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ÖNE ÇIKANLAR
AĞUSTOS AYINDA MEVZUAT, ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE
REGÜLASYONLARDA NELER DEĞİŞTİ?

İŞTE CEVAPLARI

MİLLİ MEVZUAT
Bu ay Resmi Gazetede deniz taşımacılığıyla ilgili herhangi bir mevzuat gelişmesi olmamıştır.

DÜNYA DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO)
Sekiz IMO Üyesi Devleti Otonom gemi ve limanların arayüzü konusunda bir araya geliyor.
1
Petrol sızıntısına karşı hazırlıklı olma ve müdahale etme konulu webinar serileri başladı.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (European Maritime Safety Agency – EMSA) ve Avrupa Hastalık
Önleme ve Kontrol Merkezi (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC),
COVID-19 salgınının beraberinde getirdiği zorluklara ilişkin bir kılavuz yayımladı.
Avrupa Birliği ile Vietnam arasında imzalanan ticaret anlaşması yürürlüğe girdi.
2020'nin ilk yarısında Rotterdam Limanında elleçlenen yük hacminde %9.1'lik düşüş yaşandı.

GLOBAL EVENTS
COVID-19 NEDENİYLE YAYINLANMAMAKTADIR.
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Aylık Sektör Norm Raporu
AĞUSTOS 2020
RESMİ GAZETE AYLIK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Bu ay Resmi Gazetede deniz taşımacılığıyla ilgili herhangi bir mevzuat gelişmesi olmamıştır.

DÜNYA DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO)1
Sekiz IMO Üyesi Devleti Otonom gemi ve limanların arayüzü konusunda bir araya geliyor.
Otonom Suüstü Gemilerinin (Maritime Autonomous Surface Ships-MASS) denemeleri, otonom
gemilerin karşılaştığı belirli zorlukları ele alan uygun bir mevzuat sisteminin geliştirilmesinde önemli
bir rol oynayacaktır. Çin, Danimarka, Finlandiya, Japonya, Hollanda, Norveç, Kore Cumhuriyeti
Singapur’un yer aldığı sekiz Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization –
IMO) Üyesi Devlet, yaşanan zorlukları ele almak ve limanlarda MASS'ın denemeleri ve işletimi için
standartların uyumunu sağlamak için Singapur tarafından desteklenen bir girişim olan MASSPorts'u
oluşturmak üzere bir araya geldi.
IMO Sekreteryası detaylı kılavuzlar, ortak dil, gemi raporlaması ve veri değişimini kapsayan ve
limandan limana denemeleri kolaylaştıran hedeflerin yer aldığı söz konusu girişimin sanal
tartışmalarının ilk toplantısına 4 Ağustos 2020 tarihinde katıldı.
Petrol sızıntısına karşı hazırlıklı olma ve müdahale etme konulu webinar serileri başladı.
Batı, Orta ve Güney Doğu Afrika Küresel Girişimi (The Global initiative for West, Central and Southern
Africa – GIWACAF), Afrika’da yer alan 22 ortak ülke ile birlikte petrol sızıntılarına karşı hazırlıklı olmak
ve mücadele etmek amacıyla kendi ulusal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik faaliyet
göstermektedir. Salgın boyunca hazırlık seviyelerini geliştirmeye ilişkin devam etmek için GIWACAF
kapasite geliştirme faaliyetlerine devam etmekte ve paydaşlarına en iyi pratiği sunmak için bir dizi
webinar serisi başlatmıştır.
GIWACAF, salgın boyunca hazırlıklı olma seviyesini geliştirmeye devam etmek amacıyla kapasite
geliştirme etkinliklerine, paydaşlarına ve diğer kuruluşlara en iyi pratikleri sunmaya devam edebilmek
için bir webinar serisi başlatmıştır. Webinar serisi Haziran’da başlayıp sonbahar sonuna kadar aylık
olarak devam edecektir.
Söz konusu webinar serisi, kıyı şeridi ve deniz ortamını korumak için uluslararası mevzuat
çerçevesinden kıyı şeridi ve denizde müdahale tekniklerine kadar olan tüm sorunları ele almaktadır.
Tüm webinarlar, İngilizce ve Fransızca dillerinde gerçekleşecektir. GIWACAF resmi sitesinde canlı
olarak gerçekleştirilecek etkinlikler kaydedilerek erişime açık olacaktır.

1

Deniz Ticaret Odası Aylık IMO Bülteninden istifade edilerek hazırlanmıştır.
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Söz konusu webinar serilerine, Kaza Kaynaklı Su Kirliliğinde Dokümantasyon, Araştırma ve İnceleme
Merkezi (Centre of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution –
Cedre), Uluslararası Tanker Armatörleri Kirlilik Federasyonu (The International Tanker Owners
Pollution Federation – ITOPF), Petrol Kirliliği Müdahale (Oil Spill Response Limited – OSRL) ve IMO
gibi kuruluşlardan çok sayıda uzman da dahil olacaktır.
GIWACAF projesi, sektör-devlet işbirliğini yönlendiren ve onları petrol sızıntısına karşı hazırlıklı olma
ve etkili mücadele etme konusunda teşvik eden IMO’nun Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma,
Mücadele ve İşbirliği ( International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and
Cooperation – OPRC 1990) uygulanmasını desteklemektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ 2
Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (European Maritime Safety Agency – EMSA) ve Avrupa Hastalık
Önleme ve Kontrol Merkezi (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC), COVID19 salgınının beraberinde getirdiği zorluklara ilişkin bir kılavuz yayımladı.
COVID-19 salgınının etkilediği yolcu gemisi faaliyetlerinin kademeli olarak yeniden başlamasına ilişkin
süreci kolaylaştırmak amacıyla EMSA ve ECDC 27 Temmuz 2020 tarihinde ortak bir kılavuz
yayımlamıştır. Çözüm odaklı bu kılavuzda, COVID-19 virüsü bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla
yolcuların, mürettebatın ve etkileşime geçilen kişilerin sağlıklarıyla ilgili sorunlar ele alınmakta ve
gemi ile karada alınacak önlemler ortaya konulmaktadır.
3
AB Ulaştırma Komiseri Adina Valean konuyla ilgili olarak şu sözleri aktarmıştır: "COVID-19 salgını
kruvaziyer sektörünü durma noktasına getirdi. Bu tarz bir tatile çıkmadan önce insanların en yüksek
güvenlik standartları ile güvence altına alınmaları ve ziyaret ettikleri şehirlerin de güvenli olması
gerekmektedir. EMSA ve ECDC tarafından oluşturulan bu ortak kılavuz ile hedeflenen amaç,
kruvaziyer gemi seferleri tekrar başlamadan önce gemi işletmecileri ve liman yetkilileri tarafından
uygulanması gereken somut önlemler ortaya koymaktadır. Liman yetkilileri ile çalışmalarını yakın bir
şekilde sürdüren kruvaziyer gemi işletmecilerinin yolculara ve mürettebata karşı olan sorumluluklarını
tekrar hatırlatır ve verdikleri hizmetlerin güvenli bir şekilde devam etmesi amacıyla söz konusu
kılavuzda belirtilen önerileri de uygulamaları gerektiğini belirtmek isterim." EMSA Genel Müdürü
Maja Markovcic Kostelac ve ECDC Yöneticisi Andrea Ammon, Avrupa'da kruvaziyer gemi
faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla oluşturulan bu ortak kılavuzun Avrupa Birliği kuruluşları
arasında bir sinerji yarattığını ve AB vatandaşları için artı değer sağlayan bir çalışma olduğunu
düşündüklerini belirtmişlerdir. Konuyla ilgili olarak Maja Markovcic Kostelac ve Andrea Ammon şu
ortak sözleri aktarmıştır: "Kruvaziyer sektörünün yeniden faal hale gelmesi ve salgının getirdiği
zorluklara karşı koymak için kruvaziyer şirketlerinden liman başkanlıklarına kadar bu sürece dâhil olan
tarafların ortak çalışmalar yürütmesi hayati bir öneme sahiptir. En yüksek güvenlik standartlarının
uygulanması ile tüm ilgili paydaşlar için bir güven ortamı yaratılarak denizcilik sektörünün bir
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parçasını oluşturan kruvaziyer sektörünün kademeli bir şekilde canlandırılmasını kolay bir hale
getirmek, gelinen bu aşamada çok önemli bir yere sahiptir." (Kaynak: EMSA)
Avrupa Birliği ile Vietnam arasında imzalanan ticaret anlaşması yürürlüğe girdi.
1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinden Vietnam'a yapılan ihracat için vergiler
azaltılacak ve iki taraf arasında alım-satımı yapılan ticari mallar için uygulanan vergiler %99 oranında
kaldırılacaktır. Söz konusu ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Avrupalı şirketler Vietnam
sınırları içerisinde ticari faaliyetlerini çok daha kolay bir şekilde yürütebilecek, yatırım yapabilecek ve
Vietnamlı yerli şirketler ile eşit şartlar dâhilinde devlet ihalelerine girebilecektir. Yeni sözleşme
kapsamında ortaya konulan güçlü, yasal açıdan bağlayıcı ve sürdürülebilir gelişme üzerine
uygulanabilir hükümler sayesinde işçi haklarına, çevrenin korunmasına ve Paris İklim Anlaşması'nın
şartlarına uyularak iki taraf için de ekonomik faydalar sağlanacaktır.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuyla ilgili şu sözleri aktarmıştır: "Koronavirüs
salgınından etkilenen Avrupa ekonomisinin toparlanması için her fırsatın değerlendirilmesi
gerekmektedir. Örnek olarak Vietnam ile yapılan ticaret anlaşması, şirketlerimizin yeni pazarlara
açılmasına olanak sağlayacak ve Avrupalılar için yeni iş fırsatları sunacaktır. İmzalanan bu sözleşme
ile Vietnamlılar daha zengin bir ekonomiye sahip olma fırsatına erişecek ve kendi ülkelerinde işçi
olarak çalışan Vietnamlı yurttaşlar daha iyi haklara sahip olacaktır."
Ticaret Komiseri Phil Hogan ise anlaşma ile ilgili olarak: "An itibariyle Vietnam, karşılıklı mutabık
kalınan ayrıcalıklı şartlar kapsamında AB ile ticaret yapan 77 ülkenin de içinde bulunduğu kulübün bir
üyesidir. Söz konusu anlaşma AB ile dinamik bir bölge olan Güney-Doğu Asya arasındaki ekonomik
bağlantıyı kuvvetlendirecek ve sahip olduğu önemli ekonomik potansiyeli sayesinde koronavirüs
krizinden sonraki iyileşme sürecine katkı sağlayacaktır. AB ile yaptığı ticari görüşmeler sayesinde
Vietnam, işçi haklarını geliştirmek için hâlihazırda çok emek sarf etmiştir. İnanıyorum ki Vietnam,
ülkenin en çok ihtiyacı olan reformları gerçekleştirmeye devam edecektir." şeklinde bir açıklamada
bulunmuştur.
AB ile Vietnam arasında gerçekleştirilen ticaret anlaşması, AB'nin gelişen ülkeler kategorisindeki bir
ülke ile bugüne kadar yaptığı en kapsamlı sözleşme olmuştur. Vietnam'ın büyümesine yönelik
ihtiyaçlarını tam anlamıyla göz önünde bulundurarak yürürlüğe giren bu anlaşma aracılığıyla, AB
ülkeleri ile gerçekleştirdiği ihracat işlemleri için Vietnam'a 10 yıl boyunca vergi ödememe fırsatı
sunulmaktadır. Fakat ilaç, kimyasal madde veya çeşitli makineler gibi AB tarafından ihraç edilen
birçok önemli ürün, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından gümrük vergisinden muaf olarak
Vietnam'a giriş yapabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze gibi yiyeceklerden beş yıl boyunca
gümrük vergisi alınmayacaktır. Sığır eti veya zeytinyağı gibi tarım-gıda ürünleri ise üç yıl boyunca
gümrük vergisine tabi olmayacaktır. Hijyen ve bitki sağlığı konusunda yapılan işbirliğine ilişkin
kapsamlı hükümlerin ortaya koyduğu daha şeffaf ve hızlı prosedürler sayesinde Avrupalı firmaların
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pazar erişimlerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Buna ek olarak AB tarafından yapılan otomotiv
ihracatında mevzuata ilişkin engellerin de ele alındığı söz konusu anlaşma, sayıları 169'u bulan
Avrupa'ya özgü yiyecek ve içeceklerinin taklit edilmesine karşı da koruma sağlamaktadır. Çevre ve
sosyal haklara ilişkin olarak taraflara çeşitli taahhütler veren sözleşme; iş, çevre ve tüketicinin
korunması konularında yüksek standartlar ortaya koymakta ve ticaretin teşvik edilmesi veya yatırım
çekmek amacıyla taraflar arasında yapılan haksız rekabetin önlenmesini sağlamaktadır.
Anlaşma kapsamında taraflar, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (International Labour Organization –
ILO) sekiz temel sözleşmesini kabul edeceklerine ve bu sözleşmeleri uygulayacaklarına; çalışma
hayatına ilişkin temel haklar ile ilgili ILO'nun kurallarını destekleyeceklerine ve bu kuralları etkili bir
şekilde hayata geçireceklerine; çevre ile ilgili diğer uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere Paris
Anlaşmasını uygulayacaklarına; vahşi yaşamın, biyoçeşitliliğin, orman ve deniz ürünlerinin
korunmasına ve devamlılığının sağlanmasına yönelik hareket edeceklerine ve yukarıda belirtilen
uygulamaların yerine getirilip getirilmediğini gözlemlemeleri için kamuoyunu da bu sürece dâhil
edeceklerine dair taahhüt vermişlerdir. ILO'nun 98 sayılı Toplu İş Sözleşmesini (Collective Labour
Agreement – CLA) Haziran 2019 tarihinde; 105 sayılı Zorunlu Çalışmanın Kaldırılması Sözleşmesini
(Abolition of Forced Labour Convention) ise Haziran 2020 tarihinde kabul eden Vietnam, verilen bu
taahhütlere ilişkin olarak gelişme kaydetmiştir. Buna ek olarak Vietnam, Kasım 2019 tarihinde revize
edilen İş Kanunu'nu hayata geçirmiş ve ILO'nun Örgütlenme Özgürlüğü Sözleşmesini 2023 tarihine
kadar kabul etmiş olacağını belirtmiştir.
Haziran 2019 tarihinde imzalanan söz konusu Ticaret Anlaşması, Avrupa Konseyi'nde AB Üye
Devletleri ve Şubat 2020 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiştir.
(Kaynak: Avrupa Komisyonu)
2020'nin ilk yarısında Rotterdam Limanında elleçlenen yük hacminde %9.1'lik düşüş yaşandı.
Rotterdam Limanı, COVID-19 salgını sebebiyle 2020'nin ilk yarısında yük hacminde %9.1'lik bir düşüş
olduğunu, aynı dönem içerisinde toplamda 218.9 milyon ton yük elleçlendiğini rapor etmiştir.
Düşüşün en çok gözlemlendiği kuru dökme yük hacmi, 2020 yılının ilk yarısında %19'luk bir düşüş ile
30.8 milyon ton olarak belirtilmiştir. Demir cevheri ve hurdadaki %22'lik, kömürdeki %34'lük düşüş,
genel elleçlenme hacmini etkileyen faktörler arasındadır.
Liman yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır: "Cevher tedarik etmek için Rotterdam Limanını
kullanan çelik fabrikalarındaki üretim çok azalmış durumda. Otomotiv ve inşaat sektöründe üretimin
durmasından dolayı çeliğe olan talep Mart ayından itibaren hızlı bir şekilde düşüş yaşadı."
Yine 2020 yılının ilk yarısındaki rakamlara göre dökme sıvı yük hacmi bir önceki yılın aynı dönemine
oranla %9'dan fazla bir düşüş ile 10 milyon ton azalarak 99.8 milyon ton olarak ölçülmüştür. Başta
fuel-oil olmak üzere madeni yağ ürünleri de %22'lik bir düşüş ile 2020'nin ilk yarısında büyük bir
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düşüş yaşamıştır. Konteyner elleçlenmesinde TEU bazında %7, kargo hacmi bazında ise %3'lük bir
düşüş gözlemlenmiştir. Konuyla ilgili olarak liman yetkilileri: "Mayıs ve Haziran aylarında denizcilik
şirketleri tarafından verilen hizmetlerde hemen hemen %20'lik bir düşüş oldu. Fakat Rotterdam
Limanına gelen gemi sayısında bir artış olduğu için bu düşüşler pek fazla göze çarpmadı." şeklinde bir
açıklamada bulunmuştur. Buna ek olarak dökme yük elleçlenme oranı %11, Ro-Ro ise %12 oranında
düşüş göstermiştir.
Rotterdam Liman İdaresi CEO'su Allard Castelein konuyla ilgili olarak şu sözleri aktarmıştır: "COVID-19
salgınının sebep olduğu ekonomik etkiler tüm dünya tarafından hissedilmektedir. Dolayısıyla
geçtiğimiz yıla kıyasla limanlarda yaşanan bu düşüş pek şaşırtıcı değil. Fakat mevcut gidişat işlerin
ikinci çeyrekte daha iyi olacağını bize gösterdi." (Seatrade Maritime News)

GLOBAL FAALİYETLER
COVID-19 NEDENİYLE YAYINLANMAMAKTADIR.
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