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IMO Enstrümanları Uygulama (Eski Bayrak Devleti Uygulamaları) Alt Komite 
toplantısının 3. oturumu, 18-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Londra’da IMO 
Merkezinde yapılmıştır.  

Toplantı, IMO Genel Sekreteri Sn. Kitack Lim’in açılış konuşması ile başlamıştır. 
Alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir. 

Diğer IMO Organlarının Kararları (Gündem Maddesi - 2)  

III 3 Komitesi, MSC 95, MEPC 69, IMO Konseyi, FAL 40 ve diğer Alt Komitelerin 
(SDC 3, HTW 3, NCSR 3, SSE 3) kararları hakkında bilgilendirilmiştir.  

III 3 Komitesi özellikle aşağıdaki konuları dikkate almıştır. 

- Deniz Kazalarından alınan dersler (Gündem Maddesi 4) 

- Liman Devleti Kontrolleri Kılavuzları (Gündem Maddesi 5) 

- Elektronik Sertifikaların kabulü (Gündem Maddesi 5) 

- Deniz çalışanlarının istirahatı ve gemilerin donatımına ilişkin belgelendirme 
ile ilgili Liman Devleti Kontrol Zabitleri için Kılavuzlar (Gündem Maddesi 5) 

- UNSP* Barçların Marpol Sörvey ve Belgelendirme gereklerinden muaf 
tutulması (Gündem Maddesi 8) 

Liman Atık Alım Tesislerinin yetersizliğine ilişkin iddialar hakkında 
raporların görüşülmesi ve analiz edilmesi (Gündem Maddesi - 3) 

III 3 Komitesi, Liman Atık Alım Tesislerinin yetersizliğine ilişkin iddialar hakkında 
raporları görüşmüş ve bazı tartışmaların ardından sorunun varlığını kabul etmiştir. 
Üye devletlerin MARPOL kuralları gereği yetersiz tesisler ile ilgili raporların gereğini 
yapmaları konusunda hatırlatılmaları gereğine karar vermiştir. 
 
III 3 Komitesi, daha iyi bir raporlama sağlanması için MEPC.1/Circ.834 Madde G, 
Ek 1’de yer alan tablonun güncellenmesine karar vermiştir. Aynı şekilde GISIS’in 
ilgili modülünün de güncellenmesine karar verilmiştir. Taslak güncellemeler onay 
için MEPC’ye gönderilecektir. 

Deniz Emniyeti Araştırma Raporlarından yapılan analizlerden alınan 
dersler ve emniyet hususları (Gündem Maddesi - 4) 

MSC 93 Komitesi, kaza veritabanlarına yapılan yetersiz-bildirimlere ilişkin 
problemleri ve kaza araştırma raporlarının analiz edilmesi ile elde edilenlerin 
faydasını dikkate almıştır. Bu tip hususların gözden geçirilmesi için III 3 
Komitesinin teknik alt komite olduğunu değerlendirmiştir. 
III 3 Komitesi, Kaza Araştırma Yazışma Grubunun raporunu dikkate almış ve 
ayrıca aşağıdakileri değerlendirmiştir: 

- Kaza verilerinin en verimli kullanımı 

*UNSP: Unmanned Non-Self-Propelled 
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- Öğrenilen derslerin yayılmasının iyileştirilmesi için yeni yöntemler 

- Yüksek yoğunluklu trafikte seyreden gemilerde vardiya ve gözcülüğün 
geliştirilmesi 

Dünyada Liman Devleti Kontrolleri (LDK) faaliyetleri ve prosedürlerini 
uyumlu hale getirmek için tedbirler (Gündem Maddesi - 5) 

III 3 Komitesi, LDK faaliyetleri ve prosedürlerini uyumlu hale getirmek için 
tedbirler için kurulan yazışma grubunun raporunu ve özellikle Resolution A.1052 
(27) Procedures for Port State Control 2011 üzerinde yapılması teklif edilen taslak 
değişiklikleri değerlendirmiştir. 
 
III 3 Komitesi ayrıca aşağıdakileri değerlendirmiştir: 

- LDK Rejimlerinin yıllık raporları 

- Bölgesel LDK anlaşmalarının ilerleme raporları 

- Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyalarının sonuçları 

- Bayrak Devlet İdareleri ve Tanınmış Kuruluşların performansları. III Komitesi bu 
madde kapsamında tanınmış kuruluşların sorumlu olduğu kusurlara ilişkin 
verilerin uyumlu bir halde toplanması ve sunulabilmesi için ve bu sayede bayrak 
devletleri ve diğer paydaşların yetkilendirilmiş kuruluşların karşılaştırılması ve 
değerlendirilmesi için kolaylık olması bakımından belirli bir formatta IMO’ya 
sunulmasını görüşmüştür. 

- Resolution A.1052 (27) Procedures for Port State Control 2011 üzerinde 
yapılması teklif edilen taslak değişikliklerin, elektronik sertifikaların daha çok 
Kabul edilmesi teşvik etmeyi amaçlamıştır. 

- HTW 3 Komitesi tarafından hazırlanan, deniz çalışanlarının istirahatı ve gemilerin 
donatımına ilişkin belgelendirme ile ilgili taslak LDK Kılavuzunun ana metninde 
yapılacak değişikliklerde gereken değişiklikler ve tavsiyeler yapılmıştır. Taslak 
kılavuz son işlemler için HTW 3 Komitesine gönderilecektir. III 3 Komitesi ayrıca 
kılavuzlar hazır olduğunda LDK Kılavuzunun Ek 11’i içerisinde eklenmesini tavsiye 
etmiştir. 

Uyumlaştırılmış Sörvey ve Sertifikalandırma Sistemi güncellenen Sörvey 
Kılavuzları (Gündem Maddesi - 8) 

III 3 Komitesi, Uyumlaştırılmış Sörvey ve Sertifikalandırma Sistemi hakkında 
kurulan yazışma grubunun raporunu ve aşağıdaki konuları değerlendirmiştir; 
 
- FAL.2/Circ.127-MEPC.1/Circ.817 –MSC.1/Circ./1462 Eklerine yapılan taslak 
değişiklikler, 

- Polar Kod gereklerince sörvey ve sertifikasyon hususları. 

- Zorunlu Sertifikaların atanan son tarihlerine ilişkin taslak MSC-MEPC.5 sirküleri. 

- HSSC (resolution A.1104(29)) Sörvey Kılavuzlarına yapılacak taslak değişiklikler. 

- SOLAS Eklerinin erken uygulanması. 

- HSSC Kılavuzları Paragraf 3.9.1’de bahsedilen “inceleme” teriminin muhtemel 
yanlış anlaşımı. 

III 3 Komitesi, UNSP* Barçların Marpol gereklerinden muaf edilmesine ilişkin 
taslak değişiklikleri bitirmiştir. 
 
Tamamlanan değişiklikler onay için MEPC Komitesine gönderilecektir. 
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IMO Enstrümanları Uygulaması ile ilgili enstrümanların kapsamlı olmayan 
gerekler listesi (Gündem Maddesi - 8) 
 
III 3 Komitesi, Uyumlaştırılmış Sörvey ve Sertifikalandırma Sistemi hakkında 
kurulan yazışma grubunun raporunun yeni gereklerle ilgili bölümlerini 
değerlendirmiştir. MEPC 68 ve MSC 95 seansları arasında yürüdüğe giren yeni 
gereklerin listesini içeren yeni zorunlulukların kapsamlı olmayan listesi 
görüşülmüştür. 
 

- Gemilerde taşınması zorunlu sertifika ve dokümanların listesinde yapılacak 
taslak değişiklikler ve muhtemel ilaveler (FAL.2/Circ.127-MEPC.1/Circ.817-
MSC.1/Circ.1462 Eki). 

 
- III 3 Komitesi, Tanınmış Kuruluşların İdare Adına Yetkilendirilmesi için 

Model Anlaşma’nın gözden geçirilmesini kararlı bir biçimde desteklemiştir. 
Yeni model için teklif MSC 70’e gönderilecektir. 
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The 3rd session of the IMO Sub-Committee on Implementation of IMO 
Instruments (III) was held from 18 to 22 July 2016 at IMO HQ in London.  

Meeting opened by the IMO Secretary General Mr. Kitack Lim with a welcome 
speech. Decisions and discussions have been summarized hereunder.  

Decisions of other IMO Bodies (Agenda item 2)   

III 3 was informed of relevant decisions made and action taken by MSCs 95 & 96, 
MEPC 69, Council, FAL 40 and other Sub-Committees (SDC 3, HTW 3, NCSR 3, 
SSE 3) as appropriate. These were discussed further under the relevant agenda 
items and included in this report under the same.  

In particular III 3 considered:  

– Lessons learned from Marine Casualties (Agenda item 4)  

– Guidance for port State control officers (Agenda item 5)  

– Acceptance of electronic certificates (Agenda item 5)  

– Guidelines for port State control officers on certification of seafarers, hours of 
rest and manning (Agenda item 5)  

– Exemption of UNSP barges from MARPOL survey and certification requirements 
(Agenda item 8).  

Consideration and analysis of reports on alleged inadequacy of port 
reception facilities (Agenda item 3) 

III 3 considered reports related to the availability of port reception facilities and 
after some discussion, III 3 acknowledged the issues and that Member States 
should be reminded of their obligations under MARPOL to respond to reports of 
inadequate facilities 

To facilitate better reporting III 3 agreed to draft amendments to 
MEPC.1/Circ.834 Item G Table of Appendix 1. The relevant module of GISIS will 
be likewise amended. The draft amendments will be submitted to MEPC for 
approval. 

Lessons learned and safety issues identified from the analysis of marine 
safety investigation reports (Agenda item 4) 

MSC 93 noted the problem of under-reporting in casualty databases as well as 
the benefits to be gained from the analysis of casualty investigation report data. 
III is considered to be the technical Sub-Committee to review such issues.  

III 3 noted the report of the Correspondence Group on Casualty Analysis and in 
addition considered: 

-Optimum use of casualty data  

-New ways to improve the dissemination of lessons learned  
Page 4 / 6 

http://www.turkloydu.org/


-Enhancing watchkeeping and lookout on bridges of ships transiting areas of high 
density traffic  

Measures to harmonize port State control (PSC) activities and 
procedures worldwide (Agenda Item 5) 

III 3 reviewed the report of the Correspondence Group on Measures to 
Harmonize Port State Control (PSC) Activities and Procedures Worldwide and in 
particular the proposed draft amendments to resolution A.1052 (27) on the 
Procedures for Port State Control 2011, however, due to time constraints they 
were not able to complete this work which will be continued at III 4. 

III 3 also considered:  

– Annual reports of the PSC regimes.  

– Progress reports on regional PSC agreements.  

– Outcome of concentrated inspection campaigns (CICs).  

– Performance of flag Administrations and Recognised Organisations (ROs). With 
regard to this item III 3 also considered a proposal for a harmonised approach 
among the PSC regimes in collating and presenting the data on RO-related 
deficiencies, in a format to make it easier for the flag States and other 
stakeholders for comparison and assessment of the performance of ROs.  

– Draft amendments to the Procedures for Port State Control, 2011 (resolution 
A.1052 (27)), aimed at promoting wider acceptance of electronic certificates.  

– Amendments to the main body of the draft Guidelines for Port State Control 
Officers on certification of seafarers, hours of rest and manning developed by 
HTW 3 and made amendments and recommendations as necessary. The draft 
guidelines will now go to HTW for finalisation. III 3 also recommended that once 
complete the guidelines should be incorporated into the Revised Guidelines for 
PSC as Annex 11.  

Updated Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and 
Certification (Agenda item 8) 

III 3 considered the report of the Correspondence Group on the Review of the 
Survey Guidelines under HSSC and in particular:  
 
–Draft amendments to the annex to FAL.2/Circ.127-MEPC.1/Circ.817 –
MSC.1/Circ./1462  

–Survey and certification matters under the requirements of the Polar Code.  

–Draft MSC-MEPC.5 circular concerning the date of expiration assigned to 
statutory certificates.  

– Draft amendments to the Survey Guidelines under the HSSC (resolution A.1104 
(29)).  

– Early Implementation of SOLAS amendments. 

– Possible misunderstanding of the term ‘examined’ as defined in paragraph 3.9.1 
of the HSSC guidelines.  
 
III 3 finalised the draft amendments for the exemption of UNSP barges from the 
survey and certification requirements of the MARPOL Convention. 
 
The finalised amendments will be submitted to MEPC 70 for approval pending 
adoption. 
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Non-exhaustive list of obligations under instruments relevant to the IMO 
Instruments Implementation (Agenda item 9) 

III 3 considered the relevant part of the Report of the Correspondence Group on 
the Review of the Survey Guidelines under HSSC that considers the non-
exhaustive list of obligations and which includes a list of new requirements that 
have been adopted during the intercessional period including those adopted by 
MEPC 68 and MSC 95. 
 

–  Potential additions and draft amendments to the list of certificates and 
documents required to be carried on board ships (Annex to FAL.2/Circ.127-
MEPC.1/Circ.817-MSC.1/Circ.1462). 

 
−  III 3 overwhelmingly supported a review of the Model Agreement for the 

Authorisation of Recognised Organisations acting on behalf of the 
Administration. A proposal for a new output will be submitted to MSC 70.  
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