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Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 18 Mayıs 2020 tarihli ve COVID-19(20)71 sayılı
yazısında, ICS'in gemilerde personel değişimi olanaklarının tespit edilmesine yönelik bir anket
hazırladığı, söz konusu ankete https://www.surveymonkey.co.uk/r/MP3KBH3 linkinden
ulaşılabileceği, denizcilik firmaları ya da gemi kaptanları tarafından anonim olarak doldurulabilen
ve takribi bir dakika süreceği belirtilen anket verilerine göre her iki haftada bir olmak üzere
personel değişimleri için beyaz liste ülkeleri oluşturulacağı belirtilmekte olup, anketin
gerçekleştirilen veya gerçekleştirilemeyen her gemi personeli değişimi operasyonu için ayrı
doldurulmasının veri akışını güncel tutacağı ifade edilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı (2 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri
Derneği)
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BP5L0M
Bilgi için: Mehmet Can SARIKAP Telefon: 02122520130/318 E-Posta: mehmet.sarikap@denizticaretodasi.org.tr
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18 May 2020

COVID-19(20)71

TO:

ALL MEMBERS & ASSOCIATED MEMBERS
BOARD
LABOUR AFFAIRS COMMITTEE
MANNING AND TRAINING SUB-COMMITTEE

CC:

CREW CHANGE TASK FORCE

REQUEST TO CIRCULATE ICS CREW CHANGE REPORT FORM LINK
Action required: To circulate the following link https://www.ics-shipping.org/crewchange-report-form to member companies, requesting them to forward this to
Masters with an encouragement to complete this ‘one minute’ ICS Crew Change
Survey whenever a crew change is attempted.
ICS is collecting information on the ability of ships to conduct crew changes. This is to
support efforts to encourage Governments to implement the ’IMO Protocols’ and
facilitate crew changes throughout the remainder of the COVID-19 pandemic in as
many ports as possible.
National associations are requested to circulate the internet link below to member
companies, requesting them to forward this to Masters with an encouragement to
complete this ‘one minute’ ICS Crew Change Survey whenever a crew change is
attempted.
Our intention is to issue the results every second week, in order to begin maintaining a
‘white list’ of those countries in which crew changes are being successfully undertaken,
which will hopefully indicate progress in the immediate days and weeks ahead.
Please forward the following link to member companies:
https://www.ics-shipping.org/crew-change-report-form
Simon Bennett
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Deputy Secretary General
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