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Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi; 
Ulusal Mevzuat sistemimiz ve Uluslararası 
denizcilik organizasyonlarının belirlediği 
standartları ve uygulamaları üyeleri adına takip 
ederek onları belirli zaman aralıklarında 
bilgilendirir ve bunlara ilişkin çalışmalar yaparak 
uygulama rehberleri veya bilgi notları hazırlar. 
Ayrıca gemilerdeki gelişmeleri takip ederek 
oluşturduğu kurul vasıtasıyla standart 
uygulamalar belirleyerek gemilerimizin nitelik 
açısından gelişmesine katkı sağlar.  
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İŞTE CEVAPLARI 

 
MİLLİ MEVZUAT 

 
Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) ile İlgili 2021/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi yayımlanmıştır.  
7335 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
yayımlandı. 

DÜNYA DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO) 
Bridging the gaps for maritime decarbonization 

 
IMO-Singapore project to implement digital ship clearance system in the Port of Lobito, Angola - 
aim is to support more ports in future 
IMO-Singapore project to implement digital ship clearance system in the Port of Lobito, Angola - 

aim is to support more ports in future 
 

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) 
Avrupa Birliği daha yeşil, huzurlu ve refah bir Arktik için girişimlerde bulunuyor. 

Denizcilik sektörü, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini sağlamak için IMO’ya iddialı bir plan 
sunuyor. 

EMSA ve Türkiye arasında bağışlama sözleşmesi imzalandı. 
Temiz yakıtları destekleyen Avrupalı armatörler, yasal boşluklardan dolayı FuelEU girişiminin 
kaçırılabilecek bir fırsat haline dönüşebileceğini düşünüyor. 

TAB EĞİTİM FAALİYETLERİ 
YOKTUR. 

ÖNE ÇIKANLAR  
EKİM AYINDA MEVZUAT, ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE 

REGÜLASYONLARDA NELER DEĞİŞTİ? 
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TABMM-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ 

 

Aylık Sektör Norm Raporu 
 
EKİM 2021 
 

RESMİ GAZETE AYLIK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE DİĞER 
HUSUSLAR 

 
Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) ile İlgili 2021/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi yayımlanmıştır.  
2 EKİM 2021  RG/NO: 31616 
 
Erişebilir ulaşım sisteminin kurgulanabilmesi ile ilgili belirlenmiş olan vizyon ile uyumlu olacak şekilde 
ve 2021-2025 yılları arasında uygulanmak üzere altı stratejik amaç belirlenmiştir. 
 
Ulaşım Sistemlerinde Erişilebilirliğin Mevcut Durumunun Tespit Edilmesi stratejik eylemi kapsamında;  

- Denizyolları dahil tüm ulaşım modlarında mevcut altyapının, üstyapının, araçların ve 
sistemlerin erişilebilirlik standartlarına uygunluğu tespit edilecektir. 

- Denizyolu sektörü personeline ulaşımda erişilebilirlik eğitimi verilecektir. 
- Destek noktaları tüm ulaşım sistemlerinde yaygınlaştırılacaktır. 
- Denizyolu ulaşım araçlarının erişilebilirlik dönüşüm planlaması ve maliyet analizleri 

yapılacaktır. 
- Denizyolu terminallerinde erişilebilir tuvaletlerin kullanılabilir halde bulundurulması 

sağlanacaktır. 
- Denizyolu terminallerinde erişilebilir ‘’Alt Değiştirme Odası’’ konsept tuvaletlerinin bulunması 

sağlanacaktır. 
- İskelelerin yüksekliklerinin uyarlanarak erişilebilir hale getirilmesi sağlanacaktır. 
- Denizyolu yolcu taşıma araçlarındaki işaretlemeler ve görsel işitsel bilgilendirme sistemleri bir 

kontrol listesi ile incelenecektir. 
- Denizyolu yolcu taşıma araçlarında hasar görmüş işaretlemeler ve görsel-işitsel bilgilendirme 

sistemleri için bakım-onarımlar yapılacaktır. 
 

7335 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. 
7 EKİM 2021 RG/NO: 31621 
 
Paris Anlaşması, 4 Kasım 2016 itibarıyla yürürlüğe girdi. Anlaşma, karbon salımını 2030 yılında yarıya, 
2050 yılında ise sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, ülkelerin atacakları adımlara yönelik ulusal 
katkı beyanlarını 5 yılda bir güncellemesi bekleniyor. Türkiye, anlaşmaya taraf olan 192'nci ülke oldu. 
Anlaşma kapsamında Türkiye'nin ilk adım olarak, emisyon azaltım hedeflerini içeren ulusal katkı 
beyanlarını güncellemesi ve bunu Birleşmiş Milletler Sekretaryası'na sunması planlanıyor. Ardından 
2053'te net sıfır emisyona ulaşma hedefine yönelik bir yol haritası oluşturulacak. 
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DÜNYA DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO)1 (İngilizce olarak hazırlanmıştır) 
 
Bridging the gaps for maritime decarbonization 
15 October 2021 
 
Collaboration and knowledge sharing around innovation are the most effective ways to propel the 
global maritime industry towards a decarbonized future, according to participants of the three-day 
IMO-UNEP-Norway Zero- and Low-Emission Innovation Forum.  
 
The online event, held on 27-29 September and broadcast on UN TV, saw over 1,000 participants from 
across the world exchange best practices, ideas and latest developments with a view to enabling more 
inclusive maritime innovation towards decarbonization.  
 
In his opening speech, IMO Secretary-General Kitack Lim said, “The energy transition of the maritime 
industry will require new technologies, low- and zero- carbon (renewable) alternative fuels and 
infrastructure to support low- and zero-carbon shipping. Innovation is core to its success. The IMO-

UNEP-Norway Zero- and Low-Emission Innovation Forum is a recognition of this need. This is a novel 
forum to promote further cooperation and exchange of best practices, and to learn from other sectors 
where a similar transition has taken place on the global scale.” 
 
The IMO Chief of the Department of Partnerships and Projects, Dr. Jose Matheickal said, “IMO is keen 
to ensure that no Member State is left behind in the journey a low-carbon future. This transition 
requires global effort with buy in from multiple stakeholders, which is why we are thrilled by the level 
of interest and participation in this forum – as well as the practical steps that emerged from the 
discussions.” 
 
Topics in the spotlight included novel technologies to reduce GHG emissions in maritime; R&D enabling 
environment, including financing; ongoing projects; and models of innovation and cooperation which 
could further foster innovation; as well as examples of North-South and South-South cooperation on 
R&D. Attendees heard from numerous high-profile speakers, including representatives of 
Governments, regulators, industry and academics on these topics. Many exchanges took place during 
the breakout sessions.  
 
Making innovation inclusive 
 
An important focus for the forum was addressing the specific needs of developing countries, especially 
Least Developed Countries (LDCs) and Small Island Developing States (SIDS). An issue that was 
acknowledged by numerous speakers was a lag between decarbonization efforts – particularly in 
research and development - in developing countries and those in the developed countries. 
 
One solution proposed was to raise awareness of innovation projects, financing opportunities and 
areas of mutual growth of LDCs and SIDS so that they were not left to re-invent the decarbonization 
wheel. This awareness must be on a regional and global scale, in order to take advantage of 
opportunities while avoiding fragmentation. 
 
Forum discussions highlighted the importance of inclusive innovation. They also called for coordination 
of key stakeholders across the value chain. Inclusive innovation requires close coordination and 
cooperation among stakeholders, both in developed and developing countries - particularly SIDS and 
LDCs. 
 
                                                             
1 Deniz Ticaret Odası Aylık IMO Bülteninden istifade edilerek hazırlanmıştır. 

https://www.imo.org/en/OurWork/PartnershipsProjects/Pages/Maritime-Innovation-Forum.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/Pages/IMO-UNEP-Norway-Zero-and-Low-Emission-Innovation-Forum.aspx
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Some speakers highlighted that coordinated actions to reduce emissions from shipping could be 
achieved by bringing together the R&D initiatives and R&D centres in developed countries (such as 
Singapore Global Maritime Decarbonization Centre, MAERSK Center for Zero-Carbon Shipping) with 
those in developing regions (such as the Maritime Technology Cooperation Centres -MTCCs - a network 
of regional centres established by IMO under a project funded by the European Union). 
 
Finance was a prominent topic during the forum, with emphasis given to the need to bring onboard 
the private sector, national banks and International Financial Institutions in a coordinated manner. Not 
only would this minimize risk but would support the demonstration of appropriate solutions in 
developing countries, including in LDCs and SIDS. 
 
Many speakers noted that this kind of coordination would require innovative financial solutions to 
underwrite some of the associated risks. This could be achieved through Government support and 
International Financial Institution interventions, such as blended public and private financing for 
technology demonstrations, technology diffusion and eventually wider uptake of innovative solutions. 
 
IMO is already operating a number of initiatives in LDCs and SIDS that bridge the knowledge gap with 
developed nations and spread innovation along the maritime chain. These projects include the sharing 
of information on new maritime decarbonization initiatives using the IMO-Singapore NextGEN portal, 
knowledge sharing via the network of European-Union-funded MTCCs and the IMO-Norway 
GreenVoyage2050 Project that assists developing countries to implement low-carbon projects and 
optimize existing systems and is currently preparing a major pilot project. The proposed IMO CARES 
emission reduction project will also support this process, within its preparatory phase actively seeking 
solutions on how to link North and South R&D efforts, and how to link country needs and ongoing R&D 
effort, with the inclusion of the financial sector as well. 
 
Funding a global transition 
 
The need for funding streams to facilitate a global transition to low-carbon operations formed an 
important part of the discussions, with speakers pointing out that funding of pilot projects raises the 
profile of and reduces risks associated with new technologies. They also highlighted the importance of 
varied sources of funding, going beyond those offered by banks, such as private investment, blended 
financing and more. 
 
Although funding for decarbonization projects exists, some attendees warned that this is not prolific 
enough and may not be visible to LDC and SIDS stakeholders. There may also be issues securing funds 
when scaling up projects after trial periods. One solution put forward during the forum was to develop 
a capacity building toolkit on potentially available funding sources offered by International Financial 
Institutions (IFIs) and other key global initiatives and funds (such as the Global Environment Facility 
and the Green Climate Fund). 
 
Speakers recognized that maritime innovation is currently considered a niche sector for financial 
stakeholders, which may be the reason for a limited number of participants in this market. This issue 
can only be addressed by increasing the profile of maritime technological solutions and building trust, 
as well as mutual capacity building. This trust-building and education on maritime decarbonization 
needs and specifics must target the financial sector, with the opportunities in developing countries an 
important part of the conversation. LDCs and SIDS must also be educated about potential investment 
and grant availabilities, as well as processes to secure funding. 
 
IMO is already active on this front, together with European Bank for Reconstruction and Development 
and the World Bank. They have created the FINSMART Roundtable, to bring together project 
beneficiary countries, donors and International Financial Institutions, as well as other financial sector 

https://nextgen.imo.org/
https://www.imo.org/en/OurWork/PartnershipsProjects/Pages/IMO-EuropeanUnionProject.aspx
https://greenvoyage2050.imo.org/
https://greenvoyage2050.imo.org/
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representatives to discuss financing risks, opportunities and identify potential financial products, 
solutions - all with a focus on financing needs of developing countries, LDCs and SIDS. 
 
Some forum speakers highlighted that it is possible that incentive schemes and future market-based 
measures, such as fuel taxes or other forms of CO2 pricing, may in future result in an additional funding 
source for adoption of innovative emission reduction technologies in developing countries, LDCs and 
SIDS. 
 
Looking forward 
 
A number of practical strategies for the transition to a low- and zero-carbon future emerged during 
the active discussions. Recommendations included: 
 
* joining and connecting the pilot projects and research and development initiatives (in developed and 
developing regions) and sharing the lessons learned and outcomes; 
 
* sharing information and linking maritime decarbonization initiatives projects using the IMO-

Singapore NextGEN portal; 
 
* linking R&D Centres in developed countries closer to the regional centres, as well as existing maritime 
decarbonization projects in the developed world; 
 
* fast-tracking port-linked innovations, as many ports are under national frameworks which may 
support some immediate buy-ins and investment; 
 
* ensuring capacity building of maritime authorities, ports, especially in developing countries, on 
funding opportunities, potentially available grants and finance options, as well as bankable projects 
development needs; 
 
* educating policy makers, training project leaders with regard to bankable proposal creation, 
identifying innovation funding in research institutes and engaging with seafarers as technology users; 
 
* proposing/developing more IMO pilot projects to include technology demonstrations, including 
more pilot projects in IMO-implemented GHG-related projects, as well as technology demonstrations; 
and 
 
* arranging further innovation forums to offer a global platform for regular dialogue and exchange of 
innovation experiences to support the objectives of the Initial IMO GHG strategy. 
 
 
 
 
Roadmap to a low carbon future 
 
Forum attendees were keen to widen the audience for the points raised during discussions and further 
work together to promote inclusive innovation for maritime decarbonization. 
 
It was suggested that information could be disseminated through IMO. IMO was also seen as the ideal 
forum to facilitate collaboration and consolidation of the work to spread innovation across the 
maritime value chain. 
 
Midterm-measures for GHG reduction from ships considered 



           Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi  

6 

26 October 2021 
 
Various proposals for mid-term measures to reduce GHG emissions, including a number of submissions 
related to potential market-based measures, have been submitted and considered by an International 
Maritime Organization (IMO) working group. The session, held remotely, was attended by more than 
350 participants from some 70 Member States, as well as from NGOS in consultative status with IMO. 
 
The Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships (ISWG-GHG 10), which 
met 18-22 October, also considered how to further progress work on impact assessments and the 
development of a mandatory carbon intensity code related to the short-term measures. Possible ways 
forward to deal with the intense workload related to reducing GHG emissions was also discussed. The 
report of the working group will be presented to the Marine Environment Protection Committee 
(MEPC 77), which meets 22-26 November. 
 
Mid-term measures to reduce GHG emissions 
 
The consideration of mid-term measures was progressed in line with the Work plan on the 
development of mid-and long measures approved by MEPC 76 (June 2021).  Various proposals for 
measures were tabled, in order to be able to understand and compare their main features and 
implications. The proposals presented covered: 
 
the legal framework of mid-term measures; principles of possible market-based measures a GHG levy, 
a GHG fuel standard, a GHG cap-and-trade system, and possible combinations of these principles of 
carbon pricing, management and disbursement of carbon revenues. 
 
Further discussion and assessment of mid-term GHG reduction measures, including those that 
incentivize the use of sustainable low-carbon and zero-carbon fuels in international shipping, will take 
place in line with the Work plan. The Work plan envisages initial consideration (Phase I) 2021-2022 and 
assessment and selection (Phase II) from spring 2022 to spring 2023, with a view to achieving goals 
described in the Initial GHG Strategy. 
 
The Chair noted, inter alia, that, at this stage, all proposed measures were welcomed and would be 
kept on the table for further consideration under Phase I of the Work plan, without selecting nor 
excluding any proposal, in order to work towards achieving the 2050 level of ambition in the Strategy. 
The impact on States of proposed measures, or a combination thereof, would need to be assessed. 
 
The Group requested the Secretariat to prepare an information document summarizing all views 
expressed on the different proposals to facilitate its further work. Proponents of concrete proposals 
for mid-term measures were invited to prepare an initial assessment of impacts on States of their 
proposal (if not already submitted) and to further consider development/refining proposals for mid-

term measures for consideration during Phase I of the Work plan. 
 
Impact assessment 
 
The Initial IMO GHG strategy recognizes that the impacts on States of a proposed measure should be 
assessed and taken into account as appropriate, with particular attention paid to the needs of 
developing countries, especially small island developing States (SIDS) and least developed countries 
(LDCs). 
 
The group considered concrete proposals on how to keep under review the impacts of the short-term 
measure to reduce carbon intensity, which was adopted as amendments to MARPOL Annex VI in June 
2021 (Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI);  annual operational carbon intensity indicator (CII) 
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and CII rating). In adopting the measure, the MEPC considered the outcomes of a comprehensive 
impact assessment of the measure which examined potential negative impacts on States, and agreed 
to keep the impacts on States of the measure under review so that any necessary adjustments can be 
made. 
 
The group considered how to undertake the lessons-learned exercise, agreeing that it should be 
completed by MEPC 79 (meeting late 2022). The group recommended that an Ad-hoc Expert Workshop 
on Impact Assessments should meet to consider concrete proposals for improving the impact 
assessment procedure and provide recommendations to the Group as part of the lessons-learned 
exercise. 
 
Development of a mandatory carbon intensity code 
 
The Group considered the interim report of the Correspondence Group on Carbon Intensity and 
considered the scope of and timeline for development of a mandatory carbon intensity code. In the 
ensuing discussion, delegations supported the development of a code to ensure a uniform and 
consistent implementation of IMO regulations on carbon intensity. 
 
The Group requested the Secretariat to identify a possible timeline for the development of a code and 
to review the content of guidelines from a technical/legal point of view with a view to identifying a 
possible scope, for the Group's consideration at a future session. 
 
Future sessions 
 
The working group agreed, for consideration by the MEPC, draft terms of reference for ISWG-GHG 11 
(envisaged for March 2022); ISWG-GHG 12 (May 2022); and for an Ad-hoc Expert Workshop on Impact 
Assessments (February 2022). 
 
Working arrangements 
 
The Working Group invited the Committee to note its discussion and support for a  proposal to 
establish a Standing Technical Group on reduction of GHG emissions from ships (ST-GHG) to replace 
the Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships (ISWG-GHG) in the 
future. 
 
The Group also invited the Committee to note some concerns regarding, inter alia, inclusiveness, 
oversight by the Committee, administrative burden for delegations, budget, quality of the outcome 
and multilingualism. 
 
Read more: 
Read more on IMO's work to reduce GHG emissions from shipping.     
 
IMO-Singapore project to implement digital ship clearance system in the Port of Lobito, Angola - aim 
is to support more ports in future 
28 October 2021 
 
The International Maritime Organization (IMO) and Singapore have selected the Port of Lobito (Angola) 
for a pilot project to establish an efficient digitalized system for electronic exchange of information in 
ports for ship clearance.  
 
The Single Window for Facilitation of Trade (SWiFT) Project was launched in March 2021 with a call for 
expressions of interest to participate. Following overwhelming response received from applicants, the 

https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Cutting-GHG-emissions.aspx
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project will begin its pilot phase with the Port of Lobito, before being scaled up to benefit more 
countries in the next phase.  
 
The SWiFT Project will develop a system for the pilot port to allow electronic submission, through one 
single portal, of all information required by various Government agencies when a ship calls at a 
port. This concept is known as the Maritime Single Window (MSW) system.   
 
Regulations in IMO’s Facilitation Convention require electronic exchange of data, to ensure 
the efficient clearance of ships. The single window concept is recommended, in order to avoid 
duplication of effort.  Individual data elements should only be submitted once, electronically through 
a single point of entry, to the relevant regulatory agencies and other parties.   
 
The COVID-19 pandemic has emphasized the value of digitalization. Electronic exchange of required 
data is speedier, more reliable, efficient and COVID-secure, since face-to-face contact is minimized.   
 
Under the pilot project, the selected country will be advised on the necessary legal, policy and 
institutional requirements for the MSW system. The port will then be provided with functional MSW 
software, hardware and/or IT services, configured to the country’s needs. Training will also be 
provided, as well as advice on policy reforms required to successfully implement an MSW.   
 
The pilot will be supported by Singapore via in-kind contributions and by IMO via the Integrated 
Technical Cooperation Programme (ITCP).   
 
“Increased digitalization supports greater efficiency which benefits the ship, the port and wider supply 
chain,” said Julian Abril, Head of IMO’s Facilitation Section. “We want to support countries that may 
be having difficulties in implementing the FAL Convention requirements for electronic data exchange, 
by supporting a pilot project which will show the way and result in know-how which can then be shared 
with others.”    
 
Following the initial pilot and subject to funding availability, the aim is to replicate the pilot project 
in other IMO Member States in need of similar technical assistance.    
 
“Following implementation in the pilot port, the IMO-Singapore project endeavours to springboard 
countries in their digitalization journey and unlock the full potential of their maritime sectors. It is only 
when most, if not all, ports undergo digital transformation, that the full benefits of digitalization can 
be realized by the maritime community,” Abril said.  “With support from IMO’s Department of 
Partnership and Projects, we envisage an increasing number of discussions with external partners and 
resource mobilisation efforts to support an ambitious scaling-up plan for this pilot initiative.”   
 
The IMO-Singapore SWiFT Project builds upon an earlier successful project that delivered a maritime 
single window system in Antigua and Barbuda with in-kind and financial support provided by Norway.  
 
Singapore will bring in its experience to cater to the technical requirements for ports that would like 
to incorporate port to port communication protocols in such a system.   
 
Located on the west coast of Angola, Port of Lobito is a gateway port for the west Africa. It handles 
containers, dry bulk and mining materials, serving the economic development of the central and 
southern regions of Angola. Through the Benguela Railway, the port also serves countries of the 
Southern African Development Community that do not have access to the sea.  
 
“Having successfully implemented digitalPORT@SG - our national MSW, Singapore stands ready to 
do our part, and we look forward to partnering IMO Member States such as Angola on this digital 
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journey to prepare for the future of shipping together,” said Tan Suan Jow, Dean of the Maritime and 
Port Authority of Singapore (MPA) Academy. “Beyond supporting Angola, the pilot will serve as a 
model for IMO to match donors with Member States for future partnerships for and beyond the 
domain of digitalization, to encourage further efforts to make IMO’s digitalization agenda an inclusive 
one.”   
 
The implementation of specific activities of the Pilot Project will commence by 15 November 2021.  
 
The work on maritime single window implementation will support achieving the United Nations 
Sustainable Development Goal 9, which seeks to build resilient infrastructure, promote inclusive and 
sustainable industrialization and foster innovation.   
 
More efficient shipping, working in partnership with the port sector, will be a major driver towards 
global resilience and sustainable development for the good of all people.  
 
AVRUPA BİRLİĞİ 2 
 
Avrupa Birliği daha yeşil, huzurlu ve refah bir Arktik için girişimlerde bulunuyor. 
 
İklim değişikliği, ham maddeler ve jeostratejik etki açısından Avrupa Birliği için kilit bir stratejik öneme 
sahip olan Arktik bölgesine ilişkin olarak Yüksek Temsilci Josep Borrell ve Avrupa Komisyonu, 13 Ekim 
2021 tarihinde daha yeşil, huzurlu ve refah içinde bir Arktik bölgesi için izleyecekleri yaklaşımları 
bildirdi. Konuya ilişkin yapılan ortak bildiri ile jeopolitik, çevresel, ekonomik, güvenlik, sosyal zorluklar 
ve fırsatlar gibi konular ele alınarak, bu sorunların üstesinden gelmek için sürdürülebilir yaklaşımlar 
konusunda ortaklarla iş birliği yapılması teşvik edildi. 

Grönland’da açılacak Avrupa Komisyonu ofisi ile birlikte Arktik bölgesindeki sorunların AB dış ilişkileri 
nezdindeki görünürlüğü artırılacaktır. Bunun yanı sıra Arktik bölgesinde yaşayan insanlara fayda 
sağlamak amacıyla bölgedeki yeşil geçiş sürecinin desteklenmesine yönelik Avrupa Birliği tarafından bir 
fon sağlanacaktır. 

Küresel iklim çalışmalarına destek vermek amacıyla 31 Ekim–12 Kasım 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (UN Climate Change Conference) 
öncesinde söz konusu ortak bildiri ile petrol, kömür ve gaz sondajlarının durdurulması ile ilgili çağrıda 
bulunulmuştur. 

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yönetimi Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep 
Borrell konuya ilişkin şu şekilde bir açıklamada bulunmuştur: “Küresel ısınmanın etkilerinden dolayı 
hızla değişmekte olan Arktik bölgesindeki doğal kaynaklara yönelik mücadele ve bölgedeki jeopolitik 
rekabet artış göstermiştir. Bu gelişmeler, Arktik bölgesindeki istikrarın, güvenliğin ve barışçıl iş birliğinin 
teşvik edilmesi için Avrupa’nın bölge ile ilgili jeopolitik ilgisini kapsamlı bir şekilde belirlemesi 
gerektiğini bize göstermiştir.” 

AB Çevre, Balıkçılık ve Okyanuslar Komiseri Virginijus Sinkevicius ise sözlerinde şu ifadelere yer 
vermiştir: “Arktik bölgesi dünyanın geri kalanına kıyasla üç kat daha hızlı ısınmaktadır. Buzulların ve 
don tabakasının erimesi iklim değişikliğini hızlandırmakta ve bu durum devasa bir zincirleme etki ortaya 
çıkarmaktadır. Avrupa Birliği, güçlü uluslararası iş birliği sayesinde Arktik’i güvenli ve istikrarlı; Arktik 

                                                             
2 Deniz Ticaret Odası Aylık AB Bülteninden istifade edilerek hazırlanmıştır. 
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angajmanı, iklim politikası, Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) ve mavi ekonomi arasındaki 
güçlü bağ sayesinde ise sürdürülebilir ve refah bir hale getirmek istemektedir.” 

Ekonomik anlamda büyük bir oyuncu olan Avrupa Birliği, Arktik bölgesi de dahil olmak üzere küresel 
sürdürülebilir kalkınma, yerliler ve yerleşik halkının geçimine yönelik sorumluluklar taşımaktadır. 
Çevresel ayak izi, kaynak ve ürünlerine olan talebi göz önünde bulundurulduğunda Avrupa Birliği’nin 
Arktik üzerinde oldukça büyük bir etkisi vardır. 

Daha önce hiç görülmemiş bir noktada olan iklim değişikliği konusu Arktik bölgesinin karşılaştığı en 
büyük sorundur. Bu mücadelede küresel lider konumunda olan ve BM İklim Konferansı’ndan önce 
Avrupa Yeşil Mutabakatı öneri paketleri ve yeni iklim kanununda da belirtildiği üzere 2050 yılına kadar 
iklim nötr olma hedefi ve 2030 yılına kadar seragazı emisyonlarını %55 oranında azaltma hedefi 
bulunan AB, görevini yapmaya ve küresel çaptaki sorumluluğunu üstlenmeye hazırdır. 

Bilim, yenilik ve bölgesel yatırımlar ile desteklenen AB’nin yeni sürdürülebilir mavi ekonomi yaklaşımına 
ek olarak bir takım yasa teklifini içeren Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB’nin Arktik angajmanının temelinde 
olacaktır. 

Buna ek olarak Avrupa Birliği, barışçıl ve yapıcı diyalog ve uluslararası iş birliğine katkı sağlayarak; iklim 
değişikliği ve çevresel bozulmanın ekolojik, sosyal, ekonomik ve politik etkileri ile mücadele etmek için 
güçlü adımlar atarak ve Arktik bölgelerinin kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleyerek çeşitli 
kilit hedefler ile Arktik angajmanını daha da güçlendirecektir. 

Arktik bölgesinde yapılacak çok taraflı bir iş birliğinin desteklenmesi konusunda AB’nin temel çıkarları 
bulunmaktadır. AB, değer ve prensiplerine bağlı olarak ve bunun da ötesinde güvenli, sürdürülebilir, 
refah içinde ve barışçıl bir bölgenin oluşturulması için paylaşılan sorumluluğu da göz önünde 
bulundurarak Arktik bölgesinde bulunan bütün kilit ortaklar ve paydaşlar ile iş birliği 
gerçekleştirecektir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu) 
 
Denizcilik sektörü, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini sağlamak için IMO’ya iddialı bir plan 
sunuyor. 
 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 26’ncı Taraflar Konferansı (Climate Change 
Conference of the Parties - COP26) öncesinde, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber 
of Shipping-ICS), küresel denizcilik sektörünün 2050 yılı net sıfır emisyon hedefini taahhüt ederek 
sektörün Birleşmiş Milletler nezdindeki düzenleyici kuruluşu Uluslararası Denizcilik Örgütü’yle 
(International Maritime Organization-IMO) temas sağlamaktadır. 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası, IMO’ya planlarını sunarak, denizcilik sektörünün 2050 yılına kadar net 
sıfır CO2 emisyonuna ulaşmasına yardımcı olmak için hükümetlerin alması gereken acil önlemleri 
detaylandırmıştır. 

Küresel denizcilik sektörünün %80’ini temsil eden ICS, COP26’da denizcilik sektörü için büyük önem arz 
eden “Denizciliğin Geleceğini Şekillendirmek” başlıklı dekarbonizasyon konferansından bir ay önce, 
hükümetleri IMO’nun 2050 yılına kadar uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonları 
%50 oranında azaltma hedefini daha iddialı hale getirmeye teşvik etmektedir.  

ICS’in söz konusu planları, sıfır karbonlu teknolojiler geliştirmek için zorunlu bir Ar-Ge fonu 
oluşturulmasını ve konvansiyonel yakıtlara göre daha maliyetli olan sıfır karbonlu yakıtlara geçişi 
hızlandırmak için deniz taşımacılığı sektörüne yönelik bir karbon vergisinin geliştirilmesini içermektedir. 



           Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi  

11 

Sunulan öneride, dekarbonizasyona geçiş sürecinin hızlandırılması için önemli bir ihtiyaç olduğu deniz 
taşımacılığı sektörü tarafından kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra 2050 yılına kadar net sıfır emisyon 
hedefinin ancak hükümetlerin gerekli önlemleri alması durumunda kabul edilebilir olacağı 
belirtilmektedir. Bu nedenle denizcilik sektörü, 2050 yılına kadar dekarbonizasyon sürecini bir gerçeklik 
haline getirmek için hükümetler tarafından alınması gereken önlemleri proaktif olarak belirleme 
konusunda önemli bir adım atmıştır. 

IMO tarafından net sıfır emisyon hedefinin benimsenmesi, deniz taşımacılığı sektörünün yanı sıra enerji 
sağlayıcıları, gemi inşacıları ve makine üreticilerini harekete geçirecek ve böylece yeşil yakıt ve 
teknolojilere yapılan yatırımlar hızlandırılacaktır. 

Yeni inşa edilen deniz aşırı sefer yapan gemilerin ortalama 25 yıllık kullanım süresi göz önünde 
bulundurulduğunda, deniz taşımacılığı sektörü iddialı net sıfır emisyon hedefine ulaşmak istiyorsa, 
2030 yılına kadar binlerce sıfır emisyonlu geminin kullanıma hazır olması gerekmektedir. Bu nedenle, 
IMO tarafından Teknoloji Hazırlık Seviyesi’nde (Technology Readiness Level - TRL) artışı hızlandırmak 
için gerekli acil tedbirlerin alınması kritik bir öneme sahiptir. COP26’dan iki hafta sonra Kasım 2021 
ayında düzenlenecek Deniz Çevresini Koruma Komitesi 77. Oturumu’nda (Marine Environment 
Protection Committee – MEPC77), 5 Milyar ABD Doları tutarındaki IMO Denizcilik Araştırma Fonu’nun 
(IMO Maritime Research and Development Found-IMRF) oluşturulmasının onaylanması hükümetler 
tarafından atılacak önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çağrı, hükümetlerin vergi mükelleflerinin parasını kullanmasını gerektirmeden sıfır emisyonlu 
gemilerin geliştirilmesini hızlandırmak için garantili finansman sağlayacak olan IMRF teklifini 
desteklemektedir. Böylece, deniz taşımacılığı sektörünün 2023 yılına kadar uygulamaya koymak 
istediği 2 ABD Doları (US2 levy) tutarındaki vergi sistemi aracılığıyla, dünya çapında gemi sahiplerinin 
zorunlu Ar-Ge katkılarıyla IMRF finanse edilecektir. 

Ayrıca ICS tarafından net sıfır emisyona geçişi hızlandırmak için, Ekim 2021 ayı ortasında düzenlenecek 
IMO toplantısında Üye Devletler tarafından ele alınacak olan, deniz taşımacılığı sektörüne yönelik daha 
geniş bir karbon vergilendirme yapısını belirleyen kapsamlı bir öneri sunulmuştur. Bahse konu küresel 
karbon vergisi, 2050 yılına kadar olan süreçte gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için 
denizcilik sektörünün yeşil geçişinde tutarlılığı sağlamaya yönelik olarak sıfır karbonlu yakıtlar ile 
konvansiyonel yakıtlar arasındaki fiyat farkını kapatmaya yardımcı olacak ve dünya çapındaki 
limanlarda kullanılacak yeni yakıt ikmali altyapısının kurulması kapsamında gereken milyarlarca doları 
sağlamak için kullanılabilecektir. 

ICS Başkanı Esben POULSSON konuyla ilgili olarak şu şekilde bir açıklama yapmıştır: “Harekete geçmek 
zor bir eylemdir. Bu nedenle, net sıfır emisyon teklifimiz, 2050 yılına kadar deniz taşımacılığının 
dekarbonizasyonuna yönelik “nasıl” ve “ne” sorularına cevap vermektedir. Hükümetler, gerçekten net 
sıfır emisyon hedefine ulaşmak istiyorlarsa, soyut taahhütler yerine somut eylemlere geçmeleri 
gerekmektedir. 

2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşılabilir. Ancak bu durum yalnızca, hükümetlerin bu süreci 
küresel bir düzenleyici çerçeve içinde yönetmesine yönelik acil kararlar almasıyla sağlanabilir.” 

ICS Sera Gazı (Green House Gases - GHG) önlemleri çalışma grubu Başkanı Sayın John ADAMS ise şu 
ifadeleri dile getirmiştir: “Sektörümüzün hızlı ve etkili bir şekilde dekarbonizasyonunu sağlamaya 
yönelik en etkili ve adil teklifleri müzakere ve analiz etmek için çok sayıda uzman sektör lideriyle zaman 
geçirdik. Hükümetler tarafından IMO’da söz konusu önlemlerin benimsenmesiyle, denizcilik sektörünü 
ve ilgili sektörleri sıfır karbonlu bir geleceğe hızla taşıyacak düzenlemeler sağlanabilir. 
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Hükümetler, denizcilik sektörü tarafından Kasım 2021 ayında IMO’ya sunulacak 5 Milyar ABD Doları 
tutarındaki Ar-Ge fonu önerisini onaylayarak bu yeni süreci destekleme niyetlerini açıkça 
belirtebilirler.” 

ICS tarafından sunulan teklif aynı zamanda, deniz taşımacılığındaki değişimi hızlandırmak için sıfır 
karbon teknolojilerinde sektör yenilikçileri arasında fikri mülkiyetin paylaşılmasına yönelik planları da 
içermektedir. 

ICS Genel Sekreteri Guy PLATTEN ise; “Bu öneri, karbon emisyonları konusunda daha sıkı bir şekilde 
düzenlenmeyi talep eden ve bu hedefe ulaşmaya yönelik zorlukları aşmak için öncülük yapan denizcilik 
sektörü açısından örnek teşkil etmektedir. Gündemde olmak yerine net sıfır emisyon hedefine 
ulaşmaya çalışıyoruz. 

Net sıfır hedefinin politik bir iyi niyet göstergesinden daha fazlası olması isteniyorsa, hükümetlerin açık 
denizlerde sefer yapan büyük gemilerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını aşamalı olarak 
sıfırlanmasının zorluğunu kabul etmesi gerekmektedir. Sadece sunulan bu tedbirler ile deniz 
taşımacılığı sektörünün dekarbonizasyonu için yenilikçi bilgi boşluğu ve küresel çapta adil bir geçiş 
sürecinin zorlukları çözüme kavuşabilir.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. (Kaynak: ICS) 
 
EMSA ve Türkiye arasında bağışlama sözleşmesi imzalandı. 
 
Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (European Maritime Safety Agency–EMSA) Genel Müdürü Maja 
Markovcic Kostelac ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan 12. 
Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası sırasında bir bağış sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşme ile EMSA, 
Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgeleri’ndeki Deniz Emniyetini, Güvenliğini ve Deniz Çevresini Koruma 
projesi kapsamında Türkiye’deki gemi denetçileri için sülfür izleme ekipmanı temin edecek. 

Taşınabilir ve hafif olan bu ekipman ile gemiler tarafından kullanılan yakıtın sülfür içeriğinin gemi 
denetçileri tarafından hızlı bir şekilde gemi üzerinde incelenmesine olanak sağlanacak. 

 

İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte Maja Markovcic Kostelac yenilikler, yeni trendler ve 
sürdürülebilir lojistikte yeşil lojistik uygulamaları konulu açık oturumlara katıldı. (Kaynak: EMSA) 
 
Temiz yakıtları destekleyen Avrupalı armatörler, yasal boşluklardan dolayı FuelEU girişiminin 
kaçırılabilecek bir fırsat haline dönüşebileceğini düşünüyor. 
 
19 Ekim tarihinde ECSA FuelEU denizcilik önerisine ilişkin görüşünü içeren bir yazı yayımladı. İklim 
krizinin toplumumuzun yüzleştiği en büyük insani, ekonomik ve çevresel zorluklardan biri olduğunun 
altı çizilen yazıda, Avrupalı armatörlerin ‘Fit for 55’ paketi kapsamındaki artırılmış iklim hedefini 
desteklediği ifade edilmiştir. 

ECSA Başkanı Claes Berglund konuya ilişkin olarak şu şekilde bir açıklama yapmıştır: “Deniz taşımacılığı 
sektörüne yönelik küresel bir çözüm daha tercih edilebilir gibi gözükse de sektör, AB düzeyinde de iklim 
krizine yönelik çözümlere katkıda bulunmalıdır. ECSA, FuelEU Denizcilik önerisi kapsamındaki fiyatı 
pahalı veya piyasada mevcut olmayan daha temiz yakıtların pazarda tutunmasını teşvik etme hedefini 
desteklemektedir. Fakat söz konusu öneri, ‘Fit for 55’ paketi kapsamındaki diğer öneriler ve AB’nin 
genel artırılmış iklim hedefi ile daha tutarlı olmalıdır.” 
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Mevcut FuelEU denizcilik önerisi kapsamında AB dışından alınan biyoyakıt karışımlarına yönelik 
uygulama, yalnızca AB’den olmayan yakıt tedarikçileri tarafından verilen belgelere dayandırılarak 
yapılacaktır. AB iklim hedeflerine olumlu yönde katkı yapan azalan karbon salınımlarının hesaplanması 
amacıyla bu belgelerin kullanılması, uygulamaya yönelik önemli açıkların ortaya çıkmasına sebep 
olmakla birlikte nihai olarak yine uygulamaya yönelik risklerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. 

ECSA Genel Sekreter Vekili Sotiris Raptis ise şu sözleri ifade etmiştir: “FuelEU önerisi, sektördeki temiz 
yakıt alımlarına yönelik fırsatın elden kaçırılmasına neden olabilir. Yakıt standartlarının karşılanması 
konusunda AB yakıt tedarikçilerinin sorumlu tutulması ile uygulamaya ilişkin endişeler büyük ölçüde 
giderilecektir. Daha temiz yakıtların kullanılmasının teşvik edilmesine yönelik talep çok önemli olmakla 
birlikte Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi’nden (European Union Emission Trading System – EU 
ETS) elde edilecek gelirler, rekabet ortamının sürdürülmesi göz önünde bulundurularak Avrupa 
endüstrisinin karbonsuzlaştırılması amacıyla geliştirilen Farklara Yönelik Karbon Sözleşmeleri (Carbon 
Contracts for Differences–CCFD) ve Yenilenebilir Enerji Direktifi (Renewable Energy Directive) 
kapsamında daha yüksek katsayı uygulanarak temiz ve geleneksel fosil yakıtlar arasındaki fiyat farkı 
dengelenmelidir. (Kaynak: ECSA) 
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