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TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ  

YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Armatörler Birliğine bağlı olarak kurulan Türk Armatörler Birliği 

Mükemmeliyet Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organizasyonuna, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik; Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezinin çalışma esaslarına ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı 

Resmi Gazete yayımlanan Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan İç Tüzüğümüzün (2015 düzeltmeli) 2,3,4 ve 

13’üncü maddelerine ve Yönetim Kurulunun 29 Haziran 2019 tarihli ve 3/2019 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) İcra Kurulu Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulunu, 

b) Merkez Mükemmeliyet Merkezini, 

c) TAB Türk Armatörler Birliğini, 

ç) Yönetim Kurulu Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulunu, 

d) Denetim Kurulu Türk Armatörler Birliği Denetim Kurulunu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Mükemmeliyet Merkezinin Amaçları 

 

Mükemmeliyet Merkezinin Amacı 

MADDE 5– (1) Derneğin faaliyet alanları ile uyumlu olarak Türk Deniz Ticaret filomuzun nitelik ve nicelik açısından 

gelişmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları, Çalışma Esas ve Usulleri 

Merkezin Organları 

MADDE 6– (1) Merkezin tek organı icra kuruludur.  

İcra Kurulu 

MADDE 7– (1) İcra Kurulu biri başkan olmak üzere toplam 7-9 kişiden oluşur.  

(2) İcra Kurulu Üyeleri üye şirketlerin profesyonel yöneticilerinden ve klas kuruluşu, üniversite vb. kurum 

kuruluşlardan katkı sağlayacağı değerlendirilen kişiler arasından seçilir. 

(2) İcra Kurulu üyeleri 2 yıllığına Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Her olağan genel kurul sonrasında icra kurulu 

gözden geçirilerek seçimi yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

(3) İcra Kurulu en fazla iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. 

(4) İcra Kurulu kararları onaylı bir karar defterine kaydedilir ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun incelemesine 

açık tutulur. 

(5) Türk Armatörler Birliği organizasyon yapısı içinde İcra Kurulu doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır.  

İcra Kurulunun Görevleri  

MADDE 8– (1) İcra Kurulunun görevleri şunlardır; 

a) Üye şirketlerin kurumsallaşması için çalışmalar yapmak ve tüm şirketleri ilgilendiren bu alandaki ortak konularda 

faaliyetler icra etmek; 

b) Filomuzdaki gemileri nitelik açısından geliştirmek üzere gemilerde yaşanan eksiklik/aksaklıklar konusunda genel 

uygulama standartları geliştirmek, bu standartları bültenler ile tavsiye niteliğinde tüm şirket ve gemilere yayınlamak,  

c) Tüm sektörün eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek yıllık bazda eğitim programları geliştirmek ve uygulamasını takip 

etmek, 

ç) Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet, organizasyon, seminer ve konferans, kongre, çalıştay, panel vb. 

faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmesine katkı sağlamak, gerektiğinde raporlar hazırlatarak sektör ile paylaşımda 

bulunmak, 
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d) O yılın en iyi gemisini seçmek üzere bu değerlendirmeye katılan gemileri belirlenmiş kriterler çerçevesinde 

değerlendirerek puanlamak ve sonrasında tüm sektör ile paylaşmak, 

e) Bilimsel Komitelere talep halinde danışmanlık desteğinde bulunmak,  

f) Gerektiğinde çalışma grupları kurmak, 

g) Yönetim kurulunca tevdi edilebilecek diğer görevleri yerine getirebilecek faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

  

 MADDE 13– (1) Merkezin idari ihtiyaçları genel sekreterlikçe karşılanır. 

 (2) Tüm merkez üyelerine üyelikleri süresince unvan verilerek iş kartı çıkartılır. 

 (3) Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde haklı gerekçeler ile merkezin çalışmasını, 

herhangi bir üyenin katılım durumunu sonlandırabilir. 

 (4) Tüm kurullardaki üyelikler 2 sene süresince geçerli olup, tekrar görevlendirme yapılabilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu 

kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu adına İcra Kurulu Başkanı yürütür. 

 

 

 


