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Bizler için bir vatan toprağı olan, üzerinden 
ve içinden ülkemizin ekonomik menfaat 
sağladığı, her zaman denizden ulaştırmamız 
için açık olması elzem olan denizlerimizdeki 
ve kendi limanlarımız arasındaki kıyı 
taşımacılığının yabancı
milletlerin vatandaşlarıyla idare edilmesinin 
etkilerinin neler olduğunu geçmiş 
dönemlerde çok manidar ve elim bir şekilde 
yaşadık. Ancak Lozan Antlaşması ile tescil 
edilen ve 1 Temmuz 1926 tarihinden itibaren 
815 sayılı kanun ile yürürlüğe giren kabotaj 
hakkı, Türk Deniz Ticareti için önemli ve 
tarihi bir başlangıç olmuştur. İşte bizler o 
dönemden itibaren ülke olarak, millet olarak, 
devlet olarak deniz taşımacılığını geliştirmek 
için beraberce çok önemli adımlar attık. 
Haliçten, Karadeniz’den, Ege ve Akdeniz’den 
doğan ve buradan bütün dünya yayılan bir 
deniz ticaret filosu yarattık. 



O gemileri sadece işletmek değil, geçmiş dönemlerde onların inşasında bile el 
emeği, göz nuru sarf ettik. Yani yıllarca kapitülasyonlar ile irademiz dışında 
gelişen deniz ticareti, bu antlaşmayla birlikte artık Türk Devletinin iradesinde 
gelişmeye başlamış ve bugün filomuz dünyada 15. Büyük deniz ticaret filosu 
haline gelmiştir. Bizler de bu kanun ile almış olduğumuz görevi layıkıyla 
yerine getirme gayreti içerisindeyiz.

Geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde kapasite olarak %117 büyüyen filomuzu da 
dikkate aldığımızda, gelecek dönemde; 

- Orta vadede deniz ticaret filomuzu kapasite olarak 10. sıraya, yani 
kapasitemizi neredeyse riki katına kadar çıkarmayı,
- Küresel deniz taşımacılığı gelirlerinden elde edilen payımızı %1,5’tan %2,5-
3’lere çıkarmayı,
- Kısa vadede koster filomuzu gençleştirip akdeniz çanağında yoğun şekilde
işleyen deniz taşımacılığında Türk sahipli filoyu başat bir role yerleştirmeyi,
- Gemi adamlarımızın tüm dünya denizlerinde ve gemilerinde çalışmalarına
imkân yaratmayı ve deniz taşımacılığı alanında yarattığımız istihdamı bu 
şekilde genişletmeyi, kendimize ve zihinlerimize dört temel hedef olarak 
yerleştirmemiz gerektiği kanaatindeyim.

İşte 1 Temmuz 2020 tarihinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle
açıkladığımız bu hedefleri sektör olarak, devlet olarak elele, hep beraber
bütüncül bir gayret içerisinde gerçekleştirmeli ve yönetmeliyiz.
Yine bu temel hedeflerle birlikte denizlerimizi sadece deniz ticareti manasında
düşünmemeliyiz. Aynı zamanda gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünyada,
temiz denizler bırakmamız gerektiği bilincinde de olmalıyız. Bu bilinç ile 
temiz
deniz ve temiz hava için küresel iiklim değişikliğine Türk deniz taşımacılığı
sektörü olarak olumlu yönde katkıda bulunmalıyız.
Denizlerimiz ve denizciliğimiz geleceğimizdir diyerek Türk denizcisinin,
gönlünü denizlere vermiş denizseverlerin ve ülkemizin, ayrıca pandemi
süresince özveriyle çalışmaya devam eden tüm gemiadamlarımızın 1 Temmuz
Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlar, denizciliğimizi Türk’ün Büyük Milli
Ülküsü olarak görmemizi sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü
saygıyla anarız.

Ahmet Bedri İnce
Türk Armatörler Birliği Başkanı
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Türk Armatörler Birliği tarafından 
03 Temmuz 2020 Cuma günü 10.00-11.00
saatleri arasında

 “DENİZ TAŞIMACILIĞIMIZDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
İÇİN BİR FARKINDALIK: 
OFİSTEN GEMİYE DİJİTALLEŞME”

başlıklı bir zoom webinar yapılmıştır. Webinar 
organizasyonunu ve moderatörlüğünü Türk Armatörler 
Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Hüseyin Çınar 
gerçekleştirmiştir. 

Panelistler
Ercenk Keresteci Principal Architect, Manufacturing, Industry / Microsoft
USA Redmond WA

Koray Kükrer IT leader in DevOps and Digital Transformation, Senior
Director / College Board Reston VA

Salih Cem Kumsal Education and Training Technologies SO / NATO HQ
SACT Norfolk VA

Tolga Acar Lead Principal Software Engineer / Microsoft USA Redmond WA
Dünya dijital dönüşüm ile 4. sanayi devrimini yaşamaya başladı. Küresel deniz
taşımacılığı da bu dönüşümün içerisine hızla girmeye devam ediyor. Büyük
filolara sahip denizci ülkeler bu dönüşümde başat rol oynuyorlar. Türk deniz
taşımacılığı sektörümüzü de bu dönüşüme hazır hale getirmek ve hızla bu dijital
dönüşüm gemisinin içine katmak hepimiz için çok önemli olsa gerek.
Bu webinarımızda çok yetkin uzmanlar ile dijital dönüşüme ilişkin bir
farkındalık yaratılmış, konunun ilgi çektiği düşünülerek her ay bir tane olacak
şekilde 3-4 serilik bir webinar serisi düzenlenmesine karar verilmiştir.
Bu serilerde digital tween teknolojisi, smart predictive maintanence, managing
the company and its organization digitally and remotely, dijital eğitim ve
teknolojileri gibi sektörümüzde dijitalleşmeyi yaygınlaştıracak seminerler
düzenlenmeye devam edecektir.



Türk Armatörler 
Birliği Denizcilik 
Genel Müdürü
Sayın Ünal 
Baylan’a Nezaket 
Ziyaretinde 
Bulundu

Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Sayın
Hüseyin Çınar Denizcilik Genel Müdürü 
olarak atanan Sayın Ünal Baylan’a 14 
Temmuz 2020 Salı günü bir nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi.
Ziyarette TAB Başkanı ve yönetim kurulu ile
üyelerimiz adına Sayın Ünal Baylan’a yeni
görevinin hayırlı olması dilekleri iletildi. 
Bunun yanı sıra Deniz Taşımacılığı sektörü 
konusunda Denizcilik Genel Müdürlüğü ile 
her türlü işbirliğine açık olduğumuz Sayın 
Baylan’a iletilmiştir. Yine pandemi nedeniyle
günümüzün en önemli sorunu hale gelen 
personel değişimleri konusunda
etraflıca istişarede bulunulmuş, konuya 
ilişkin görüşlerimiz açıklanmıştır. Sayın
Baylan da sektör ile çok yakın ilişki içinde 
olacaklarını belirterek yapılacak
işbirliği ile sektörün sorunlarına çözümler 
üreterek deniz taşımacılığı sektörünü
el birliğiyle geliştireceklerini ifade ettiler.
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RAPORLAR 
E-Bülten Temmuz
Norm Raporu Temmuz
Sektör Analiz Raporu Temmuz

Temmuz



Hazırlanan raporlarımız üyelerimize ve yaklaşık 1500 denizcilik firması 
ile kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta 
sayımız her ay artmaktadır.

Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu bültenle birlikte 
yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle 
irtibata geçiniz. 

Sizin için
Varız,
Sizinle Varız.
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