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Türk Armatörler Birliği 
          

02 NİSAN 2020 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI   

1. TOPLANTININ KONUSU: COVID-19 salgını çerçevesinde sektör değerlendirmesinin yapılması 

2. TOPLANTININ TARİHİ VE SAATİ: 02 NİSAN 2020/14.30-16.30 

3. TOPLANTININ YERİ: MS Teams ile uzaktan erişim  

4. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 

4.1. COVID-19 Salgını başlangıcında İstanbul’dan uğraklı geçiş yapan bir gemimizin 5 kişilik personel 

bırakmasının karantina yerinin belli olmaması nedeniyle 5-6 gün sürdüğü belirtilmiştir. Hudut ve 

Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Marmara Bölge Başhekimliği ile yaptığımız görüşmeye istinaden şu 

anda bu uygulamanın bir gidişata oturduğu, hergün neredeyse 5-10 gemi adamının giriş yaptığı, gemi 

adamlarının karantina için gönderildiği hastanenin Fatih Sultan Mehmet Hastanesi olduğu ifade 

edilmiştir.  

4.2. Yine gemilerin Türk tersanelerine gelişte 14 gün karantina altına alınması konusunun 

uygulanmaya başladığı belirtilmiştir. Bu uygulama esnasında Uzakdoğudan gelen bir geminin Süveyş 

Kanalından geçişte kılavuz kaptan alması nedeniyle 14 günlük karantina süresinin oradan itibaren 

başlatıldığı, bu tip uygulamalara açıklık getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna karşılık Hudut ve 

Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Maramara Bölge Başhekimliği ile yaptığımız görüşmeye istinaden, 

eğer herhangi bir noktada dışarıdan gemiye bu tip bir giriş olur ise bu durumda bulaş olabileceği 

dikkate alınarak bu şekilde hareket edileceği ifade edilmiştir. 

4.3. Gemi sörveylerinin ertelenmesi konusu görüşüldü. Bu konuda geçtiğimiz hafta içi ve bu hafta 

başında uygulamalar başlatıldı. Tüm sörveyler 3 ay ötelendi. Ancak burada bu ötelemeyle beraber 

başvurular yapılacak sörveylerin koşullarına göre değerlendirilerek uzatılacaktır. Bu koşullar Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün 30 Mart 2020 tarihli ve 80368960-105.99-

E.20382 sayılı yazısında belirtilmiştir.  

4.4. Gemilerin Türkiye’de tersaneye giriş konusu görüşüldü. Gemilerin tersaneye girmeden önce 14 

günlük karantina süresini tamamlamaları isteniyor. Ancak tersanenin de gemiyi kabul ettiğine dair bir 

yazısı isteniyor. Tersaneye giren gemilerin şu şekilde tedbirler aldığı iletildi. 

- Tersane personeli ile gemi personeli kesinlikle yanyana getirilmiyor. 

- Enspektör tersane ofisine giderek orada görüşmelerini yapıyor. 

- Personel çift maskeli çalışıyor. 

- Çalışma saatleri ayrıştırılıp tersane personeli gündüz, gemi personeli gece çalışıyor. 

4.5 Gemilerin tersaneye girişleriyle alakalı ayrı bir değerlendirme de yapıldı. Bu değerlendirmelere 

göre bakım/havuz zamanı gelmiş olan gemiler tersaneye girmeli mi, girmemeli mi konusu 

tartışılmıştır. Girme konusunun bazı riskleri olabileceğinden bahsedilmiştir. Öncelikle gemi personeli 
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bu bulaş riskinden uzak bulunmaktadır. Dolayısıyla tersane personelinden gemi personeline hastalık 

bulaşma riski olabilmesinin yanında, gemi tersaneye girdikten sonra tersanede ortaya çıkabilecek bir 

hastalık tespitinde tersanenin kapatılma riskinin olabileceğinden bahsedilmiştir. 

Bunun yanında örneğin tanker piyasının iyi olduğu bir dönemde salgın riskini göze alıp gemilerini 

tersaneye sokmak istemeyecekleri, dolayısıyla tersaneye girme konusundaki kararda piyasa 

durumunun da etkili olabileceği söylenmiştir. 

Diğer taraftan Çin vb. birçok ülkede havuz ve bakımların ertelendiği, dolayısıyla salgının hafiflemesiyle 

birlikte tersanelere talebin artacağı bu minvalde bakımlar konusunda sıkışmalar yaşanacağı, gemi 

sayısı kalabalık olan filoların bu sıkışmalara önlem olarak yukarıda belirtilen riskleri de dikkate alarak 

karar vermeleri gerektiği konusunda mutabık kalınmıştır.  

Ancak şu da ifade edilmiştir. Bu kararın alınmasında her gemi sahibinin kendi süreç ve sektörünü 

kendisinin değerlendirerek kararını almasıdır. 

4.6. Mülki idari amirlerle yapılan görüşmeler neticinde ve resmi karar olmamakla birlikte eğer bir 

gemide bulaş tespit edilirse, gemi personelinin tamamının gemiden çıkartılacağı, karantina 

merkezlerinde karantinaya alınacağı, geminin 14 gün bekletildikten ve ilgili kuruluşlarca yapılacak 

dezenfeksiyon işleminden sonra tamamıyla yeni personel ile seferine devam edebileceği ifade 

edilmiştir. 

4.7 Gemi personeline yönelik olarak çok sıkı tedbirlerin alındığından da bahsedilmiştir. Hem hijyen ve 

hem de değişim konusunda. Şu anda bulaşıcı hastalığa yönelik en emniyetli yerin gemiler olduğu ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte şu an birçok filo personel değişimlerini birer ay ertelemiştir. Belki de 

gelecek ay birer ay daha uzatılacaktır. Dolayısıyla gelecek dönemde yaşanacak sıkıntılardan bir tanesi 

de gemilerin çoğunluğunun aynı anda değişim yapmak istemesi sonucunda personel temininde 

yaşanabilecek sıkıntılar olabilecektir. 

Bu çerçevede personel değişim maliyetleri artmış olmak birlikte herkesin kendi değerlendirmeleri 

çerçevesinde personel değişimlerine yavaş yavaş başlanabileceği ve fakat yeni personelin gemiye 

gitmeden önce testinin yaptırılması ve mümkünse evinde 14 günlük süreyi tamamlamış olmasının 

istenebileceği belirtilmiştir. 

Belki de ileride personelin seyahat masrafları artabilecek, havaalanlarında her personelden test 

istenebilecek ve transfer süreleri uzayabilecektir. 

4.8 Diğer bir konuda yurt dışında lojistik ve supply tedariği konusunda sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. 

Bu nedenle yedek parça, stoklanabilir kumanya ve benzeri malzemelerden gemide en az 3 aylık stok 

yapılması gerekebilir. 

4.9 “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Türk Armatörler Birliği olarak yardım yapılmasına, bu 

yardım kampanyasının üyelere duyurulmasına ve Yönetim Kurulunun belirlenecek rakam üzerinden 

kampanyaya destek sağlamasına karar verilmiştir. 

4.10 Bu süreç içerisinde hiçbir sektör çalışanımızın istihdamdan uzaklaştırılmaması için de ayrıca bir 

karar alınmıştır. 
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