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Sayı : 38591462 - 410.01 - 2020 - 1762
Konu : Gemi Tutulmaları Hk.

25/06/2020

Sirküler No :747
Sayın Üyemiz,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarih ve
E.34216 sayılı yazısı ile, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün
19.06.2020 tarih ve E.170 sayılı yazısından bahisle; limanlarımızda ve Türk Boğazlarında
sağlık işlemlerinin işleyişi hakkında açıklamalar yapılarak Serbest Pratika verilen gemilerde
hasta çıkarma, Türk ve yabancı personel değişimi işlemleri ile tamir, bakım,
su/kumanya/yakıt ikmali ve benzeri nedenlerle temas işlemlerinin yapabileceği, Türk
Boğazlarından transit geçen veya Türk limanlarında uğraksız geçiş yapan gemilerden ilgili
Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin izin ve gözetiminde hasta çıkarma, personel değişimi
işlemleri ile tamir ve su/kumanya/yakıt ikmali gibi benzeri nedenlerle temas işlemleri
yapılabileceği, personel değişimi işlemlerinde gemiden ayrılacak ve katılacak personelin
sağlık durumlarının kontrol edilerek sağlık riski taşımayan personelin gemiden ayrılması ve
katılmasına izin verileceğinin bildirildiği,
Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınına yönelik olarak mücadelede
kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda salgının etkisi azaltılarak normalleşme
sürecine geçildiği, Yaşanılan normalleşme süreci kapsamında gemilere uğradıkları yabancı
ülke limanlarında Liman Devleti Denetimleri yapılmaya başlanmış ve tutuklamaların
olduğu, tutuklamaların, gemiadamlarının geçerli iş sözleşmelerinin olmayışı, maaşlarının
zamanında ödenmemesi ve yurda dönüşleri için planlamaların yapılmamış olması
nedenleriyle yaşandığı,
Limanlarımızda ve boğazlarda Türk ve yabancı gemiadamı değişimlerinin tekrar
başlaması kararı alındığı, gemilerde çalışan ve kilit personel olan gemiadamlarının geminin
seferlerine göre değişimlerinin ülkemizde veya değişime izin verilen diğer ülkelerde
yapılması konusunda planlamanın yapılması gerektiği,
Ülkemizin, başta bayrak taşıyıcı havayolu kuruluşu olan Türk Hava Yolları'nın
(THY) ve diğer milli hava yolları firmalarının iç ve dış hatlarda seferlerine başladığı, sefer
sayıları ve gidilen ülke sayılarının ülkelerin pandemi ile mücadele durumuna göre artırıldığı,
gemilerde yapılacak gemiadamı değişimlerinin bahse konu seferlere göre yapılabileceği,
direk seferlerin olmadığı durumlarda aktarmalı seferlerin de göz önünde bulundurulması
gerektiği,
Bu kapsamda, Denizcilik Çalışma Sözleşmesine (MLC 2006) uygun olarak iş
sözleşmesi bulunmayan (süresi biten veya azami kontrat süresi aşılan) gemiadamlarının yurda
dönüşlerinin ilk fırsatta sağlanması, mümkün olmadığı takdirde gerekçe ve kanıtlarıyla
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birlikte kayıt altına alınması ve geminin sonraki seferlerine bağlı olarak yapılacak güncel
planlamanın Liman Devleti Denetim Uzmanlarına sunulmak üzere hazır bulundurulması,
maaş ödemelerine hassasiyet gösterilmesinin önem arz ettiği,
Bu itibarla, Türk Bayraklı gemilerimize yapılacak önsörvey uygulamalarında konunun
önemine binaen gerekli hassasiyetin gösterilmesi, diğer denetim konularına ek olarak
gemiadamlarının geçerli iş sözleşmelerinin, gemiadamı değişimleriyle ilgili planlamaların ve
maaşların ödendiğinin kontrolünün yapılması, limanlarımızda ve boğazlarda gemiadamı
değişimlerinin yapılabildiğinin sektöre duyurulması hususları istenmektedir.
Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek: Gemi Tutulmaları. (2 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri
Derneği)
- GBD Gemi Brokerleri Derneği
- TURSSA (Gemi Tedarikçileri Derneği)
- S.S. Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama
Kooperatifi
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri
Derneği)
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- TÜRDEF (Türkiye Denizcilik Federasyonu)
- WISTA Türkiye Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri
Odası)
- TMMOB (Gemi Mühendisleri Odası)
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
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- D.E.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- K.T.Ü DUİM Mezunlar Derneği
- ODEMED Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Mezunlar Derneği
- Beykoz Denizcilik ve Su Ürünleri Lisesi Mezunlar
Derneği
Gemi Sahibi Firmalar
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Gelen Tarih Sayı: 24/06/2020 - 2407

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Denizcilik Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu

:80368960-110.99-E.34216
:Gemi Tutulmaları.

24.06.2020

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2020 tarihli ve
94161151-499-E.170 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile limanlarımızda ve Türk Boğazlarında sağlık işlemlerinin işleyişi hakkında
açıklamalar yapılarak Serbest Pratika verilen gemilerde hasta çıkarma, Türk ve yabancı
personel değişimi işlemleri ile tamir, bakım, su/kumanya/yakıt ikmali ve benzeri nedenlerle
temas işlemlerinin yapabileceği, Türk Boğazlarından transit geçen veya Türk limanlarında
uğraksız geçiş yapan gemilerden ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin izin ve gözetiminde
hasta çıkarma, personel değişimi işlemleri ile tamir ve su/kumanya/yakıt ikmali gibi benzeri
nedenlerle temas işlemleri yapılabileceği, personel değişimi işlemlerinde gemiden ayrılacak ve
katılacak personelin sağlık durumları kontrol edilerek sağlık riski taşımayan personelin
gemiden ayrılması ve katılmasına izin verileceği bildirilmiştir.
Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü
tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınına yönelik olarak mücadelede kaydedilen
olumlu gelişmeler doğrultusunda salgının etkisi azaltılarak normalleşme sürecine geçilmiştir.
Yaşanılan normalleşme süreci kapsamında gemilere uğradıkları yabancı ülke limanlarında
Liman Devleti Denetimleri yapılmaya başlanmış ve tutuklamalar olmuştur. Tutuklamaların,
gemiadamlarının geçerli iş sözleşmelerinin olmayışı, maaşlarının zamanında ödenmemesi ve
yurda dönüşleri için planlamaların yapılmamış olması nedenleriyle yaşandığı görülmektedir.
İlgi yazı ile limanlarımızda ve boğazlarda Türk ve yabancı gemiadamı değişimlerinin tekrar
başlaması kararı alınmış olup gemilerde çalışan ve kilit personel olan gemiadamlarının
geminin seferlerine göre değişimlerinin ülkemizde veya değişime izin verilen diğer ülkelerde
yapılması konusunda planlamanın yapılması gerekmektedir.
Ülkemizin, başta bayrak taşıyıcı havayolu kuruluşu olan Türk Hava Yolları (THY) ve diğer
milli hava yolları firmaları iç ve dış hatlarda seferlerine başlamış, sefer sayıları ve gidilen ülke
sayıları ülkelerin pandemi ile mücadele durumuna göre artırılmaktadır. Gemilerde yapılacak
gemiadamı değişimleri bahse konu seferlere göre yapılabilecek olup direk seferlerin olmadığı
durumlarda aktarmalı seferlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bilgi için:Koray KORKMAZ
Denizcilik Sörvey Mühendisi

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Denizcilik Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu

:80368960-110.99-E.34216
:Gemi Tutulmaları.

24.06.2020

Bu kapsamda, Denizcilik Çalışma Sözleşmesine (MLC 2006) uygun olarak iş sözleşmesi
bulunmayan (süresi biten veya azami kontrat süresi aşılan) gemiadamlarının yurda
dönüşlerinin ilk fırsatta sağlanması, mümkün olmadığı takdirde gerekçe ve kanıtlarıyla birlikte
kayıt altına alınması ve geminin sonraki seferlerine bağlı olarak yapılacak güncel planlamanın
Liman Devleti Denetim Uzmanlarına sunulmak üzere hazır bulundurulması, maaş
ödemelerine hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.
Bu itibarla, Türk Bayraklı gemilerimize yapılacak önsörvey uygulamalarında konunun
önemine binaen gerekli hassasiyetin gösterilmesi, diğer denetim konularına ek olarak
gemiadamlarının geçerli iş sözleşmelerinin, gemiadamı değişimleriyle ilgili planlamaların ve
maaşların ödendiğinin kontrolünün yapılması, limanlarımızda ve boğazlarda gemiadamı
değişimlerinin yapılabildiğinin sektöre duyurulması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica
ederim.

Ünal BAYLAN
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
Liman Başkanlıklarına
İMEAK Deniz Ticaret Odasına
Mersin Deniz Ticaret Odasına
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Bilgi için:Koray KORKMAZ
Denizcilik Sörvey Mühendisi

