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Sayın Üyemiz,
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (International Maritime Organization–IMO) resmi web
sitesinde 04.04.2022 tarihinde yayımlanan duyuruda;
Hava kirliliği ve enerji verimliliği kurallarının uygulanmasının desteklenmesi çerçevesinde
MARPOL 73/78 Sözleşmesi'ne yönelik değişikliklerin yürürlüğe girdiği, bahse konu değişiklikler
ile özellikle yakıt numunesi alan ve test edenler başta olmak üzere, liman devleti kontrolü ve diğer
çevre idarelerinin desteklemesinin, böylece IMO 2020 kuralının yürütülmesinde küresel düzeyde bir
uygulama alanı geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.
MARPOL Ek-VI kapsamındaki değişikliklere ilişkin bilgilerin yer aldığı duyuru ve Türkçe
tercümesi Ek'te sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
1- IMO Duyurusunun Türkçe Tercümesi (2 sayfa)
2- IMO'nun 04.04.2022 Tarihli Duyurusu (3 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Armatörler Taşıma ve İşletme Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Çevre Komisyonu
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSU6FESZ4
Bilgi için: Alper MERGEN Telefon: 0212 252 01 30/246 E-Posta: alper.mergen@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr KEP: imeakdto@hs01.kep.tr
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Derneği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği)
- WISTA Türkiye Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
- GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri
Odası)
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2/2

(Serbest Çeviridir)
HAVA KİRLİLİĞİ ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ KURALLARININ
UYGULANMASININ DESTEKLENMESİ

Ek-1

MARPOL Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi
Gemi yakıtlarındaki kükürt içeriğine yönelik IMO 2020 kuralı kapsamında %0,5 üst
limitinin yerine getirilmesini ve uygulanmasını destekleyen yakıt numunesi alma ve test etme
için yeni gereklilikler MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-VI kapsamında yürürlüğe girmiştir.
Bahse konu değişikliklerin, özellikle yakıt numunesi alan ve test edenler başta olmak
üzere, liman devleti kontrolü ve diğer çevre idarelerini desteklemesi, böylece IMO 2020
kuralının yürütülmesinde küresel düzeyde bir uygulama alanı geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu değişiklikler 2020 yılında gerçekleştirilen Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin
75’inci Oturumu’nda (Marine Environment Protection Committee-MEPC75) kabul edilmiştir.
MARPOL Ek-VI’da yapılan diğer değişiklikler, Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi
(Energy Efficiency Design Index-EEDI) “Faz 3” gerekliliklerini önemli ölçüde güçlendirerek,
gaz tankerleri, genel kargo gemileri ve LNG tankerleri dahil çeşitli gemi tipleri için “Faz 3”
uygulamasının yürürlüğe giriş tarihini 2025 yılından 2022 yılına çekmiştir. Bu durum, söz
konusu tarihten itibaren inşa edilen yeni gemi türlerinin, referans değerine göre önemli ölçüde
daha fazla enerji verimli olması gerektiğini belirtmektedir.
MARPOL Ek-VI kapsamındaki değişiklikler aşağıda yer almaktadır:
Kükürt İçeriğinin Belirlenmesi ve Örneklenmesi:


MARPOL Ek-VI Kural 2 “Tanımlar”da Değişiklikler;
“Yakıt kükürt içeriği”nin tanımlara dahil edilmesi; IMO tarafından kabul edilen standarda
göre test edilerek % m/m biriminde ölçülür, herhangi bir yakıttaki kükürt konsantrasyonu
anlamına gelmektedir.
“Düşük parlama noktalı yakıt”ın tanımlara dahil edilmesi; SOLAS düzenlemesi II-2/4’ün
2.1.1 paragrafında izin verilenden daha düşük bir parlama noktasına sahip gaz veya sıvı
yakıt anlamına gelmektedir.
“MARPOL teslim numunesi”nin tanımlara dahil edilmesi; MARPOL Ek-VI Kural
18.8.1’e uygun olarak teslim edilen yakıt numunesi anlamına gelmektedir.
“Kullanımdaki numune”nin tanımlara dahil edilmesi; bir gemide kullanılan yakıt
numunesi anlamına gelmektedir.
“Gemideki numune”nin tanımlara dahil edilmesi; o gemide kullanılması amaçlanan veya
kullanılmak üzere taşınan yakıt numunesi anlamına gelmektedir.



Yakıt Numunesi Alma ve Test Etme-Kural 14 “Kükürt Oksitler (SOx) ve Partikül
Madde”de Yapılan Değişiklikler;
Gemide kullanılan ve bulundurulan yakıttan numune alınması ve test edilmesi ile ilgili yeni
paragraflar eklenmiştir.
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Gemide kullanılan veya kullanılmak üzere taşınan yakıttan temsili numunelerinin alınması
amacıyla bir veya daha fazla numune alma noktasının oluşturulmasını veya belirlenmesini
gerektiren yeni paragraflar eklenmiştir. Yakıtların yönetmeliğe uygunluğunu doğrulamak
için gemide kullanılan yakıttan temsili numuneleri alınacaktır.


Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme (International Air Pollution Prevention-IAPP)
Sertifikası’nda Yapılan Değişiklikler (Appendix I);
Numune alma noktalarına bir referans eklemek için IAPP sertifikasını güncellemek ve
ayrıca düşük parlama noktalı yakıt hükmünde bir muafiyetin olduğu yerlere dikkat çekmek
için önemli değişiklikler yapılmıştır.



MARPOL Ek-VI yakıt numuneleri için yakıt doğrulama prosedürüne ilişkin Altıncı Ek’te
(Appendix VI), gemide kullanılan yakıt ve bulundurulan yakıttan temsili numunelerin
doğrulanmasını kapsayacak şekilde, doğrulama prosedürlerinde önemli değişiklikler
yapılmıştır.

EEDI Değişiklikleri
Enerji Verimliliği Dizayn İndeksi (EEDI) “Faz 3” Gerekliliklerinin Güçlendirilmesi
kapsamında, konteyner gemilerine yönelik daha büyük gemi boyutları için EEDI azaltım oranı
önemli ölçüde artırılmıştır. Bu kapsamda 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere EEDI
azaltım oranları:






200.000 DWT ve üzeri konteyner gemileri için %50,
120.000 ile 200.000 DWT aralığındaki konteyner gemileri için %45,
80.000 ile 120.000 DWT aralığındaki konteyner gemileri için %40,
40.000 ile 80.000 DWT aralığındaki konteyner gemileri için %35,
15.000 ile 40.000 DWT aralığındaki konteyner gemileri için %30 olarak belirlenmiştir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından geliştirilen konu ile ilgili tüm rehberlere IMO
resmi web sayfasından ulaşılabilmektedir.
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