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Deniz Emniyeti Komitesinin 104. Oturumu çevrimiçi olarak 04-08 Ekim 2021 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Komite, 104. oturumda mevcut olan sınırlı süreyi dikkate alarak, genel olarak 
çalışma programı maddelerinin (yeni öneriler) ele alınmasını ertelemiştir. 

Alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeler aşağıda özetlenmiştir. 

ZORUNLU KURALLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
KABUL EDİLMESİ 

MSC, aşağıdaki IMO kurallarında, aşağıda belirtilen değişiklikleri kabul etmiştir: 

1988 Yükleme Sınırı Protokolü ve IGC Kod’unda değişiklikler  

Komite, 1988 Yükleme Sınırı Protokolü kural 27 (13) (a)’da ve benzer şekilde 
IGC Kod’u 2.7.1’de yapılan değişiklikleri kabul etmiştir. Bu değişikliklerle, 
menteşeli su geçirmez kapılar, ilerleyen su dolumunun meydana gelebileceği 
açıklıklar dışında tutulmuştur. Değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tüm 
gemilere (mevcut ve yeni) uygulanacaktır. 1988 Yükleme Sınırı Protokolü ve 
IGC Kod’unda yapılan taslak değişiklikler, nihai yaralı su hattının üzerinde yer 
alma gerekliliği haricinde kalan, su geçirmez kapaklarla teçhiz edilmiş açıklıkları 
tanımlar. Bu nedenle, bu ek istisnaların mevcut gemiler üzerinde etkisi 
olmayacağı değerlendirilmektedir.     

1988 Yükleme Sınırı Protokolünde yapılan yukarıdaki değişikliklere ek olarak, 
kural 22 (1) (g) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

“ (g)  Tablo 22.1’de frengilerin, alıcıların ve disçarçların kabul edilebilir 
düzenlemeleri gösterilmektedir.”  

MARPOL ve IBC Kod’da yapılacak benzer değişiklikler ayrı olarak MEPC 77’nin de 
gündemindedir (Kasım 2021). 

İÇ HAT FERİBOT EMNİYETİNİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÖNLEMLER 

Komite, MSC 103’e sunulan dokümanlar ve yapılan yorumlar temelinde, iç hat 
feribot emniyeti ile ilgili model kurallar taslağını tamamlamak amacıyla MSC 
104’te İç Hat Feribot Emniyeti Çalışma Grubu oluşturmuştur.  

İç Hat Feribot Emniyeti Çalışma Grubu raporunu değerlendiren Komite, Çalışma 
grubu tarafından nihai hale getirilen İç Hat Feribot Emniyeti Model Kurallarını 
onaylamıştır. 

AMAÇ ESASLI YENİ GEMİ İNŞAATI STANDARTLARI 

Komite, ilk GBS denetimi sırasında belirlenen IACS ortak yapım kurallarının 
uygunsuzluklarının ve DNV’nin yeniden doğrulama denetiminde belirlenen 
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uygunsuzlukların giderildiğini teyit etmiştir. 

 

NAVİGASYON, İLETİŞİM VE ARAMA ve KURTARMA 

Komite, Global Denizcilik Tehlike ve Emniyet Sisteminin (GMDSS) 
modernizasyonuna ilişkin SOLAS sözleşmesine ve ilgili diğer kurallara yönelik 
taslak değişiklikleri onaylamıştır. Bilahere, Komite aşağıda belirtilenlere ilişkin 
taslak değişiklikleri onaylamıştır: 

• SOLAS Kısım II-1, III, IV ve V ile Ek (Sertifikalar), 
• 1988 SOLAS Protokolü, 
• 1994 ve 2000 HSC Kod’u, 
• 1983 ve 2008 SPS Kod’u ve 
• 1979, 1989 ve 2009 MODU Kod’u 

Komite ayrıca, bu gündem maddesi kapsamındaki diğer karar taslaklarını ve 
sirkülerleri de onaylamıştır. Kararlar ve sirkülerlerın listesi sırasıyla Ek 1 ve 2’de 
yer almaktadır. 

Komite “Japon QZSS’nin Dünya Çapında Radyonavigasyon Sisteminin bir 
bileşeni olarak tanınmasını” da onaylamıştır. 

IMO KURALLARININ UYGULANMASI 

Komite, MEPC’nin eş zamanlı kararına bağlı olarak aşağıda belirtilenleri 
onaylamıştır: 

• Liman Devleti kontrolü için taslak prosedürler, 2021 ve A.1138(31) sayılı 
kararı iptal etmek için ilgili Genel Kurul kararı taslağı, 

• Harmonize Sörvey ve Sertifikasyon Sistemi (HSSC), 2021 kapsamında 
Sörvey Esasları Taslağı ve A.1140(31) sayılı kararı iptal etmek için ilgili 
Genel Kurul kararı taslağı ve, 

• 2021 IMO Kuralları Uygulama Kod’u (III Kod’u) ile ilgili kurallara ait 
kapsamlı olmayan yükümlülükler listesi  ve A.1141(31) sayılı kararı iptal 
etmek için ilgili Genel Kurul kararı taslağı. 

Komite ayrıca, MEPC’nin eş zamanlı kararına bağlı olarak, İdare adına hareket 
eden tanınmış kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin Model anlaşmaya ait taslak 
MSC-MEPC.5 sirkülerini de onaylamıştır. 

ÇALIŞMA PROGRAMI 

Uzaktan sörveyler, ISM Kod’u denetimi ve ISPS Kod’u doğrulamaları 

Komite, 2024 tamamlanma yılı hedefiyle COVID-19 pandemisi sırasında 
kullanımlarındaki artışa karşılık olarak “Uzaktan sörveylerin, ISM Kod’u 
denetimlerinin ve ISPS Kod’u doğrulamalarının değerlendirilmesi ve 
uygulanmasına ilişkin kılavuzun geliştirilmesi” konusunda yeni bir çıktı eklemeyi 
kabul etmiştir. 

Otonom su üstü gemileri (MASS) 

Komite, 2025 tamamlanma yılı hedefiyle “Otonom su üstü gemileri (MASS) için 
amaç esaslı bir dokümanın geliştirilmesi” konusunda yeni bir çıktı eklemeye 
karar vermiştir. Bu oturumda sunulan dokümanlar ve yapılan yorumlar ile 
Düzenleyici Kapsam Belirleme Çalışmasının (MSC.1/Circ.1638) sonucu dikkate 
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alınarak, kapsam, atılacak adımlar ve zaman çizelgelerinin yanısıra diğer IMO 
organlarıyla yapılan çalışmaların koordinasyonunu içeren bir yol haritası, MSC 
105’de ayrıntılı değerlendirme için ilgili taraflarla istişare halinde Başkanlık 
tarafından hazırlanacaktır. 

 

----------------- 

 

Daha detaylı bilgi için: 

Bekir Sıtkı TÜRKMEN 
Kural Geliştirme ve Yasal Mevzuat 
Bölüm Müdürü 
Deniz Sektörü 
Tel: +90-216-5813783 
Faks: +90-216-5813800 
E-posta: bsturkmen@turkloydu.org 
Web: www.turkloydu.org 
 

Aykut YILMAZ 
Bayrak Devleti Onayları Birimi 
Yöneticisi  
Deniz Sektörü 
Tel: +90-216-5813771 
Fax: +90-216-5813800  
E-posta: ayilmaz@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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The 104th session of the Maritime Safety Committee, was held remotely from 04 
to 08 October 2021.  

The Committee, taking into account the limited time available at the 104rd 
session postponed the consideration of mainly work programme (new 
proposals) items. 

Main decisions and discussions have been summarized hereunder. 

CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY 
INSTRUMENTS 

MSC adopted the following amendments to following IMO Instruments:  

Amendments to the 1988 Load Line Protocol and IGC Code 

The Committee adopted amendments to Regulation 27(13) (a) of 1988 Load 
line protocol and similarly IGC Code 2.7.1. By these amendments, the hinged 
watertight doors are excluded from openings where the progressive down 
flooding may take place. Amendments are applied to all ships (existing and 
new) as of 1 January 2024. As the draft amendments to the 1988 Load Lines 
Protocol and the IGC Code specify additional openings fitted with watertight 
closures, which are excluded from the requirement of being located above the 
final damage waterline. Therefore, it is considered that these additional 
exclusions would have no impact on existing ships.   

In addition to above amendments to 1988 Load Line Protocol, Regulation 
22(1)(g) is replaced with the following: 

 "(g) Table 22.1 provides the acceptable arrangements of scuppers, inlets and 
discharges." 

Similar amendments to MARPOL and IBC Code were also in the agenda of MEPC 
77 (November 2021).  

MEASURES TO IMPROVE DOMESTIC FERRY SAFETY 

The Committee established a Working Group on Domestic Ferry Safety at MSC 
104 to further develop with the aim of finalizing the draft Model Regulations on 
Domestic Ferry Safety on the basis of submitted documents and comments 
made at MSC 103. 

Having considered the report of the Working Group on Domestic Ferry Safety, 
the Committee approved the Model Regulations on Domestic Ferry Safety as 
finalized by the Working Group. 
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GOAL-BASED NEW SHIP CONSTRUCTION STANDARDS 

The Committee confirmed that the non-conformities of IACS common structural 
rules identified during the first GBS maintenance audit and the non-conformities 
identified during the re-verification audit of DNV were rectified. 

NAVIGATION, COMMUNICATIONS AND SEARCH AND RESCUE 

The Committee approved draft amendments to SOLAS convention and other 
related instruments concerning the modernisation of Global Maritime Distress 
and Safety System (GMDSS). Subsequently, the Committee approved relevant 
draft amendments to: 
 

• SOLAS chapters II-1, III, IV and V, and the appendix (Certificates); 
• the 1988 SOLAS Protocol;  
• the 1994 and 2000 HSC Codes; 
• the 1983 and 2008 SPS Codes; and   
• the 1979, 1989 and 2009 MODU Codes 

 
In addition, The Committee approved other draft resolutions, circulars under 
this agenda item. The list of resolutions and circulars can be found in 
Appendix 1 and 2 respectively. 
 
The Committee also approved the “Recognition of the Japanese QZSS as a 
component of the Worldwide Radionavigation System”.  
 
IMPLEMENTATION OF IMO INSTRUMENTS 

The Committee approved, subject to MEPC's concurrent decision: 
 

• Draft Procedures for port State control, 2021 and the associated draft 
Assembly resolution to revoke resolution A.1138(31); 

• Draft Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and 
Certification (HSSC), 2021 and the associated draft Assembly 
resolution to revoke resolution A.1140(31); and 

• 2021 Non-exhaustive list of obligations under instruments relevant to 
the IMO Instruments Implementation Code (III Code) and the 
associated draft Assembly resolution, as amended, to revoke resolution 
A.1141(31)). 

 
The Committee also approved, subject to MEPC's concurrent decision, the draft 
MSC-MEPC.5 circular on Model agreement for the authorization of recognized 
organizations acting on behalf of the Administration. 

WORK PROGRAMME 

Remote surveys, ISM Code audit and ISPS Code verifications 

The Committee agreed to include a new output on "Development of guidance on 
assessments and applications of remote surveys, ISM Code audits and ISPS 
Code verifications" in response to an increase of their use during the COVID-19 
pandemic with a target completion year of 2024. 

Maritime autonomous surface ships (MASS) 

The Committee decided to include a new output on "Development of a goal-
based instrument for maritime autonomous surface ships (MASS)", with a target 
completion year of 2025. A road map, including scope, steps and timelines, as 
well as the coordination of work with other IMO bodies, taking into account the 
documents submitted and comments made at this session and the outcome of 
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the Regulatory Scoping Exercise (MSC.1/Circ.1638), for detailed consideration 
at MSC 105 will be prepared by the Chair in consultation with the involved 
parties. 

 

----------------- 

 
 
 
For further information:  
 
Bekir Sıtkı TÜRKMEN 
Division Manager 
Rule Development and  
Statutory Legislation   
MARINE SECTOR 
Tel: +90-216-5813783 
Fax: +90-216-5813800 
E-mail: bsturkmen@turkloydu.org 
Web: www.turkloydu.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aykut YILMAZ 
Statutory Department Chief 
MARINE SECTOR 
Tel: +90-216-5813771 
Fax: +90-216-5813800  
E-mail: ayilmaz@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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APPENDIX 1 
PROVISIONAL LIST OF RESOLUTIONS 

RESOLUTION MSC491(104) – AMENDMENTS TO THE PROTOCOL OF 1988 
RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966 (1988 
LOAD LINES PROTOCOL) 

RESOLUTION MSC492(104) – AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE 
FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING LIQUEFIED 
GASES IN BULK (IGC CODE) 

RESOLUTION MSC493(104) – AMENDMENTS TO THE PERFORMANCE 
STANDARDS FOR SHIPBORNE SIMPLIFIED VOYAGE DATA 
RECORDERS (S-VDRs) (RESOLUTION MSC.163(78), AS AMENDED) 

RESOLUTION MSC494(104) – AMENDMENTS TO THE PERFORMANCE 
STANDARDS FOR SHIPBORNE VOYAGE DATA RECORDERS (VDRs) 
(RESOLUTION MSC.333(90)) 
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APPENDIX-2 

LIST OF CIRCULARS APPROVED BY MSC 104 

MSC.1/Circ.1643 Guidance on seafarers' training and certification for issuing 
Administrations, flag States and port States during the 
COVID-19 pandemic 

MSC.1/Circ.1163
/Rev.13 

Parties to the International Convention on Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 
(STCW), 1978, as amended, confirmed by the Maritime Safety 
Committee to have communicated information which 
demonstrates that full and complete effect is given to the 
relevant provisions of the Convention 

MSC.1/Circ.1164
/Rev.24 

Promulgation of information related to reports of independent 
evaluation submitted by Parties to the International 
Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978, as amended, 
confirmed by the Maritime Safety Committee to have 
communicated information which demonstrates that Parties 
are giving full and complete effect to the relevant provisions of 
the Convention 

MSC.1/Circ.797/
Rev.36 

List of competent persons maintained by the Secretary-
General pursuant to section A-I/7 of the STCW Code 

SN.1/Circ.341 Recognition of the Japanese Quasi-Zenith Satellite System 
(QZSS) 

MSC.1/Circ.1039
/Rev.1 

Guidelines for shore-based maintenance of emergency 
position-indicating radio beacons (EPIRBs) 

MSC.1/Circ.1040
/Rev.2 

Guidelines on annual testing of emergency position-indicating 
radio beacons (EPIRBs) 

MSC.1/Circ.1460
/Rev.3 

Guidance on the validity of VHF radiocommunication 
equipment installed and used on ships 

MSC.1/Circ.1613
/Rev.1 

Interim Iridium SafetyCast service manual 

MSC.1/Circ.1644 Deliberate interference with the United States' Global 
Positioning System (GPS) and other Global Navigation Satellite 
Systems (GNSS) 

Page 8 / 8 


	Türk Loydu Özet Raporu -MSC 104
	Türk Loydu Summary Report – MSC 104 

