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Sayın Üyemiz,
Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından
gönderilen 30 Mart 2021 tarih ve (21)3 sayılı yazıda, Ever Given gemisinin Süveyş Kanalında tekrar
yüzdürülmesi ile ilgili yayımlanan basın bildirisine yer verilmektedir.
ICS Genel Sekreteri Sayın Guy PLATTEN yayımladığı basın bildirisinde, Ever Given
gemisinin Süveyş Kanalı'ndaki kazanın ardından olağanüstü bir çaba sarf edilerek tekrar
yüzdürülebildiğini, kanaldaki trafiğin önümüzdeki hafta içerisinde normale dönmeye başlayacağını
ifade etmektedir.
ICS Genel Sekreteri bildiride, Süveyş Kanalında yaşanan olayın deniz taşımacılığın küresel
tedarik zincirinin hassas doğası üzerindeki önemini ortaya koyduğunu belirtmekte, Asya ile Avrupa
arasındaki yiyecek, yakıt, hayati tıbbi malzeme gibi ürünleri kapsayan ve küresel ticaretin %12'sini
oluşturan her yıl 1 milyon tondan fazla yükün Süveyş Kanalı vasıtasıyla ulaştırıldığına dikkat
çekmektedir.
Bildiride ayrıca, kazaya ilişkin tam bir araştırma neticesinde oluşturulacak raporun ICS
olarak kamuoyu ile paylaşılmasını bekledikleri, küresel ticareti tehdit eden bir diğer konunun ise
seyahat kısıtlamalarından dolayı gemiye katılamayan ya da gemiden ayrılamayan, sayıları 200.000'e
ulaşan gemi insanlarının durumu olduğu belirtilmektedir.
Yazıda son olarak, geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Denizcilik
Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler (UN) tarafından, ticaretin
devamlılığının sağlanması adına gemi insanlarının ve havayolları çalışanlarının öncelikli olarak
aşılanması yönünde hükümetlere çağrıda bulunulduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter
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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)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- GBD Gemi Brokerleri Derneği
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği)
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
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30 March 2021

COMMUNICATIONS(21)13

TO: COMMUNICATIONS LEAD
CC: ALL MEMBERS AND ASSOCIATE MEMBERS
PRESS
PRESS STATEMENT: EVER GIVEN RE-FLOATING
Action Required: Comms leads are invited to note the attached ICS press statement
on the re-floating of the Ever Given.
Comms leads and associations are invited to note the press statement on the re-floating of
the Ever Given. Please use as appropriate with your national media and stakeholders.
Annex A: Ever Given press statement.
For any queries, please contact tanya.blake@ics-shipping.org

Tanya Blake
Communications Manager

Registered Office 38 St Mary Axe, London EC3A 8BH
Registered in England and Wales No. 2532887

Statement from Guy Platten, Secretary General of the International Chamber
of Shipping, on the refloating of the Ever Given.
“Along with the wider shipping community, ICS is pleased and relieved by the news that the
Ever Given has been successfully refloated, and that traffic will begin to return to normal in
the Suez Canal in the coming week. We applaud the team which led this herculean effort,
working around the clock as the world watched.
“This incident has brought to centre stage the importance of global shipping to daily life, and
the delicate nature of the global supply chain it underpins.
“An estimated 12% of global trade passes through the Suez Canal, comprising of more than
one billion tonnes of goods each year. This includes the majority of trade between Asia and
Europe; I am relieved that goods like food, fuel, vital medical equipment and PPE will begin to
move freely once again.
“ICS expects the results of a full investigation into the incident to be made public once
complete, to ensure any vital lessons are learnt.
“There is also another, more pervasive issue threatening global trade right now, shipping’s
ongoing crew change crisis. 200,000 seafarers are being impacted by restrictive travel
policies which stop them boarding or disembarking ships.
“I hope this incident will remind governments of the vital role that seafarers and shipping
plays in keeping world trade moving. Seafarers must not be forgotten as soon as this incident
is over.
“Last Friday, the WHO, IMO, ILO, and other United Nation bodies called for all governments
to prioritise seafarers and aircrews for the vaccine. This must happen now, so that global
trade can safely continue.”
ENDS
About ICS
The International Chamber of Shipping (ICS) is the principal international trade association for
merchant shipowners and operators, representing all sectors and trades and over 80% of the
world merchant fleet.

