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2020’DE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE  

GÜNDEME GELEN DÜZENLEMELER 

 

 

                         

     2020 yılı, sektördeki sülfür cap uygulanması nedeniyle tüm denizcilik sektörünün karışık duygularla 

beklediği yıl oldu. Covid-19 her ne kadar tüm ışıkları üzerine çekmiş olsa da denizcilik sektörü 2020 

yılında gündeme gelen düzenlemelerle meşguldü. 2020 yılı boyunca denizcilik endüstrisini etkileyen en son 

düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir : 
 

 

 

 

 



IMO’nun Sanal Komitelerle Aldığı Önemli Kararlar  
 

                        

 
     Kasım ayında, IMO tarafından sanal ortamda oluşturulan komiteler sektör için önemli değişiklikleri 

onaylandı. İlk olarak, 4-11 Kasım tarihlerinde MSC 102 gerçekleşti ve bu toplantıda güvenli mürettebat 

değişikliklerini kolaylaştıracak tedbirler onaylandı. Daha sonra 16-20 Kasım tarihleri arasında, MEPC 75 

gerçekleştirildi. GHG (sera gazı) emisyonları ve green shipping konularının yanı sıra oturumda gemiden 

yakıt numune alımıyla ilgili öneriler de görüşüldü. 
 

  

MEPC 75’de Öne Çıkan Konular  

1.GHG (Sera Gazı) Emisyonları 
2.Yakıt Numune Değerlendirmelerinde Yapılan Değişiklik 
3.BWM (Ballast Water Management) Sözleşmesi 
4.Kuzey Kutbu'nda HFO 
5.AFS 
 

1.GHG (Sera Gazı) Emisyonlarının Azaltılması 
 
     MARPOL Ek VI'da yapılan değişiklikler, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmaya 

ilişkin yeni düzenlemeler getirilerek onaylandı. 

  

Bunlar şunlardır: 
 

a)Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksi (EEXI) 
 
     MARPOL Ek VI' da yapılan taslak değişiklikler onaylandı ve gemilerden kaynaklanan sera gazı 

emisyonlarını azaltmak için yeni düzenlemeler yapıldı. Bunlar, Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksi 

(EEXI), bir derecelendirme şeması (A'dan E'ye) içeren operasyonel Karbon Yoğunluk Göstergesi (CII) ve 

zorunlu içerik, onay ve sonraki denetimlerle geliştirilmiş bir SEEMP (Ship Energy Efficiency Management 

Plan)' dir. 

    

      EEXI, yapım yılına bakılmaksızın mevcut tüm gemilere Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi (EEDI) 

Aşama 2 veya 3'e (bazı ayarlamalarla) eşdeğer bir şart getirecek ve tek seferlik bir sertifika olarak 

tasarlanacaktır.  
    

      EEXI doğrulanacak ve en geç 1 Ocak 2023'te veya daha sonra ilk yıllık Uluslararası Hava Kirliliği 

Önleme (IAPP) anketinden sonra yeni bir Enerji Verimliliği Sertifikası düzenlenecektir. 



 

     5.000 GT'nin üzerindeki tüm kargo ve yolcu gemilerinin bir CII (örn: Dwt-mil başına gram CO2 

cinsinden verilen Yıllık Verimlilik Oranı [AER]) hesaplaması gerekir ve yıllık A'dan E'ye derecelendirme 

verilecektir. Arka arkaya üç yıl D derecesi veya tek bir yıl içinde E derecesi alan gemiler için, SEEMP' in 

bir parçası olarak bir düzenleyici eylem planı geliştirilmeli ve onaylanmalıdır.  

 

     1 Ocak 2023'te veya öncesinde, 400 GT'nin üzerindeki tüm gemilerin gemide onaylı bir SEEMP' ye 

sahip olması 

 

b) IMDG Kanunu, 39-18 Düzenlemesi  

  

     39-18 düzenlemesi, IMDG yasasının çeşitli bölümlerinde ve belirli maddelerin taşınmasında yapılan 

revizyonları içermektedir. Mayıs 2018'de IMO'nun MSC 99 tarafından kabul edildi ve 1 Ocak 2020 

tarihinden itibaren zorunlu kılındı. 

 

     IMDG Kod Değişikliği 39-18, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliğe ilişkin 

düzenlemeler 38-16 sayılı Değişiklik ile paralel olarak kullanılabilir. Değişiklik 38-16 yönetmeliğinin 

uygulanması 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecek olup, bundan sonra sadece IMDG Kod Değişikliği 39-

18'e göre düzenlemeler yürürlükte olacaktır. 

 

     Göndericilerin, sevkiyat için teklif edilen tehlikeli malların geçerli yönetmeliklere göre 

sınıflandırılmasını ve beyan edilmesini sağlamaktan sorumlu olduğunu belirtmek isteriz. Gönderici ayrıca 

tehlikeli maddelerin paketlendiğinden, işaretlendiğinden ve belgelendiğinden ve yük taşıma birimlerinin 

IMDG Koduna göre etiketlendiğinden emin olmalıdır. 
  

c) Güney Kore Hız Limitlerini ve ECA'ları Tanıttı 
  

     Güney Kore, gemiler için hız limitleri ve ECA'lar getiriyor North P&I Club tarafından sağlanan verilere 

göre, Güney Kore, 2020'de uygulanan daha katı çevre düzenlemelerine uygun olarak, gemiler ve emisyon 

kontrol alanları için gönüllü hız sınırları uygulayan yerel olarak yeni çevre yasaları getirdi. 

 

     1 Eylül 2020'den itibaren, Incheon, Pyeongtaek ve Dangjin, Yeosu ve Gwangyang, Busan ve Ulsan 

liman bölgelerinde rıhtımda veya demirlenen gemiler, maksimum %0.10 sülfür içeren yakıt kullanmalıdır. 

Uyumlu yakıta geçişler, varıştan bir saat sonra yapılmalı ve kalkıştan bir saat öncesine kadar 

değiştirilmemelidir. 
 

  

d) Sulphur Cap Uygulaması 

  
     Yakıtlardaki sülfür içeriğinin yeni %0.50 sınırı (%3.50'den düşürüldü), IMO'nun MARPOL anlaşması 

uyarınca 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girdi. 

 

     1 Mart 2020'de yürürlüğe giren bir başka MARPOL düzenlemesi de, geminin egzoz gazı temizleme 

sistemi takılmadığı sürece, gemide uyumsuz yakıtın taşınmasını yasaklamaktadır. 
 

 

2.Yakıt Numune Değerlendirmelerinde Yapılan Değişiklik 
  

     Değişiklikler, MARPOL sülfür yönetmeliklerine uygunluk açısından % 0,50'yi aşan sülfür içeriğine 

sahip akaryakıt için taşıma yasağı getirilmiştir. 

  

     Parlama noktası yakıtları (parlama noktası <60 ° C) 

  

     Son olarak, MARPOL Ek VI Ek VI'ya yeni “kullanımdaki” ve “yerleşik” numuneler için doğrulama 

prosedürü veren yeni bir Bölüm 2 eklendi.  



  

     Gemilerin, yakıt ikmali sırasında alınan MARPOL tarafından teslim edilen numuneye ilişkin Bölüm 

1'deki doğrulama prosedürünün aksine, kontrolleri dışındaki sülfür içeriğindeki marjinal fazlalık nedeniyle 

haksız bir şekilde para cezasına çarptırılmasını önlemek için% 95 gizli aralık verilmiştir. Bu, 

"kullanımdaki" ve "yerleşik" numuneler test edilirken% 0,53'e kadar bir sülfür içeriğinin uygun olarak 

kabul edilebileceği anlamına gelir. 

  

     Değişikliklerin 1 Nisan 2022'de yürürlüğe girmesi bekleniyor, ancak IBIA, MEPC.1 / Circ.882 ile ilgili 

önsözdeki hatırlatmanın Üye Hükümetlerin bunları gecikmeden uygulama şansını artıracağını ve bu da 

endüstrinin bugün yaşadığı sorunları hafifleteceğini umuyor. 
 

3. BWM (Ballast Water Management) Sözleşmesi 
  
     Ballast suyu yönetmeliği   sisteminin işleyiş testiyle ilgili  BWM Sözleşmesinde yapılan değişiklikler 

kabul edildi. 

 

     Taslak, "Balast suyu yönetim sistemlerinin devreye alma testi için rehberlik" konulu BWM genelgesini 

revize etti ve BWM.2 / Circ.70 / Rev.1 olarak onaylandı. Uyumluluk testi, bu oturumda benimsenen 

BWMC'de yapılan değişikliklere göre ekipmanın doğru kurulumunu onaylamayı amaçlamaktadır. 

 

     BWM Konvansiyonu ve Kılavuzları (G2) uyarınca “Deneme kullanımı için balast suyu numunesi alma 

ve analiz kılavuzunda” yapılan taslak değişiklikler BWM.2 / Circ.42 / Rev.2 olarak onaylandı. 

  

4.Kuzey Kutbu'nda HFO 

 
     MARPOL Ek I'de yapılan düzenlemeler, HFO'nun Kuzey Kutbu sularında gemiler tarafından yakıt 

olarak kullanılması ve taşınması yasağı ile onaylandı. 

 

     MARPOL Ek I, Yönetmeliği 1 Temmuz 2024'ten itibaren Kuzey Kutbu'nda HFO'nun yakıt olarak 

kullanılmasını ve taşınmasını yasaklayan 43A onaylandı. Yönetmelik ile uyumlu gemiler için. 12A, yakıt 

tankı koruması yürürlüğe girmiştir. 

 

     Kuzey Kutbu kıyı şeridine sahip devletler için kendi bayrağını taşıyan ve sularında çalışan gemiler için 

şarttan vazgeçme seçeneği de vardır 

 

     Değişikliklerin Haziran 2021'de MEPC 76'da kabul edilmesi ve 1 Temmuz 2024'te yürürlüğe girmesi 

bekleniyor.  

 

5.AFS 

  
     Kirliliği Önleme Sistemi (AFS) sözleşmesinde cybutryne (organik kirletici)  kontrollerini içerecek 

değişiklikler onaylandı. 

 

     AFS Konvansiyonunda cybutryne üzerindeki kontrolleri içerecek değişiklikler ve yeni Uluslararası 

Kirlenme Önleme Sistem Sertifikasının (IAFSC) verilmesi ile ilgili geçerli bir paragraf onaylandı. 

 

     Bu, 1 Ocak 2023'ten itibaren cybutryne içeren anti-fouling sistemlerinin uygulanması veya yeniden 

uygulanması için bir yasak anlamına gelir. Tüm gemiler, bu tür anti-fouling sistemlerini, son 

uygulamasından en geç 60 ay önce önce kaldırmalı veya 

mühürlemelidir. 1 Ocak 2023'ten önce inşa edilen ve bu tarihte veya daha sonra kuru havuza 

yerleştirilmeyen FSU'lar ve FPSO'lar hariç; uluslararası sefer yapmayan gemiler; ve kıyı devleti tarafından 

kabul edilmesi halinde uluslararası sefer yapan 400 GT'den küçük gemiler için geçerlidir. 

 

     Değişikliklerin Haziran 2021'de MEPC 76'da kabul edilmesi ve 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi 

bekleniyor.  
 



 

 

Yeni SOLAS Düzenlemeleri ve Kaldırma Makineleri için Oluşturulan Kılavuz 
  

     SSE 7, tek bir düşme ve kanca sistemleri ile donatılmış filikalar ve kurtarma botları için yeterli güvenlik 

standartlarını sağlamak için LSA uygulamasında değişiklik yapılmasını kabul etti. 
  

 

Güncelleştirilen Siber Güvenlik Kuralları 

  
     24 Aralık'ta, Siber Güvenlik Yönergelerinin dördüncüsü yayınlandı. Yapılan dördüncü düzenleme, 

tehdidi yetenek, fırsat ve niyetin ürünü olarak dikkate alıyor ve siber saldırının güvenlik açığı ve tehdidin 

ürünü olarak açıklıyor. 
 

 

Siber Saldırılara Dayanıklılığa Yönelik IACS Yol Haritası 

  
     IACS, siber saldırılara dirençli gemiler için paydaşlara teknik gereksinimler sağlamak adına tavsiyeler 

yayınladı. 
 

 

Kuzey Denizi Risk Değerlendirmesi Kılavuzu Artık Mevcut 
  
     Nisan ayının sonlarına doğru, kuzey kutbu konseyi Acil Durum Önleme, Hazırlık ve Müdahale Çalışma 

Grubu(EPPR), Kuzey Kutbu'ndaki gemi trafiği ve operasyonları ile ilgili bölgesel ve alan çapında risk 

değerlendirmelerini içeren veri kaynaklarını yayınladı. 

 

MARPOL’daki Etkili Değişiklikler  

  

     1 Ekim'den itibaren, MARPOL Ek I, II, V, VI ve NOx teknik kodundaki değişiklikler, gemide bulunan 

maddelerin veya çevreye zararlı maddelerin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlamak için elektronik 

kayıt defterlerinin kullanılmasına yönelik olmuştur. 
  

MLC Değişiklikleri 
  

     26 Aralık 2020'de, MLC için yapılan 2018 değişiklikleri yürürlüğe girdi ve ücretler, diğer haklar gibi 

korsanlık veya silahlı soygun nedeniyle denizcilerin gemide veya gemi dışında esir tutulmasına yönelik 

durumlar için düzenlemeler yapıldı. 
 

Armatörler Korsanlar Tarafından Esir Tutulan Mürettebat için Ödemek Yapacak 

  
     26 Aralık 2020'den itibaren, korsanlar veya başka bir suç örgütü tarafından esir tutulan mürettebat için 

armatörlerin ödeme yapma zorunluluğunu içeren yeni bir yasa  yürürlüğe girdi. Yaşanan vakalarda 

armatörlerin ödeme yapmadığı görüldüğü için mürettebatın esir tutulması halinde armatörlere ödeme 

yapılması zorunluluğu getirildi. 
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