII derecelendirme mekanizması
Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (SEEMP) 
gerekliliklerinin güçlendirilmesi vb.

Bu yaklaşımların birbirine paralel olarak daha da geliştirilmesine karar verildi.

 Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 75. Oturum (Kasım 2020)
Komite, MARPOL Ek VI’da aşağıdaki iki yeni kısa vadeli tedbire yönelik yapılacak
değişiklikleri içeren taslak değişiklikleri onayladı:
 Teknik tedbir olarak Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği Endeksi (EEXI)
 Operasyonel tedbir olarak Yıllık Operasyonel Karbon Yoğunluk Göstergesi (CII) 

ve derecelendirme mekanizması

IMO Toplantısının Sonuçları



 Teknik tedbir: Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği Endeksi (EEXI)
 Mevcut gemilerin enerji verimliliği performansı, EEDI’ın ölçümleri ile uyumlu

olan ölçümlere dayanan basitleştirilmiş bir endeks olan Mevcut Gemilerin Enerji
Verimliliği Endeksi (EEXI) ile değerlendirilebilir.

 Bir geminin istenen EEXI değerine ulaşamaması durumunda enerji verimliliğinin
aşağıdaki tedbirlerden biriyle artırılması gerekmektedir:

A) Makine gücü sınırlaması (EPL)

B) Düşük karbonlu yakıtlara geçiş veya enerji tasarrufu sağlayan cihazların kurulumu

C) Yeni ve verimliliği yüksek gemilerle değiştirme

 EEXI, gemilerin enerji verimliliği performansını uygun şekilde değerlendirebildiği
için verimliliği yüksek olan gemilerin avantajlarını korumasını sağlayabilir.
Ayrıca, verimliliği düşük olan gemilerin yeni ve verimliliği yüksek olan gemilerle
değiştirilmesini teşvik edebilir.

 EEXI, “uygun olmayan” gemilerin önceden belirlenmesi ve önlenmesi için ön
belgelendirme ile şeffaf ve sağlam bir uygulama ve iyileştirme tedbirlerinde
büyük bir esneklik sunar.
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Mevcut Gemilerin Enerji Verimliliği Endeksi (EEXI)



 EEXI, EEDI ile aynı formüle göre hesaplanır.

EEXI [g/ton・mil] =

CO2 Dönüşüm Katsayısı × Özgül Yakıt Tüketimi×Makine Gücü
[g/kW・sa] [kW]

Kapasite [ton] × EEXI Hızı [knot]

1 tonluk bir yükü 1 deniz mili boyunca taşıyan bir gemiden kaynaklanan CO2 salınımıdır (gram).

EEXI [g/ton・mil]=

Kavramın formülü

EEXI Hesaplama Formülü

CO2 Dönüşüm Katsayısı (CF）
CF, Özgül Yakıt Tüketimi belirlenirken kullanılan yakıta ait olan değerdir (DM [Damıtık 
Denizcilik Yakıtı] derecesi: 3,206)

Özgül Yakıt Tüketimi Azami sürekli güç (MCR) ana makine için %75 ve yardımcı makine için %50 iken yakıt 
tüketimi

Makine Gücü Kurulu anma gücünün %75’idir (MCR).

Kapasite Deadweight (Konteyner gemilerinde deadweight’in %70’i)

EEXI Hız（Vref） Kapasiteye karşılık gelen su çekimi koşullarında MCR %75 iken gemi hızıdır.
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EEXI’ın Uygulanması (1/2)

 Gerçek (Attained) EEXI
  Tek bir gemi için hesaplanan EEXI değeridir.

 İstenen (Required) EEXI
  Farklı gemi tipleri ve büyüklükleri için istenen EEXI 
değeri belirlenir.

Gemilerde Gerçek EEXI değeri, tipine ve büyüklüğüne 
göre hesaplanan İstenen EEXI değerinden düşük veya 

bu değere eşit olmalıdır. : Olumlu : Olumsuz Kapasite (ton)

başarısız

Geçer

İstenen
EEXI

Gerçek
EEXI

EEXI [g/ton・mil]
İstenen EEXI 

değeri 
mevcut 
değildir.

Geminin teslim tarihine bakılmaksızın, EEDI’da olduğu gibi aşağıdaki 
gemiler hariç olmak üzere, uluslararası seferler yapan ve kapasitesi 
400 GT ve üzerinde olan tüm gemiler EEXI gerekliliklerine tabidir.
• Mekanik yollarla tahrik edilmeyen gemiler
• Tahrik sistemlerine bakılmaksızın yüzer üretim, depolama ve tahliye gemileri (FPSO) ve 

yüzer depolama üniteleri (FSU) gibi platformlar ve sondaj kuleleri
• Polar Code’a göre A Kategorisi’ndeki gemiler
• Dizel elektrik, türbin veya hibrit tahrik sistemi gibi geleneksel olmayan tahrik sistemlerine 

sahip olan gemiler (LNG tankerleri ve cruise yolcu gemileri hariç)
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Gemi tipi Gerçek (Attained)
EEXI Hesaplaması

İstenen (Required) EEXI’a 
Uygunluk

Dökme yük gemisi 400 GT ve üzeri 10.000 DWT ve üzeri

Gaz tankeri 400 GT ve üzeri 2.000 DWT ve üzeri

Tanker 400 GT ve üzeri 4.000 DWT ve üzeri

Konteyner gemisi 400 GT ve üzeri 10.000 DWT ve üzeri

Genel kargo gemisi 400 GT ve üzeri 3.000 DWT ve üzeri

Dondurulmuş kargo gemisi 400 GT ve üzeri 3.000 DWT ve üzeri

Kombine yük gemisi 400 GT ve üzeri 4.000 DWT ve üzeri

Ro-Ro kargo gemisi (Araç taşıma gemisi) 400 GT ve üzeri 10.000 DWT ve üzeri

Ro-Ro kargo gemisi 400 GT ve üzeri 1.000 DWT ve üzeri

Ro-Ro yolcu gemisi 400 GT ve üzeri 250 DWT ve üzeri

LNG tankeri 400 GT ve üzeri 10.000 DWT ve üzeri
Cruise yolcu gemisi (geleneksel olmayan) 400 GT ve üzeri 25.000 GT ve üzeri

Yolcu gemisi 400 GT ve üzeri Yok

EEDI’da olduğu gibi aşağıda belirtilen gemi tipleri ve büyüklükleri için geçerli olan “EEXI 
hesaplaması (Gerçek EEXI)” ve “Ulaşılması gereken değer (İstenen EEXI)” verilmiştir.

EEXI’ın Uygulanması (2/2)
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EEDI Referans Çizgisi

Gemi büyüklüğü (DWT)ZY

EEXI

- Y Z -Y - Z

İstenen EEXI değeri 
mevcut değildir.
Yalnızca gerçek değer 
hesaplanır.

Y ve Z değerleri gemi tipine bağlıdır.

Azaltma katsayısı (X), 
gemi tipine ve 
büyüklüğüne bağlıdır.

İstenen EEXI = ( 1 −          ) × EEDI Referans Çizgisi
X

100

X (%)

İstenen EEXI (1/4)
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2022

16

2022 EEDI (Faz 2-3) düzeyine eş değerdir.
2025

Faz 2

Faz 2 Faz 3

Faz 3

EEDI

EEXI

Dökme yük 
gemisi, 
Tanker vb.

Konteyner, 
LNG/gaz, 
Genel vb.

 İstenen EEXI değeri, 2022’den itibaren yeni gemiler için istenen EEDI değeriyle 
neredeyse aynı seviyededir. Bununla birlikte, aşağıda verilen gemiler, verimliliği artırma 
konusunda yaşanan teknik zorluklar nedeniyle bu uygulamadan muaf tutulmuştur.
 Çok büyük tankerler ve dökme yük gemileri, küçük ve orta büyüklükteki konteyner

gemileri, Ro-Ro kargo gemileri ve Ro-Ro yolcu gemileri

İstenen EEXI (2/4)
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Gemi tipi Büyüklük Azaltma katsayısı (X) %

Dökme yük gemisi
200.000 DWT ve üzeri 20 15

20.000 – 200.000 20
10.000 - 20.000 DWT 0 - 20 *

Gaz tankeri
15.000 DWT ve üzeri 30
10.000 - 15.000 DWT 20
2.000 - 10.000 DWT 0 - 20 *

Tanker
200.000 DWT ve üzeri 20 15
20.000 - 200.000 DWT 20

4.000 - 20.000 DWT 0 - 20 *

Konteyner gemisi

200.000 DWT ve üzeri 50
120.000 - 200.000 DWT 45
80.000 - 120.000 DWT 40 35
40.000 - 80.000 DWT 35 30
15.000 - 40.000 DWT 30 20
10.000 - 15.000 DWT 15 - 30 0 - 20*

* Geminin büyüklüğüne bağlı olarak iki değer arasında doğrusal olarak enterpole edilecek azaltma katsayısı

İstenen EEXI (3/4)
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Gemi tipi Büyüklük Azaltma katsayısı (X) %

Genel kargo gemisi
15.000 DWT ve üzeri 30
3.000 - 15.000 DWT 0 - 30 *

Dondurulmuş kargo gemisi
5.000 DWT ve üzeri 15
3.000 - 5.000 DWT 0 - 15 *

Kombine yük gemisi
20.000 DWT ve üzeri 20
4.000 - 20.000 DWT 0 - 20 *

Ro-Ro kargo gemisi
(Araç taşıma gemisi)

10.000 DWT ve üzeri 15

Ro-Ro kargo gemisi
2.000 DWT ve üzeri 20 5
1.000 - 2.000 DWT 0 - 20 5 *

Ro-Ro yolcu gemisi
1.000 DWT ve üzeri 20 5

250 - 1.000 DWT 0 - 20 5 *
LNG tankeri 10.000 DWT ve üzeri 30

Geleneksel olmayan bir 
tahrik sistemine sahip cruise 

yolcu gemisi

85.000 GT ve üzeri 30

25.000 - 85.000 GT 0 - 30 *

* Geminin büyüklüğüne bağlı olarak iki değer arasında doğrusal olarak enterpole edilecek azaltma katsayısı

İstenen EEXI (4/4)



 Makine Gücü Sınırlaması (EPL) Nedir?

Makine Gücü Sınırlaması (EPL)

EPL, mevcut gemilerde enerji verimliliğini EEXI
bakımından artırmak için etkili bir tedbir olarak
kullanılabilir.

 Makine Gücü Sınırlaması (EPL), geminin makine gücünü optimum makine ayarıyla
sınırlandırarak enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan bir sistemdir. Bunun sonucunda
geminin hızı sınırlandırılmış olacaktır.

 EPL, mevcut düzenlemeler kapsamında makine kontrol sistemi üzerindeki yakıt endeksi
sınırlandırıcıyı ayarlayarak azami makine gücünü makineye karmaşık bir sistem
takılmadan kolayca sınırlandırabilen basit bir cihazdan oluşur.

 EPL, gemi bir limana uğrak yaptığında EIAPP belgesinin veya NOx teknik dosyasının
güncellenmesi gerekmeden kısa sürede ve kolayca kurulabilir.

 EPL, olumsuz hava koşullarında devre dışı bırakılabilir. Bu nedenle, sınırlandırılmış
makine gücünün asgari güç gerekliliğini karşılaması gerekmez.
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EPL’nin Kurulum Prosedürü (1/2)

 Eski tip makineler gibi mekanik tahrikli makinelerde
1. Governor’ün yakıt endeksi limitleyicisinin değiştirilmesi
2. Mekanik Sabitleme Vidasının ayarlanması
3. Mekanik Sabitleme Vidasının tel vb. ile sabitlenmesi / mühürlenmesi (klas 

sörveyinde ve liman devleti kontrollerinde onaylanarak)
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 Yeni tip makineler gibi elektronik kontrollü makinelerde
 Makine Kontrol Sistemindeki yakıt endeksi limitinin değiştirilmesi
 Ana Kontrol Panelinde yer alan Ana Sınırlayıcıların yakıt endeksi sınırlarının 

aşağıdaki görseldeki gibi ayarlanması (MAN B&W)

 Elektronik kontrollü makineler, mekanik tahrikli makineler gibi fiziksel olarak
sızdırmaz hale getirilmediği için klas sörveyörü, veri kayıt programında kaydedilen
verileri inceleyerek EPL’nin son onaydan sonra izinsiz olarak devre dışı bırakılıp
bırakılmadığını kontrol etmelidir.
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EPL’nin Kurulum Prosedürü (2/2)
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EPL ile EEXI İyileştirme Örneği

EPL Sonrası 
MCR

MCR(EPL)

MCR’daki 
Düşüş 
Oranı

Hızdaki 
Düşüş 
Oranı

Başlangıçtaki 
Hız

MCR %75 iken 
Vref

(knot)

EPL Sonrası Hız
MCR(EPL) %75 

iken Vref

(knot) 

Hızdaki 
Düşüş
DV

(knot)

EEXI Artış 
Oranı

%93 MCR -%7 -%3 14,5 14,1 -0,4 +%5

%85 MCR -%15 -%5 14,5 13,8 -0,7 +%10

%78 MCR -%22 -%8 14,5 13,4 -1,1 +%15

%72 MCR -%28 -%11 14,5 13,0 -1,5 +%20

%65 MCR -%35 -%13 14,5 12,6 -1,9 +%25

%59 MCR -%41 -%16 14,5 12,1 -2,4 +%30

Dönüşüm Katsayısı × Özgül Yakıt Tüketimi ×Makine 
Gücü (MCR: %75)

Kapasite ×MCR %75 iken Hız

EEXI [g/ton・mil] =

Güç Hız3 EEXI Hız2

Hız Güç1/3 EEXI Güç2/3

EPL, geminin gerçek EEXI değerinin artırılması için son
derece etkili ve düşük maliyetli bir çözümdür. Bu
nedenle de EEXI’ın artırılması için en etkili tedbirdir.
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Dönüşüm Katsayısı × Özgül Yakıt Tüketimi ×Makine 
Gücü (MCR: %75)

Kapasite ×MCR %75 iken Hız

EEXI [g/ton・mil] = Değişiklik Yok 
(Sabit)

ESD’nin Etkisini Yansıtır.

Güçteki 
Düşüş 
Oranı

Hızdaki 
Artış 
Oranı

ESD Olmadan Hız
MCR %75 iken Vref

(Knot)

ESD ile Hız
MCR %75 iken Vref

(Knot)

Hız Artışı
(knot)

EEXI Artış 
Oranı

-%3,0 +%1,0 14,50 14,64 +0,14 +%1,0

-%5,0 +%1,6 14,50 14,74 +0,24 +%1,6

-%7,0 +%2,3 14,50 14,83 +0,33 +%2,3

Enerji Tasarrufu Cihazı (ESD) ile EEXI İyileştirme Örneği

ESD ileESD olmadan Hız Güç1/3

ESD, geminin performansını etkilemesine ve seyir
sırasında gereken makine gücünü (=yakıt tüketimi)
genellikle yaklaşık %3-7 azaltmasına rağmen EEXI
hesaplamasında yalnızca gemi hızını (Vref) etkiler ve
gerçek EEXI değerini yalnızca %1-3 artırır. Ne yazık ki ESD,
geminin gerçek EEXI değerinin artırılması için düşük
maliyetli bir çözüm değildir.
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 Aşağıda yer alan EEXI Taslak Kılavuzları; Japonya, Norveç, Panama,
Birleşik Arap Emirlikleri, ICS, BIMCO, INTERTANKO ve RINA
tarafından sunulmuştur.

 Gerçek EEXI Değerini Hesaplama Yöntemine İlişkin Taslak Kılavuzu

 EEXI Sörvey ve Belgelendirme İşlemlerine İlişkin Taslak Kılavuzu

 EEXI Gerekliliklerine Uygunluğun Sağlanmasına ve Güç Rezervi Kullanımına
Yönelik Mil/Makine Gücü Sınırlandırma Sistemine İlişkin Taslak Kılavuzu

 Bu Taslak Kılavuzlar ilgili gruplarda tartışılacaktır. Ardından ilgili
EEXI Kılavuzu, EEXI’ın yürürlüğe girmesiyle onaylanacaktır.

EEXI Kılavuzları
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 Operasyonel Tedbir: Yıllık Operasyonel CII ve Derecelendirme
 5.000 GT ve üzerinde olan gemiler (gemilerde yakıt tüketimine ilişkin IMO-DCS

gerekliliklerine tabi olan gemiler) için yıllık operasyonel karbon yoğunluk göstergesi
(CII) derecelendirilerek belirli düzeylerdeki gemilerin operasyonel karbon
yoğunluğunun sürekli olarak iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

 Gerçek yıllık operasyonel CII düzeyinin, istenen yıllık operasyonel CII düzeyiyle
karşılaştırılmak üzere belgelenmesi ve doğrulanması gerekecektir.

 Derecelendirme bir skalaya göre yapılacaktır: Operasyonel karbon yoğunluğu notu
A, B, C, D ve E.

 Performans düzeyi, geminin Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planına (SEEMP)
kaydedilecektir.

 Üst üste üç yıl D veya E notu alan gemilerin istenen notun (C veya üzeri) nasıl elde
edileceğini gösteren bir düzeltici eylem planı sunması gerekecektir. İdarelerin,
liman başkanlıklarının ve diğer uygun paydaşların, A veya B notu alan gemilere
teşvik sunması desteklenir.

 Yukarıda bahsedilen yasal çerçeve hâlihazırda onaylanmıştır. Bununla birlikte, CII’ın
hesaplama formülüne ilişkin Kılavuz, referans çizgisi, derecelendirme sistemi,
sörvey ve belgelendirme süreçleri henüz KARARLAŞTIRILMAMIŞTIR. Bu nedenle,
ilgili Kılavuz, CII’ın ve derecelendirmenin yürürlüğe girmesinden sonra
geliştirilecektir.

Yıllık Operasyonel Karbon Yoğunluk Göstergesi (CII) ve Derecelendirme 



 EEXI Uygulamasının Zamanlaması
 MARPOL EK VI’da yapılacak değişikliklere ilişkin taslaklar, MEPC’nin Haziran

2021’de gerçekleşecek olan 76. oturumunda onaya sunulacaktır.
 Kabul edilmeleri halinde değişiklikler 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecektir.
 Doğrulama, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte veya bu tarihten sonra

gerçekleşen ilk Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Belgesi (IAPP Belgesi) yıllık
sörveyi, ara dönem sörveyi veya yenileme sörveyi (hangisi önce gerçekleşirse)
sırasında yapılacaktır.

 Gözden Geçirme Mekanizması
 Değişiklik taslakları, IMO’nun yürürlüğe konulan CII ve EEXI gerekliliklerinin

etkinliğini en geç 1 Ocak 2026 tarihine kadar gözden geçirmesini ve gerekli olması
halinde ek değişiklikler geliştirmesini ve kabul etmesini gerektirecektir.

Haziran 2021
MEPC 76

Kasım 2020
MEPC 75

Onay
En az 16 ay 

sonraKabul 
Edilme

2023

Yürürlüğe 
Giriş

İlk yıllık sörvey, ara dönem 
sörveyi veya yenileme sörveyi 2026

EEXI’ın 
Uygulanması

Uygulama Tarihi ve Gözden Geçirme Mekanizması

Etkinliğinin gözden geçirilmesi
Gerekli olduğunda ek değişikliklerin 
geliştirilmesi ve kabul edilmesi
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ClassNK, gemi donatan/işleten şirketlere, mevcut Taslak Kılavuzlara göre gerçek EEXI
değerinin hesaplanmasını ve EPL değerinin değerlendirilmesini içeren iki tür EEXI
değerlendirme hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte, bu hizmetlerin sunacağı sonuç,
2023 yılında veya daha sonra gerçekleşecek olan gerçek EEXI doğrulamasında geçerli
olmayacaktır. Kısacası, bu sonuç yalnızca sizi bilgilendirme amacı taşıyacaktır. Bu
hizmete başvurmak istiyorsanız lütfen bize e-posta ile ulaşın (eedi@classnk.or.jp).

1. Basit EEXI Hesaplaması ve EPL Tahmini
• Gerçek EEXI, “varsayılan Özgül Yakıt Tüketimi değeri” ve “geminin basit formüle

göre hesaplanan hızı” kullanılarak hesaplanır.
• EEXI gerekliliğine uygunluğun sağlanması için istenen EPL değeri, gerçek EEXI

değerine göre tahmin edilir.
• Basit formül ve varsayılan değer kullanılarak hesaplanan gerçek EEXI ihtiyatlı bir

tahmin olsa da deniz taşımacılığı şirketlerinin mevcut durumu kabaca anlamak
için ilk adım olarak filolarının gerçek EEXI değerini öğrenmesi faydalı olabilir.

• Bu hizmet ücretsiz sağlanır.

EEXI Değerlendirme Hizmeti (1/2)
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2. Detaylı EEXI Hesaplaması ve EPL Tahmini
• Gerçek EEXI, “ana makine ile yardımcı makinenin fabrika testi sonuçları” ve

“tahmini hız-güç eğrisi” kullanılarak hesaplanır.
• EEXI gerekliliğine uygunluğun sağlanması için istenen EPL değeri, gerçek EEXI

değerine göre tahmin edilir.
• Bu hizmet için gereken belgeler/bilgiler şunlardır:
 Ana makinenin ve yardımcı makinenin fabrika testi sonuçları
 Azami yaz yükleme koşullarındaki (konteyner gemilerinde deadweight’in

%70’i) tahmini güç eğrileri
 Tank testlerinin yöntemi ve sonuçları hakkında detaylı rapor
 Geminin hızını belirlemek için yapılan ve güç eğrilerinin tahmin yönteminin

de belirtildiği detaylı hesaplama işlemi

EEXI Değerlendirme Hizmeti (2/2)
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Geminin gerçek EEDI değerinin mevcut olup 
olmadığını kontrol edin. 
İnşa sözleşmesi 1 Ocak 2013 tarihinde veya 
daha sonra yürürlüğe giren veya teslimatı 1 
Temmuz 2015Not tarihinde veya daha sonra 
gerçekleşen gemiler için gerçek EEDI değeri 
hesaplanmıştır.

 Uluslararası Enerji Verimliliği 
Sertifikası veya EEDI Teknik 
Dosyasında yer alan gerçek EEDI 
değerini kontrol edin.

 Gerçek(Attained) EEDI değeri, gerçek 
EEXI değerine alternatif olarak 
kullanılabilir.

Evet

Hayır Gerçek EEDI değeri, istenen EEXI 
değerinden düşük veya bu değere eşit mi?

Gemi, EEXI 
gerekliliklerine 

uymaktadır.

Evet
Hayır

Mevcut gerçek EEXI değerini hesaplayın.

Not: LNG tankerlerinde ve cruise yolcu gemilerinde inşa sözleşmesi 1 Eylül 2015 tarihinde veya daha sonra yürürlüğe giren veya 
teslimatı 1 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen gemiler bu kapsamdadır.

Gerçek EEXI değeri, istenen EEXI 
değerinden düşük veya bu değere eşit mi?

Evet

Geminin enerji verimliliği aşağıdaki tedbirlerden biriyle artırılmalıdır.
 Mil/Makine gücü sınırlaması (SHaPoLi/EPL)
 Düşük karbonlu yakıtlara geçiş veya enerji tasarrufu sağlayan cihazların kurulumu
 Yeni ve verimliliği yüksek gemilerle değiştirme

Hayır

EEXI Uygulamasının Akış Şeması
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Gemi Klaslama Alanında Dünya Lideri

İlginiz için teşekkür ederiz


