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Akdeniz’in SOx Emisyonları Kontrol Alanı Olarak Tanımlanması 

 
MEPC 79, MARPOL Ek VI kural 14 ve Lahika III’e göre, Akdeniz’in bir bütün olarak, kükürt 
oksitler (SOx) ve partikül madde (Med SOx ECA) yönünden emisyon kontrol alanı (ECA) 
olarak belirlenmesine ilişkin değişikliği MEPC.361(79) ile kabul etmiştir. Kabul edilen 
değişimlere göre, gemilerin Mayıs 2025 itibariyle kükürt dioksit emisyonları hususunda 
daha sıkı kontrollere uyması gerekmektedir. SOx-ECA’da gemilerde kullanılan 
akaryakıttaki kükürt limiti kütlece % 0,10 (m/m), bu alanların dışında limit % 0,50 
m/m’dir. 
 
Değişimler 1 Mayıs 2024’te yürürlüğe girmektedir, ancak MARPOL Ek VI Kural 14.7 gereği 
Med SOx ECA’ya seyreden gemiler 1 Mayıs 2025 tarihine kadar % 0,10 m/m kükürt 
limitinden muaf tutulacaktır. 
 

 
 
Akdeniz, dünya çapında Kükürt Oksitleri ve partikül madde için belirlenmiş beşinci 
Emisyon Kontrol Bölgesidir, diğerleri şunlardır: Baltık Denizi bölgesi; Kuzey Denizi 
bölgesi; Kuzey Amerika bölgesi; ve Amerika Birleşik Devletleri Karayip Denizi bölgesi. 
 
 
Daha detaylı bilgi için  
Aslı YALDIZ ÖZTEKİN  
Baş Araştırma ve Kural Geliştirme Mühendisi  
Deniz Sektörü  
Tel: +90 216 581 3805  
Fax: +90 216 581 3840  
E-mail: ayaldiz@turkloydu.org 
Web: www.turkloydu.org 
 
 
Yasal Uyarı: Tüm hakları saklıdır.  
Burada verilen bilgiler sadece genel amaçlı olarak verilmiştir.  
Türk Loydu, bu belgede açıkça veya zımni olarak verilen herhangi bir bilgi veya tavsiye ile ilgili olarak veya buradaki herhangi bir yanlışlık veya buradaki 
herhangi bir eksiklik veya herhangi bir (varsa) içerdiği bilgi veya tavsiyelerle birlikte bu belgenin yayınlanmasına neden olan veya katkıda bulunan eylem 
veya ihmalden dolayı herhangi bir kişiye karşı bir yükümlülük, sözleşmesel bir sorumluluk, ihmal veya herhangi başka bir şekilde sorumluluğu 
olmayacaktır. 
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Designation of Mediterranean Sea as an Emission Control Area for SOx 

 
MEPC 79 adopted the amendments on designation of the Mediterranean Sea, as a whole, 
as an emission control area (ECA) for sulphur oxides (SOx) and particulate matter (Med 
SOx ECA) by MEPC.361(79). According to adopted amendments, ships will have to 
comply with more stringent controls on sulphur oxide emissions as May 2025. In a SOx-
ECA, the limit for sulphur in fuel oil used on board ships is 0.10% mass by mass (m/m), 
while outside these areas the limit is 0.50% m/m. 
 
The amendment shall enter into force on 1 May 2024 however ships operating in Med 
SOx ECA will be exempt from the 0.10% m/m sulphur limit until 1 May 2025 in 
accordance with regulation 14.7 of MARPOL Annex VI. 
 

 
 
The Mediterranean Sea is the fifth designated Emission Control Area for Sulphur Oxides 
and particulate matter worldwide, the others being: the Baltic Sea area; the North Sea 
area; the North American area; and the United States Caribbean Sea area. 
 
 
 
For further information 
Aslı YALDIZ ÖZTEKİN  
Principal Research and Rule Development Engineer  
Marine Sector          
Tel: +90 216 581 3805  
Fax: +90 216 581 3840  
E-mail: ayaldiz@turkloydu.org 
Web: www.turkloydu.org 
 
 
LEGAL NOTICE All rights reserved.  
The information contained here is for general information purposes only.  
Turk Loydu shall be under no liability or responsibility in contract or negligence or otherwise howsoever to any person in respect of any information or 
advice expressly or impliedly given in this document, or in respect of any inaccuracy herein or omission here from or in respect of any act or omission 
which has caused or contributed to this document being issued with the information or advice it contains (if any). 
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