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Sayı   : 38591462-730.99-2020-4523 11.12.2020
Konu : Gemi İnsanlarının Kilit Çalışanlar Olarak 

Belirlenmesi Konusunda Birleşmiş Milletler 
Tarafından Alınan Karar Hk.

Sirküler No: 1372

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping - ICS) alınan 
02.12.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda, tüm dünyadaki gemi insanlarının kilit çalışan olarak 
belirlenmesi ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (United Nations General Assembly) 
tarafından alınan karara ilişkin ICS tarafından bir basın bildirisinin yayınlandığı bildirilmektedir.

 
Söz konusu basın bildirisi kapsamında COVID-19 salgını süresince gıda, ilaç, enerji ve diğer 

hammaddelerin taşınması konusunda iki milyon gemi insanının görev aldığı ve BM Genel Kurulu 
tarafından alınan karar ile gemi insanlarının kilit çalışanlar olarak belirlenmesinin öneminin gündeme 
getirildiği ifade edilmektedir. 

 
Yazıda devamla, gemi insanlarının kilit çalışanlar olarak belirlenmesi konusunda Endonezya 

hükümeti tarafından öncülük edilen BM kararından dolayı memnuniyet duyulduğu; halihazırda 44 
Birleşmiş Milletler Üye Devletinin gemi çalışanlarını kilit çalışan olarak kabul ettiği fakat söz konusu 
sayının artırılması için hükümetlerin bu konuda çalışmalar yapması gerektiği bildirilmektedir.

 
Ayrıca, herhangi bir bağlayıcılığı olmadığı belirtilen kararın, gemi insanları ve diğer deniz 

personelinin kilit çalışanlar olarak belirlenmesi için Üye Devletleri uyarıcı nitelikte olduğu ifade 
edilmektedir. 

 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararın Türkçe tercümesi ve Endonezya 

Cumhuriyeti Büyükelçisi Dian Triansyah Djani tarafından yapılan açıklama Ekte sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize arz/rica ederim.
 

Saygılarımla,
 

İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter 

Ek:
1- Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı Türkçe Çevirisi (2 sayfa)
2- ICS'ten alınan 02.12.2020 tarihli yazı ve Ekleri. (9 sayfa)

Evrak Tarihi ve Sayısı: 11.12.2020-4523 c1
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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
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği 
Derneği)
- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- GBD Gemi Brokerleri Derneği
- TURSSA (Gemi Tedarikçileri Derneği)
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
- S.S. Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri 
Derneği)
- DEM-BİR (Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez 
Birliği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri 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 GMO (Gemi Mühendisleri Odası)
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- 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

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları



Küresel tedarik zincirlerini desteklemek amacıyla COVID-19 salgını süresince gemi insanlarının 
yaşadığı zorlukların ele alınması için yapılan uluslararası iş birliği

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2 Nisan 2020 tarihinde alınan 74/270 sayılı kararı, 20 Nisan 2020 
tarihinde alınan 74/274 sayılı kararı ve 11 Eylül 2020 tarihinde alınan 74/306 ve 74/307 sayılı kararları 
gündeme getirmiş ve aşağıdaki hususlar görüşülmüştür.

Tüm dünyaya yayılan ve daha önce eşi benzeri görülmemiş çok yönlü etkileri ile birlikte COVID-19 
salgınının insan sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra toplumlar, ekonomiler, küresel ticaret ve seyahat 
özgürlüğü üzerinde de yıkıcı etkileri olmuştur.

Salgından etkilenen tüm devletlerde virüsün etkilerinin en aza indirilebilmesi ve vaka sayılarının 
yeniden artmasının engellenebilmesi için bilgi paylaşımı, bilimsel bilgi ve en iyi uygulamalara önem 
verilmelidir. Buna ek olarak, hayati tıbbi malzemeler, ilaç ve aşılara olan erişimin sağlanması amacıyla 
devletler tarafından ulusal önlemlerin uygulanmasına yardımcı olunması konusunda uluslararası iş 
birliği ve çok taraflılığın sağlanması da önem arz etmektedir.   

COVID-19 salgınıyla mücadelede kritik rol oynayan ve toplumun normal bir düzende işleyişi için çok 
önemli olan hayati tıbbi malzemeler, gıda ve diğer temel malzemeler dâhil olmak üzere, dünya 
ticaretinin %80’i deniz taşımacılığı sektörü tarafından gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.

98.000’den fazla ticari gemide çalışan yaklaşık 2 milyon gemi çalışanı 2019 yılında 11 milyar tondan 
fazla yük taşımıştır.

COVID-19 salgını serbest piyasaların, küresel tedarik zinciri bağlantısının, zaruri malzeme ve hizmet 
akışının işleyişini bozmuştur. Bu akışın bozulmasından dolayı yoksulluk, açlık ve eşitsizliğe karşı 
verilen mücadele de zora girerek 2030 yılı için hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin 
gerçekleştirilmesine yönelik çabalara zarar vermiştir. Söz konusu durum, alınacak acil durum 
önlemlerinin orantılı, şeffaf, kalıcı ve küresel ticaret zincirlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde 
olması gerektiğini göstermektedir.

Pandemi sürecinde alınan önlemlerle insanların sağlıklarının, güvenliklerinin ve refahlarının korunması 
için Hükümetlerin, sağlık çalışanlarının ve diğer önemli işlerde çalışanların gösterdikleri çabalar önem 
arz etmektedir.

Gemi insanları ve balıkçılar denizlerde çok zor koşullarda çalışmaya devam etmektedir.

COVID-19 salgınının sebep olduğu sosyal ve ekonomik zorluklara ilaveten kişisel güvenlik ve sağlığın 
yanı sıra gemi insanlarının ve balıkçıların çalışma koşulları, gemilere katılım ve gemilerden ayrılma 
durumları, gemi işletmecilerinin ve sahiplerinin gemi personeli değiştirememesi gibi hususlar, gemi 
insanlarının ve balıkçıların hâlihazırda zor olan çalışma koşullarını daha da zor hale getirmektedir.

2006 yılında imzalanan Uluslararası Çalışma Örgütü Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (International 
Labour Organization Maritime Labour Convention – ILO-MLC) kapsamında, gemi insanları için iyi 
çalışma ve yaşam koşulları sağlanması amacıyla Üye Devletlerden birbirleriyle iş birliği yapılması talep 
edilmektedir.

COVID-19 salgınının etkilediği gemi personeli değişimi ve gemi insanlarının evlerine gönderilememesi 
gibi hususlardan dolayı küresel deniz taşımacılığı topluluğunun yaşadığı zorluklar ile ilgili olarak derin 
endişeler bulunmaktadır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) Konseyi 31. olağanüstü 
toplantısında, özellikle maaşlar, kıyı izni, hastalık izni, sağlık yardımı, gıdaya erişim ve ülkelerine geri 
dönme hususlarında gemi insanlarının iyi şartlara sahip olmasını sağlamak amacıyla bayrak ve liman 
devletlerini teşvik etmiştir.



Özel sektör ve ilgili tüm tarafların salgın dolayısıyla gemilerde kalmak zorunda olan gemi insanlarına 
yönelik olarak acil ve somut çözümler getirmeleri gerekmektedir.

Gelişmeleri takip etmek, ortak çabalarda bulunmak, tüm ilgili paydaşlar ile iletişim halinde olmak, 
özellikle gemi personeli değişimleri, gemi personelinin ülkelerine dönmelerinin sağlanması, sağlık 
yardımı verilmesi ve gemi personelinin gemiyi terk etme hakkı gibi hususlar başta olmak üzere deniz 
çalışanlarına bireysel olarak hedeflenen desteği sağlamak amacıyla Nisan 2020’de IMO Genel Sekreteri 
tarafından kurulan “Gemi İnsanları Kriz Önleme Ekibi” (Seafarer Crisis Action Team) dâhil olmak 
üzere deniz çalışanlarının haklarının ve sağlıklarının korunması konularında IMO tarafından yapılan 
girişimlerin altı çizilmiştir.

COVID-19 salgınının beraberlik, dayanışma ve çok taraflı iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek 
küresel bir müdahale gerektirdiği göz önünde bulundurulduğunda Birleşmiş Milletler;

1. Yoğun şekilde çalışmalar yürüten sağlık personellerine, tıp uzmanlarına, bilim insanları ve 
araştırmacılara ve pandemi ile mücadele kapsamında zor şartlar altında çalışan herkese yönelik destek 
ve şükranlarını sunmuş,

2. Pandemi ve pandeminin toplumlar üzerindeki olumsuz sosyal, ekonomik ve finansal etkilerine karşı 
Genel Sekreter öncülüğünde küresel ve koordineli bir mücadele ortaya koymak için ilgili tüm paydaşlar 
ile çalışmalar yürütmek üzere Birleşmiş Milletler sistemine çağrı yapmış,

3. Gemi insanlarının ve diğer denizci personelin kilit çalışanlar olarak belirlenmesi için Üye Devletlere 
çağrı yapmış,

4. Uluslararası Denizcilik Örgütü Deniz Güvenliği Komitesi’nin (International Maritime Organization 
Maritime Safety Committee) 102. toplantısında onaylandığı üzere COVID-19 salgını süresince gemi 
personeli değişimlerinin ve söz konusu gemi personellerinin yapacakları seyahatlerin güvenli bir şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla protokoller uygulanması için hükümetleri ve ilgili paydaşları 
teşvik etmiş; bu sayede, salgına karşı liman Devletleri tarafından alınan hayati önleyici tedbirler göz 
önünde bulundurularak, gemilerini terk edemeyen gemi insanlarının ülkelerine gönderilmesi ve 
yerlerine yeni gemi insanlarının gelmesi hedeflemiş,

5. Gemiye iniş/binişlere izin verilmesi, denizci personelin serbest bir şekilde seyahat etmesi ve 
ülkelerine dönmelerine ilişkin verilen çabalar ve söz konusu personele sağlık hizmeti verilmesi dâhil 
olmak üzere gemi insanlarının değişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan önlemlerin acil olarak 
uygulanması için hükümetlere çağrı yapmış,

6. Deniz insanlarının haklarını, çalışma ve yaşam şartlarını arttırmak, küresel tedarik zincirlerinin 
dayanıklılığını ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla alınan önlem ve yürürlüğe konulan politikaların 
tasarlanması ve uygulanması konusunda Hükümetleri desteklemek amacıyla, ilgili işçi ve işveren 
kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası kuruluş ve diğer tüm ilgili paydaşlara çağrı yapmış,

7. Gemi İnsanları Kriz Önleme Ekibi’nin çalışmalarına dayanarak COVID-19 salgını süresince gemi 
personeli değişimi hususu hakkında IMO tarafından oluşturulan rapor ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development) tarafından yayımlanan 
Deniz Ticareti Yayını kapsamında IMO, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı ve Birleşmiş Milletler’in diğer tüm ilgili kuruluşları ile işbirliği içerisinde 
olarak Genel Sekreter’den Genel Kurul’u 76’ncı toplantısında bilgilendirmesi talep edilmiştir.




















