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IMO Gerekliliklerinin Uygulanması Alt Komite (III) toplantısının 7. oturumu, 12-16 
Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlar 
ve yapılan değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir. 

 
DENİZ EMNİYETİ ARAŞTIRMA RAPORLARININ ANALİZİNDEN ALINAN 
DERSLER VE BELİRLENEN EMNİYET KONULARI 
 
Alt Komite, 43 deniz kazası ve olayının analizine dayanan bilgileri içeren yazışma 
grubunun raporunu tartıştı. Alt Komite, iki potansiyel emniyet sorununun daha 
odaklı ve uyumlu bir çaba gerektireceği, özellikle de balıkçı gemilerinden denize 
adam düşmesi; ve pilot merdivenleriyle ilgili emniyet sorunları. Balıkçı gemileriyle 
çarpışmalar ve iş kazaları (yüksekten düşme) gibi daha sık meydana geldiği görülen 
kazalar için de daha fazla analize ihtiyaç duyulmuştur. 

 
DÜNYA ÇAPINDA LİMAN DEVLETİ KONTROLÜ (PSC) FAALİYETLERİNİ VE 
PROSEDÜRLERİNİ UYUMLAŞTIRMAK İÇİN ÖNLEMLER 

Alt Komite sanal toplantıdan önce yazışma yoluyla: Dünya Çapında PSC Faaliyetlerini 
ve Prosedürlerini Uyumlaştırmaya Yönelik Önlemlere İlişkin Yazışma Grubunun 
raporu, Liman Devleti Kontrolü Prosedürlerine ilişkin revizyon önerisi, 2019 (karar 
A.1138(31)), MARPOL Ek VI Bölüm 3 kapsamında liman Devleti kontrolü için 2019 
Kılavuzunu ileride yürürlüğe girecek kurallar için girdi sağlayan yorumlar (karar 
MEPC.321(74)) ve Dünya Çapında Liman Devleti Kontrol Faaliyetlerini ve 
Prosedürlerini Uyumlaştırmaya Yönelik Önlemlere ilişkin sanal Çalışma Grubunu 
kurma konularını değerlendirmiştir. Liman Devleti kontrol Prosedürleri, 2021’in 
taslak Assembly karar metni, karar A.1138(31)’i iptal etmek için, A 32’ye kabul için 
sunulmadan önce onay için MSC 104 ve MEPC 77’ye sunulmak üzere kabul 
edilmiştir.  

 
HARMONİZE SÖRVEY VE SERTİFİKASYON SİSTEMİ (HSSC) KAPSAMINDA 
GÜNCELLENMİŞ SÖRVEY KILAVUZU 

Alt Komite, Harmonize Sörvey ve Sertifikasyon Sistemi (HSSC) kapsamında 
Güncellenmiş Sörvey Kılavuzlarına ilişkin Çalışma Grubunu aşağıdaki görev tanımları 
çerçevesinde oluşturmuştur: 

• FAL.2/Circ.131-MEPC.1/Circ.873-MSC.1/Circ.1588-LEG.2/Circ.3 ve Corr.1 ile 
yayınlanan gemilerde taşınması zorunlu sertifikalar ve belgeler listesi, 
2017’deki önerilen değişikliklerin metninin son haline getirilmesi 

• BWM sistemi devreye alma testiyle ilgili sörvey maddesi (BI) 1.1.3.20'de 
yapılan taslak değişikliklerin gözden geçirilmesi 

• iki yönlü VHF telsiz telefon cihazının son kullanma tarihi geçmiş birincil pilleri 
kullanarak çalışmasını incelemek ve kontrol etmek için ilgili anket 
maddelerinde yapılan taslak değişikliklerin gözden geçirilmesi 

• Harmonize sörvey ve sertifikasyon sistemi (HSSC) kapsamında Sörvey 
Kılavuzu, 2019 (karar A.1140(31))’da yapılan taslak değişiklikleri, öncelikli 
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olarak 31 Aralık 2021’e kadar yürürlüğe girecek zorunlu gerekliliklerde 
yapılan değişiklikleri, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması, 

Alt-Komite uluslararası deniz taşımacılığında karbon yoğunluğunun azaltılması 
önelmeleri ve insansız kandinden tahriği olmayan dubalar ile ilgili maddeleri içeren 
FAL.2/Circ.131-MEPC.1/Circ.873-MSC.1/Circ.1588-LEG.2/Circ.3 ve Corr.1 ile 
yayınlanan gemilerde taşınması zorunlu sertifikalar ve belgeler listesinde önerilen 
değişikliklerin metnini MEPC 77, LEG 109, MSC 105 ve FAL 46'ya onaya sunulmak 
üzere fikir birliğine varılmıştır.  

Ayrıca, HSSC, 2019 (karar A.1140(31)) kapsamında Sörvey Kılavuzunda yapılan 
taslak değişiklikler sonuçlandırıldı ve kabul edilmek üzere A 32'ye sunulmadan önce 
onay için MSC 104 ve MEPC 77'ye sunulmak üzere fikir birliğine varılmıştır. Revize 
edilmiş Kılavuz aşağıdaki gereklilikleri içermektedir: 

• Can filikaları ve kurtarma botları, indirme araçları ve serbest bırakma 
teçhizatı, yolcu gemileri için kaçış yolları ve helikopter düzenleri için 
operasyonel hazırlık, bakım ve denetimler 

• ESP Koda tabi olmayan yük gemilerinin sörvey periyotlarının uyumlaştırılması 
• MARPOL kapsamında elektronik kayıt defteri 
• Helikopter düzenleri köpüklü yangın söndürme cihazları 

 

İDARE ADINA HAREKET EDEN TANINMIŞ KURULUŞLARIN 
YETKİLENDİRİLMESİ İÇİN MODEL SÖZLEŞMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Harmonize Sörvey ve Sertifikasyon Sistemi (HSSC) kapsamında Güncellenmiş 
Sörvey Kılavuzları ve IMO Araçları Uygulama Kodu (III Kodu) ile İlgili Araçlar 
kapsamındaki Kapsamlı Olmayan Yükümlülükler Listesi ile ilgili Çalışma Grubu Model 
Sözleşmeyi değerlendirmiştir. Alt Komite, taslak MSC-MEPC.5 sirküler paragraf 
6.5.5’in RO Kod, Kısım 3 paragraf 5.3.2.4 ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği 
konusunda fikir birliğine varmıştır ve MSC 104 ve MEPC 77'ye onay için sunulmak 
üzere idareler adına hareket eden Tanınmış Kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin 
taslak model sözleşmeyi sonuçlandırmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daha detaylı bilgi için:  
 
Aslı YALDIZ ÖZTEKİN                                         
Baş Araştırma ve Kural Geliştirme Mühendisi          
DENİZ SEKTÖRÜ                                                  
Tel : +90-216-5813806                                        
Fax : +90-216-5813840                                       
E-mail:  ayaldiz @turkloydu.org                            
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The seventh session of the IMO Sub-Committee on Implementation of IMO 
Instrument (III 7) was held remotely from 12 to 16 July 2021. Decisions and 
discussions have been summarized hereunder. 

LESSONS LEARNED AND SAFETY ISSUES IDENTIFIED FROM THE ANALYSIS 
OF MARINE SAFETY INVESTIGATION REPORTS 

The Sub-Committee discussed report of correspondence group containing 
information based on the analysis of the 43 marine casualties and incidents. The 
Sub-Committee agreed with the recommendation that two potential safety issues 
would require a more focused and concerted effort , specifically, man overboard 
from fishing vessels; and pilot ladder-related safety issues. Further analysis was 
also needed of the casualties seen to be occurring more frequently, namely 
collisions with fishing vessels and occupational accidents (fall from height). 

 
MEASURES TO HARMONIZE PORT STATE CONTROL (PSC) ACTIVITIES AND 
PROCEDURES WORLDWIDE 
 
The Sub-Committee considered by correspondence prior to the virtual meeting: 
report of the Correspondence Group on Measures to Harmonize PSC Activities and 
Procedures Worldwide, proposal of revision on Procedures for Port State Control, 
2019 (resolution A.1138(31)), comments which provided input to further develop 
the 2019 Guidelines for port State control under MARPOL Annex VI Chapter 3 
(resolution MEPC.321(74)) and established the virtual Working Group on Measures 
to Harmonize Port State Control Activities and Procedures Worldwide. The text of 
the draft Assembly resolution on Procedures for port State control, 2021, to revoke 
resolution A.1138(31), was agreed for submission to MSC 104 and MEPC 77 for 
approval prior to submission to A 32 for adoption. 

 
UPDATED SURVEY GUIDELINES UNDER THE HARMONIZED SYSTEM OF 
SURVEY AND CERTIFICATION (HSSC) 
 
The Sub-Committee established the Working Group on the Updated Survey 
Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification (HSSC) under 
the following terms of reference, to: 

• finalize the text of the proposed amendments to FAL.2/Circ.131-
MEPC.1/Circ.873-MSC.1/Circ.1588-LEG.2/Circ.3 and Corr.1 on List of 
certificates and documents required to be carried on board ships, 2017 

• review the draft amendments to the survey item (BI) 1.1.3.20 relating to the 
BWM system commissioning testing 

• review the draft amendments to the relevant survey items to examine and to 
check the operation of two-way VHF radiotelephone apparatus using expired 
primary batteries 

• review and finalize, as a matter of priority, draft amendments to the Survey 
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Guidelines under the harmonized system of survey and certification (HSSC), 
2019 (resolution A.1140(31)), deriving from amendments to the relevant 
mandatory instruments entering into force up to and including 31 December 
2021 

The Sub-Committee agreed to the text of the proposed amendments to 
FAL.2/Circ.131- MEPC.1/Circ.873-MSC.1/Circ.1588-LEG.2/Circ.3 and Corr.1 on List 
of certificates and documents required to be carried on board ships which includes 
items regarding measures to reduce carbon intensity of international shipping and 
unmanned non-self-propelled (UNSP) barges, for submission to MEPC 77, LEG 109, 
MSC 105 and FAL 46 for approval.  

Also the draft amendments to the Survey Guidelines under the HSSC, 2019 
(resolution A.1140(31)) was finalized and  agreed for submission to MSC 104 and 
MEPC 77 for approval prior to submission to A 32 for adoption. The revised 
guidelines include requirements related to: 

• Operational readiness, maintenance and inspections for lifeboats and rescue 
boats, launching appliances and release gear, means of escape for passenger 
ships, and helicopter facilities 

• Harmonization of survey periods of cargo ships not subject to the ESP Code 
• Electronic record books under MARPOL 
• Helicopter facility foam firefighting appliances 

 
REVIEW THE MODEL AGREEMENT FOR THE AUTHORIZATION OF 
RECOGNIZED ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF THE 
ADMINISTRATION 
 
The Working Group on the Updated Survey Guidelines under the Harmonized 
System of Survey and Certification (HSSC) and the Non-exhaustive List of 
Obligations under Instruments Relevant to the IMO Instruments Implementation 
Code (III Code) was considered Model Agreement. The Sub-Committee agreed that 
paragraph 6.5.5 of the draft MSC-MEPC.5 circular should be aligned with paragraph 
5.3.2.4 of part 3 of the RO Code and finalized the draft model agreement for the 
authorization of Recognized Organizations acting on behalf of administrations, for 
submission to MSC 104 and MEPC 77 for approval. 
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