
 
 

 

Türk Armatörler Birliği 12 Haziran 2020’de “2020 

Global Sulphur Cap Regulation: New Challenges, 

New Questions” başlıklı bir webinar düzenledi 

 
 

 
 

 

Türk Armatörler Birliği tarafından 12 Haziran 2020 Cuma günü 14.00-15.30 

saatleri arasında “2020 GLOBAL SULPHUR CAP: NEW CHALLENGES, 

NEW QUESTIONS” başlıklı bir zoom webinar yapılmıştır. Bu webinar deniz 

taşımacılığı sektörümüze yönelik olarak son dönemde düşük sülfürlü 

yakıtlardan dolayı gemi makinelerinde yaşanan problemleri ele almıştır. 

 

Webinar armatörler, şirket genel müdürleri, DPA’ler, şirket teknik müdürleri ve 

teknik personeli, gemi baş mühendisleri ve makine zabitlerinin katılımı için 

yapılmıştır. 

 

Webinar organizasyonunu Türk Armatörler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın 

Hüseyin Çınar gerçekleştirmişt. Webinar moderatörlüğü  Türk Armatörler 

Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Cihan   Ergenç tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Katılımcılar arasında İbrahim Kontaytekin, İlker Meşe, Yaşar Canca, Tulga 

Zengin, konuşmacılar MAN Energy Solutions Operation Manager Jesper Mark 

Pedersen katılmıştır. 

 

Bu Webinar yoğun ilgi ve katılımdan dolayı 3 saat sürmüştür. 

 

Bu konuya ilişkin bir Webinar tekrar son baharda yapılmaya hedeflenmektedir. 
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23 Haziran Türk Armatörler Birliği tarafından 

Mükemmeliyet Merkezimizde Personel Değişimleri 

Konusunda Bir toplantı Gerçekleştirildi 
 

Toplantıda şu kararlar alınmıştır. 

 

- Personel değişimlerinin (kontrat süresi biten, değişim için dilekçe veren) 

Temmuz ayı öncelikli ve çoğunluklu olmak üzere en geç Ağustos ayı içinde 

tamamlanması, 

 

- PCR testlerinin devlet 

hastanelerinde yapılarak, 

bu hastanelerden 

başhekim/hekim onaylı 

belge alınması, 

mümkünse gemi adamları 

için son 24 saatte içinde 

bu testin yapılmış olması 

ve yine operayonel 

ihtiyaçlar doğrultusunda 

havalimanlarında da 

yaptırılabilmesi 

 

- Gemide uzun süredir bulunan personelin moral ve motivasyonu için 

şirketlerimizin ellerinden gelen tüm gayreti göstermesi, şirket ile gemi arasında 

imkanlar nispetinde görsel iletişim kurulması ve bu iletişimde personel değişimi 

için yapılanların anlatılması ve personel sorunlarının öncelikli olarak ele 

alınarak bu konuda çözüm üretilmesi, 

 

- Bu yasak süreci içinde gemideki personelin diğer hastalık ve rahatsızlıklarının 

dikkatlice incelenerek yasaklar nedeniyle limanda doktora götürme aciliyetinin 

tele sağlık merkezimiz ile koordine edilmesi, 

 

- Yazılacak bir bilgilendirme notu ile konsolosluklara, Dışişleri Bakanlığına, 

THY’ye bu durum hakkında Türk Armatörler Birliği tarafından bir açıklama 

yazısı yazılması ve bu vesileyle bu konuda farkındalık yaratılması ve 

ihtiyaçlarımızın ortaya konulması, 

 

- Tahliye uçuşlarının olması halinde ve THY’nin uçuş planları konusunda bilgi 

verilmesi amacıyla THY ile TAB tarafından koordinasyon kurulması, 

 

- TAB tarafından uzak mesafe çalışan armatörlerin personel müdürlerinin içinde 

bulunacağı ve salgın süresince çalışacak “TAB COVID Personel Değişimi” 

başlıklı bir whatsapp grubu kurulması ve personel değişimine ilişkin dinamik 

bilgilerin burada paylaşılması ve buradan sektöre de yayılması, 
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Sign-on gemiadamları için tüm konsolosluklara bir yazı gönderilerek 

gemiadamı vizeleri için haftada bir ya da iki gün konsolosluk vize bölümlerinin 

açık tutulmasının talep edilmesi, 

 

Kendi ülkemizde de yabancı gemi adamlarına belli prosedürler çerçevesinde 

değişim için izin verilmesi, diğer ülke konsolosluklarımızda da kolaylık 

sağlanması ve bu konunun TAB tarafından ilgili mercilere iletilmesi, 

 

kararları alınmıştır. 

 

Bu kararlara istinaden tüm ihtiyaçlarımız ilgili mercilere iletilmiştir. Yazılan bir 

mektup ile; 

 

- Kendi ülke sınırlarımız dâhilinde tüm gemiadamalarının kilit çalışan olarak 

kabul edilmesi ve belli uygulama prosedürleri kapsamında yabancı gemi 

adamları da dâhil gemiadamı değişimlerinin, ülkemiz sınırlarında 

giriş/çıkışlarının ve ülkemiz liman/havaalanlarından transferlerinin 

kolaylaştırılması, 

 

- Diğer ülkelerde gemilerine katılım sağlayacak olan gemiadamlarımızın vize 

işlemlerini yürütülebilmesi için ülkemizde kapalı olarak bulunan 

konsoloslukların şirketlerimizin talebi üzerine veya standart olarak haftada 1-2 

gün bu işlemleri yapacak şekilde bir imkân yaratılması, 

 

- Herhangi bir nedenle başka bir ülkede kalıp ülkemize dönemeyen 

gemiadamlarımızın o ülke konsolosluğumuz ile doğrudan irtibatta kalarak 

yaratılacak imkânlardan haberdar edilmesi ve özellikle sağlık sebebiyle 

indirilmiş olan gemiadamlarımızın ülkemize geri döndürülmesi için gerekli 

kolaylıkların sağlanması, 

 

- Pandemi süresince özellikle THY uçuşlarında rezervasyonlarında 

gemiadamlarına öncelik tanınması ve bu süreç içerisinde tahliye uçuşu vb. uçuş 

düzenlemelerinden sektörümüzün haberdar edilmesi, 

 

- Bazı ülkelerin gemilerine katılım sağlayacak gemiadamlarından devlet onaylı 

PCR testi istemesi nedeniyle gemiadamlarımızın PCR testlerinin devlet 

hastanelerinde yapılmasına ve sonucunda onaylı bir belge verilmesine imkân 

yaratılması, 

 

- Yine bazı ülkelerin bu testlerin son 24 saatte yapılmış olma şartını da getirdiği 

dikkate alındığında bu test sonuçlarının kısa süre içerisinde gemi adamına teslim 

edilebilmesi, 

 

gibi isteklerimiz Dışişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına 

ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile THY Yönetim Kuruluna iletilmiştir. 
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DÜNYA GAZETESİ İLE KABOTAJ VE TÜRK DENİZ 

TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN RÖPORTAJ 

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. 
 

 
 

Dünya gazetesi İstihbarat Bölüm Direktörü Aysel Yücel’in davetleri ile zoom 

üzerinden 24 Haziran 2020’de bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Bu toplantıya Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, TAB 

Başkanı Ahmet Bedri İnce, Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç, TABMM İcra 

Kurulu Başkanı İbrahim Kontaytekin ve Genel Sekreter Hüseyin Çınar katılım 

sağlamıştır. Toplantıda kabotajın gerekliliği üzerinde durulmuş, deniz 

taşımacılığımıza ilişkin bilgiler verilmiş, dünya deniz taşımacılığı ile eşit 

haklarla ve eşit rekabet koşulları içinde rekabet edebileceğimiz şartların 

oluşturulması, konteyner ve kuruyük taşımacılığının pandemic sürecindeki 

durumu ile ilgili konular tartışılmış ve çok değerli bilgiler paylaşılmıştır. Emeği 

geçen Aysel Yücel Hanıma ve Hakan Güldağ Beye Türk Armatörler Birliği 

olarak teşekkürlerimizi sunarız. 

 

Söz konusu haber 1 temmuz 2020 tarihli Dünya Gazetesinde yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİNİN KURUMSAL 

İLETİŞİM FAALİYETLERİ 
 

 

TAB HAZİRAN KURUMSAL İLETİŞİM FAALİYETLERİ 

DUYURU 14 

ÜYELERE MESAJ 17 mesaj – 2992 kişiye 

SİRKÜLER 10 

BASIN BÜLTENLERİ 1 

RÖPORTAJ 1 

WEBİNAR DUYURU SAYISI 1924 mail adresine 

RAPORLAR E-Bülten Haziran  

Norm Raporu Haziran 

Sektör Analiz Raporu Haziran  
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Hazırlanan raporlarımız üyelerimize ve yaklaşık 1500 denizcilik firması ile kurum/kuruluşa  
on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. 

 
Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu bültenle birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı 
bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz.  

 

 

 

 
 

 

MeclisiMebusan Cad.  

Dursun Han No:23 K:7 

Salıpazarı – Galataport / İstanbul  

Telf: (212) 252 62 63 – (212) 252 64 74 

Fax: (212) 245 30 22 

info@armatorlerbirligi.org.tr 

 
 

 

 

https://twitter.com/armatorler 

 

https://tr.linkedin.com/in/turkarmatorlerbirligi 

 

 

https://www.instagram.com/turkarmatorlerbirligi/ 

 

https://www.facebook.com/armatorlerbirligi 

 

 
 

 

Türk Armatörler Birliği 

www.armatorlerbirligi.org.tr 

Sizin İçin Varız, Sizinle Varız 
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