ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO) KOMİTELERİ VE ALT KOMİTELERİ
IMO Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) ;

Deniz Emniyeti Ana Komitesi (MSC) Yılda 1 veya 2 kez düzenlenmekte olup , bu komitede
Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren Hedef esaslı yeni inşa standartları (GBS- Güvenlik seviye
esaslı standartların gelecekte geliştirilmesi ile ilgili önerilerin değerlendirilmesi) konulu
çalışma grubuna düzenli olarak katılım sağlanmaktadır.
GBS ile ilgili olarak; IMO A. Res. 944(23) kararı ile IMO’nun “Yeni gemilerin dizaynı ve
yapımı için hedef esaslı standartlar (GBS) oluşturması” ve bu konunun MSC.’nin 78. Komite
toplantısından itibaren gündem maddesi olarak tartışmaya açılması kabul edilmiştir.
Standartların amacı; IMO şemsiyesi altında, belirli bir emniyet seviyesine ulaşmayı sağlayacak
tüm dünyada kabul edilen gemi dizayn ve yapım standartları oluşturmaktır. Günümüzde; gemi
dizaynında ve yapımında; Klas Kuruluşları, sektör temsilcileri ve İdareler tarafından farklı
bakış açıları ile oluşturulan muhtelif kurallar ve standartlar kullanılmaktadır. Kurallara
standartlar getirmek amacıyla oluşturulan GBS çalışma gurubu, çalışmalarını şimdilik tankerler
ve dökme yük gemileri üzerinde devam ettirmektedir. Bu gemi tipleriyle ilgili çalışmalar
tamamlandıktan sonra diğer gemi tipleri üzerinede çalışmalar yapılmaya devam edecektir.

IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) ;

Uluslar arası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) Daire
Başkanlığımızca takip edilen ana komiteler arasında olup, senede iki defa düzenlenmektedir.
Bu ana komite bünyesinde yer alan Enerji Etkinlik Dizayn Indeksi (EEDI) çalışma grubuna
Genel Müdürlüğümüz ve Türk Loydu Vakfı uzmanlarınca katılım sağlanmaktadır. Günümüzde
denizcilik sektörünün global karbondioksit emisyonlarına katkısı %3 dolayındadır. Birleşmiş
Milletler (BM) Kyoto Protokolü denizcilik sektörünü içermemekte olup, yeni global iklim
anlaşması görüşmeleri halen devam etmektedir. Denizcilik Sektöründeki emisyon yayılımını
düzenleyen yaptırım gücü olan bir düzenleme mevcut olmayıp, IMO’nun EEDI çalışmaları bu
açıdan da önem kazanmaktadır.

IMO Alt Komite Toplantıları :

Uluslar arası Denizcilik Örgütü (IMO) bünyesinde yılda birer kez gerçekleştirilen SDC Alt
Komitesi (Gemi Dizaynı ve Konstrüksiyonu Alt Komitesi) ve SSE Alt Komitesi (Gemi
Sistemleri ve Ekipmanı Alt Komitesi) toplantılarına katılım sağlanarak takip edilmektedir.

