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TP&I haberlerinin amacı armatörlere, gemi kiracılarına ve dünya çapında faaliyet gösteren denizcilik sektöründeki tüm 
ilgililere en son haberleri iletmektir. TP&I haberlerinin her sayısında güncel konularla ilgili bilgiler yer alacaktır. 1

1 Yasal uyarı 

1. Türkiye: Kirlilik Cezaları 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 24/11/2022 tarihli 
“Resmî Gazete” de yayımlanan Vergi Hukuku Usulü 
Hakkında Tebliğ ile Yeniden Değerleme Oranına 
Göre Deniz Kirliliğine ilişkin Cezalar %122,93 
oranında artırılmıştır. Yeni ceza tarifesi aşağıdaki 
gibidir:
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Yakıtların Kükürt İçeriğine İlişkin Para Cezaları

Yeni hükme göre 01.01.2020 tarihinden itibaren 
yürürlükte olan IMO düzenlemeleri ve Türk 
kanunlarının izin verdiği limitlerin üzerinde 
kükürt içeriğine sahip yakıt kullanan gemilere 
ceza uygulanacak olup, uygulanacak ceza 
tarifesi aşağıdaki gibidir:

Kaynak: Deniz Ticaret Odası 
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 2. Ürdün’ün Akabe limanı ile ABD 
arasındaki yeni nakliye hattı seferleri 22 
güne indirmeyi hedefliyor

Ürdün'ün tek limanı olan Akabe ile ABD arasında 
direkt deniz taşımacılığı hattı açıldı. Yeni açılan bu 
hat bir konteyner gemisinin iki ülke arasındaki 
seferini %37 azaltarak 22 güne indirecek.
Merkez bankası rakamlarına göre, geçen yılın ilk 10 
ayında Ürdün ABD’ye 2021 yılında 1,8 Milyar Dolar 
değerinde mal ihraç etmiştir. ABD’nin Ürdün’e 
ihracatı aynı yıl 821 Milyon Dolardan 1,2 Milyar 
Dolara yükselmiştir. Ancak resmi rakamlara göre 
geçen yıl Ürdün’ün Akabe’den yaptığı toplam 
konteyner ihracatı 86.229 konteynerde sabit 
kalmıştır.
Ürdün; her yıl Washington’dan kalkınma, askeri ve 
diğer yardımlar için 1,3 ila 1,4 Milyar Dolar alarak 
ABD’nin ana alıcılarından biri olmuştur.
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 3. Cidde İslam Limanı yeni vinçleri 
teslim aldı

Cidde İslami Limanı’nın stratejik ortağı ve Kuzey 
Konteyner Terminali’nin işletmecisi olan Kızıldeniz Ağ 
Geçidi Terminali (RSGT), dünyadaki operasyonel 
verimliliği artırma arayışında son teknoloji ürünü üç 
adet Ship-to-Shore (STS) vinci satın almıştır.

Bu vinçlerle Suudi Limanlar Otoritesi (MAWANI) 
ülkenin denizcilik sektörünü, Ulusal Taşımacılık ve 
Lojistik Stratejisi (NTLS) tarafından ortaya konulan 
vizyonla paralel olarak uluslararası ticareti artıran 
küresel bir lojistik güç merkezine dönüştürmeye 
yönelik hedeflere ulaşmayı planlamaktadır.

Kaynak: Hellenic Shipping News
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Kuzey Konteyner Terminali, en son ağır iş ekipmanlarının eklenmesiyle birlikte son teknoloji ürünü 
24 vince ev sahipliği yapmaktadır ve böylece terminal işletmecisi ile ulusal denizcilik regülatörü 
arasındaki 6 Milyar Riyallik imtiyaz sözleşmesinin kritik bir bileşenini yerine getirmek ve tesisin kurulu 
kapasitesini de 8.8 Milyon TEU’ya yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Modern vinçlerin konuşlandırılması; SGK’nin ülkenin küresel lojistiğinde artan etkisini desteklemek için 
iş gücünün becerilerini artırmanın yanı sıra, terminalin operasyonlarını yükseltme ve lojistik altyapısını 
modernize etme konusundaki uzun süredir devam eden taahhüdünü göstermektedir.

62 rıhtım, dört terminal ve yıllık 130 Milyon Ton üretim hacmine sahip 12,5 km² liman, 2030 yılına kadar 
dünyanın en iyi ilk 10’nun arasında yer almayı hedefleyen deniz ticareti, aktarmalar ve yeniden ihracat 
için ülkenin en işlek ve Kızıldeniz’in önde gelen merkezlerinden biri olmayı hedeflemektedir. 

Kaynak: Saudi Press Agency


