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TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ
BAŞKANI SAYIN AHMET
BEDRİ İNCE’NIN 10 AĞUSTOS
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
MESAJI
Türk Armatörler Birliğimiz bugün 81 yaşında. 81 yıldır deniz
taşımacılığına ve denizciliğimizin gelişimine hizmet eden birliğimiz
sektörümüzün çok değerli meslek sahipleriyle günümüze kadar
köklü geçmişini muhafaza etmiş ve çok önemli görevler ifa etmiştir.
Bugüne kadar 20 başkan ile denizcilik sektörüne hizmet veren birliğimiz
deniz taşımacılığımızın ve neredeyse denizciliğimizin bütün kurumlarının
oluşturulmasına ilmek ilmek katkı sağlamış ve denizciliğimizi bugünlere kadar
taşımıştır. Şu anda deniz ticaret filomuz dünyanın 15. Büyük filosudur.

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ BAŞKANI SAYIN AHMET BEDRİ İNCE’NIN 10 AĞUSTOS KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI

Ben bu başarının yegâne unsurunu 81 yıldır bozulmayan birlikteliğimiz, yekvücut olarak
hareket etmemiz ve 10 Ağustos 1939’da Galata Kefeli Hüseyin Han’da başlayan ve son
olarak Salıpazarı Dursun Han’da devam etmekte olan Türk Armatörler Birliği’ndeki
özverili çalışmalarımızla gerçekleştiğine inanıyorum.
Bugün dünyanın 15. büyük filosuna sahip olan ülkemiz, denizcilik konusunda
geçmişteki bilincinin geleceğe yansımasıyla daha da ileriye atılmak için sadece
birliğimizle değil başta Deniz Ticaret Odamız olmak üzere tüm kurumlarıyla kararlı bir
şekilde çalışmaktadır.
Bu birlik ve beraberliğin geçmişte yarattığı sinerjinin devamlılığıyla, bilgi birikimimiz,
tecrübelerimiz, daha da önemlisi sahip olduğumuz vizyon ve geleceğe hazırladığımız
genç meslektaşlarımız ile sektörümüzü daha da ileriye taşımak en önemli görevdir.
Bu vesileyle daha önce 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajında ilk kez
belirttiğim hedefleri bir ekleme ile bir kez daha burada yinelemek istiyorum.
•
Orta vadede deniz ticaret filomuzu kapasite olarak 10. sıraya, yani kapasitemizi
neredeyse iki 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 kapasite olarak en üst seviyeye
yerleştirmeyi ve bu stratejik hamleyi en kısa sürede gerçekleştirmeyi,
•
Gemi adamlarımızın tüm dünya denizlerinde ve gemilerinde çalışmalarına
imkân yaratmayı ve deniz taşımacılığı alanında yarattığımız istihdamı bu şekilde
genişletmeyi,
•
Deniz taşımacılığı dışında donanmamızın üstün gayret ile bayrağımızı
dalgalandırdığı mavi vatan üzerinde mavi ekonomiyi bugünden tezi yok kurmayı,
geliştirmeyi, genişletmeyi,
Kendimize ve zihinlerimize beş temel hedef olarak yerleştirmemiz gerektiği
kanaatindeyim. Bu yıldönümü mesajı vesilesiyle tüm sektörümüzden istirhamım bu
hedeflere odaklanılmasıdır. Bu hedefleri sektör olarak, devlet olarak elele, hep beraber
bütüncül bir gayret içerisinde gerçekleştirmeli ve yönetmeliyiz.
Son olarak kuruluşunun 81. Yılında Türk Armatörler Birliği Başkanı olarak başta Sayın
Ziya Kalkavan ve Şadan Kalkavan olmak üzere sektörümüze hizmet etmiş ve ebediyete
intikal etmiş olan tüm büyüklerimizi rahmetle anıyor, meslektaşlarıma denizlerimiz ve
denizciliğimiz geleceğimizdir diyerek saygılarımı sunuyorum.

Ahmet Bedri İnce
Türk Armatörler Birliği Başkanı

ANKET
11/08 TAB GEMİADAMI DEĞİŞİMLERİNİN SON DURUMUNU
ANALİZ EDEBİLMEK İÇİN 4-6 AĞUSTOS TARİHLERİ
ARASINDA BİR ANKET GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ
AĞUSTOS 2020 AYI GEMİADAMI
DEĞİŞİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ
VE ANKET SONUÇLARI

ANKET

Türk Armatörler Birliği tarafından gemiadamı
değişimlerine ilişkin sorunlar, zorluklar yakinen
takip edilmektedir. Bu zorluklara çözüm
yaratabilmek, gemiadamlarının ülkeler arası
geçişlerini kolaylaştırmak, özellikle salgının
yoğun olduğu dönemlerde ülkemiz içinde
şehirlerarası geçişler ile limanlarımızdaki personel
değişimlerinin kolaylaştırılması anlamında birçok
kademede çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Bu
önerilerimiz başlangıçta gemiadamı değişimlerinde
yaşanan zorluklara dikkat çekmek için Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına,
Sağlık Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve THY
Yönetim
Kurulu
Başkanlığına
gönderilmiş,
ardından başka bir yazı ile personel değişimlerine
ilişkin zorluklar ve somut çözüm önerilerimiz
Denizcilik
Genel
Müdürlüğüne
iletilmiştir.
Bu çözüm önerileri dışında sektörümüze
ikinci dalga salgın ihtimaline karşı kontrat
süresi biten veya ülkelerin liman ve uçuş
yasakları
nedeniyle
yapılamamış
gemi
adamı değişimlerinin Ağustos ayı içerisinde
tamamlanması çağrısında da bulunulmuştur.

Bu sebeple gemiadamı değişimlerinin son
durumunu değerlendirebilmek için 4-6 Ağustos
2020 tarihleri arasında kısa bir anket hazırlanarak
yaklaşık 120 firmaya gemiadamlarına ilişkin değişim
bilgileri sorulmuş ve 43 firma anketimize katılım
sağlamıştır. Bu çerçevede pandeminin başladığı
Mart ayından 5 Ağustos 2020 tarihine kadar 2877
gemi personelinin değiştirildiği, hala değiştirilme
işlemine devam edilen 1446 gemi personeli olduğu
ve bunlardan yaklaşık 200’ünün 12 ay üzerinde bir
süredir gemide bulunduğu ve malum güçlükler
nedeniyle değiştirilemediği ifade edilmiştir.
Yine 43 firmanın gemilerinde bulunan personel
mevcudunun 5150 civarında olduğu belirtilmiştir.
Bu değişim rakamlarının şirketlere dağılımı
homojen olmayıp, bazı şirketler %90’a yakın değişim
gerçekleştirmişken, bazı şirketler çalıştıkları bölgeler,
gemiadamlarının Yabancı veya Türk olmasına
göre daha düşük oranlarda kalabilmiştir. Özellikle
Filipinlerin uygulamakta olduğu sıkı tedbirler
dolayısıyla bu ülke gemi adamlarını değiştirme
konusunda zorluklarla karşılaşıldığı belirtilmiştir.

30 Ağustos
Zafer Bayramı

30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz
destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Bu vesileyle
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize
armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını,
kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin
milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden
aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle
anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve
bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ
EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Türk Armatörler Birliği Yönetim
Kurulu Toplantısı 17 Eylül 2020
tarihinde zoom üzerinden
yapıldı.

Toplantıda esas olarak yaşanan güçlükler ve öneriler ele alınırken,
birliğimize yeni üye olan firmalarımızın üyeliğe kabulü de
sağlanmıştır. Bu kapsamda;
– Gemilerimizin acentelere kiracı adına ödemiş olduğu gözetim ücretinin
(Attendance Fee) yönetmelikte geçtiği haliyle değerlendirilmesi,
– Türk Boğazları Bölgesinde trafik hattı düzeni içerisinde deniz olaylarında,
örneğin bir geminin arıza sebebiyle trafik hattında zorunlu şartlarda
demirlenmesi halinde ve 4 saat sonrasında talebe bağlı olmaksızın gemi üzerine
römorkör gönderilmesi konusunun Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni
Yönetmeliği Uygulama Talimatındaki haliyle değerlendirilmesi,
– İki yıldır döviz kredi kullanımı konusunda daha önceden de konuşulduğu
üzere bir kısıtlama getirildiği, şu anda Türkiye’de yeni bir şirket kurulup, bu
şirkete döviz kredisi alarak bir gemi satın almak istendiğinde bunun önünde
bir engel olduğu, son 3 yılda döviz geliri olmadığından şirket tarafından döviz
kredisi kullanılamadığı konusunun değerlendirilmesi,
– Türk Armatörler Birliğinin Eylül 2020-Temmuz 2021 faaliyetlerinin arz
edilmesi,
– Yeni üyeliklerin kabulü ve aylık mizanların kabulü,
sağlanmıştır. Ayrıca 6 aylık bilançonun sunumu sağlanmıştır.
Bunlarla birlikte yukarıda belirtilen konularla ilgili ayrı bir toplantı yapılması,
üye aidat ödemeleri, üyelik yapısı ve organizasyonu ile ilgili olarak Üye İlişkileri
Komitesinin bir toplantı yapması, Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulunun
yapılacak webinar/eğitimlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirmesine karar
verilmiştir. Cilt 5, Sayı 6
Toplantı dilek ve temennilerle sona ermiştir.
Üyelerimiz tarafından yönetim kurulunda görüşülmesi istenen konular zamana
bağlı kalmaksızın resmi mail adreslerimizden tarafımıza iletilebilir.
					

TÜRK ARMATÖRLER
BİRLİĞİ YENİ ÜYELERİYLE
DAHA DA GÜÇLENİYOR

Beks Denizcilik, Canbaz Denizcilik, Trio
Denizcilik (Burçin Engin Tunç Bey) ve
Weships yeni üyelerimiz olarak aramıza
katıldı.
Türk Armatörler Birliği sektöründeki kapsayıcılığını artırmak ve yeni
şirket üyelikleriyle daha geniş bir kitleye hitap edebilmek adına yeni
üyelikleri teşvik ediyor. Bu kapsamda sektörün önemli ve kurumsal
firmalarından olan Beks Denizcilik, Canbaz Denizcilik, Trio Denizcilik
ve Weships firmaları 17 Eylül 2020 tarihli ve 5 sayılı Yönetim Kurulu
kararıyla Türk Armatörler Birliğine üye olarak kabul edilmişlerdir.
Bu dört firmamız 24 gemi ve 573.610 DWT ile deniz taşımacılığı
sektörümüzde hizmet vermektedir.
Söz konusu şirketlerimizi üyelikleri nedeniyle tebrik ediyoruz.
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Beks Gemi İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.
Beks Gemi İşletmeciliği Ve Ticaret A.S. okyanus aşan gemilerin yönetimini taahhüt
etmek amacı ile Mayıs 2011 de kurulmuştur. Şirketin ana hedef ve stratejisi kuru yük
piyasalarında modern filosu ile deniz taşımacılığı sektöründe önde gelenlerden, ve
güvenilir bir şirket olmaktır.
Şirket yönetiminde, Çin ve Güney Kore’nin önde gelen tersanelerinde inşa edilmiş
3 adet Süper Handymax Dökme Yük Gemisi (58K) ve bir adet Kamsarmax Dökme
Yük Gemisini (82K ) ve iki adet Ultramax Dökme Yük Gemisi (64K) bulunmaktadır.
Şirketin servisleri Operasyon, Bakım, Personel Donatımı, Gemi Kiralama
kapsamaktadır.

Canbaz Denizcilik:
80’li yılların başında Behçet Canbaz ve üç oğlu tarafından inşaat şirketi olarak kuruldu.
CSG, 2018 yılına kadar, ortalama yaşı 7 yıl olan dökme yük gemisi filosu ile tahıl,
demir cevheri, gübre, kömür ve diğer benzer yükler dahil olmak üzere toplam 156.000
DWT yük taşıma kapasitesini yönetmekte ve yıllık 2,2 milyon tonluk taşıma hacmine
ulaşmaktadır.
Şirket, bilgi, deneyim ve özveriden oluşturulmuş profesyonel ve verimli bir hizmet
sunmak için sürekli çaba gösteren güçlü bir kadroya sahiptir. İlk önce güvenliğin
sağlanması şirketin temel ve öncelikli ilkesidir ve şirket ISM’nin gereklerine uygun
olarak sistemi sıkı ve sistemli bir şekilde üstlenir.

Trio Denizcilik:
Trio Denizcilik 2014 yılında koster taşımacılığı yapmak üzere kurulmuştur.
Trio Denizcilik nehir tipi ve 2300-3200 DWT arasındaki tonajlardaki gemileriyle
taşımacılık yapmaktadır.
Kontratlarla ve spot piyasada çalışan gemileri ile Trio Denizcilik Avrupa, Karadeniz, Batı
Afrika’ya kuru, dökme, genel, proje ve gabari yükleri taşımaktadır.

Weships:
Weships 2020 yılında kurulmuş bir şirkettir. Sahip olduğu 3500-4500DWT’lik gemileri
ile genel kargo taşımacılığı yapmaktadır. Şirket 2020 yılında kurulmuş olmakla birlikte
işletmenleri ile birlikte uzun yıllardır sektör içinde hizmetlerine devam etmiş bir
şirkettir.
Türk Armatörler Birliği bundan sonra da sektöründeki firmaları bünyesine katmak
üzere çalışmalarına devam edecektir. Üyelik avantajları, üye olma koşulları, üyelik
formu ve üyelik aidatlarına www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizin üyeler
kısmından ulaşılabilmektedir.

IMO’NUN PANDEMİ SÜRECİNDE
GEMİADAMLARINA İLİŞKİN
UYGULAMALARI BAŞLIKLI MAKALE
IMO’nun pandemi
sürecindeki çözümleri
Avukat Alev Elif
Beller tarafından bir
makale ile ele alındı

IMO, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı insanlığın yaşadığı
bu Krizde, Birleşmiş Milletlerin bir birimi olarak, üyesi
olan tüm devletlere çağrıda bulundu. IMO, Pandeminin
başlangıcından itibaren, Milletlerarası Taşımacılık sektörü
durumundaki denizciliğin, bu tehlikeli hal ile ilk karşılaşan
ve zorlukları yaşayan bir sektör olması itibariyle, durum
önemlidir. IMO’nun, Birleşmiş Milletler teşkilatının
bir birimi sıfatıyla esas olarak kuruluş amacı Denizcilik
sektöründe insan hakları, ticaret, seyahat ve nakliyenin
en sağlıklı, en doğru kurallara uygun şekilde yapılmasını
sağlamak için birlik içinde gereken kuralları ihdas ederek,
anlaşmalar, konvansiyonlar yapmaktır. IMO tüm üye
devletlere bir çağrıda bulunarak, Pandemi krizinde IMO
Sekretaryası ve diğer ilgili birimlerin art arda yayınladığı
bir dizi duyurulara ilave olarak Kanaatimizce bir Katastrof
( Tehlike) niteliğindeki Pandemi krizine dair özellikle
Gemi Deniz Personelinin, Limanlarda sağlıklı değişimi
prosedüründe yoğun bir çalışma yürütmüştür.

Türk Armatörler Birliği bu konuda tüm bilgilendirme ve teşvik ve yardımları
dijital ortamda üyelerine eksiksiz bilgilendirme ve duyuru ile destek vermiştir.
Ancak Covid-19 sebebiyle, dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından uygulanan Seyahat
kısıtlamaları, neticesinde yaşanan problemlere çözüm üretmek üzere IMO 14 Eylül
2020 itibariyle, 300 000 den fazla Gemi Deniz Personelinin, kontrat sürelerinin
bitmesine rağmen ülkelerine gönderilemediğini ve bir o kadar sayıda personelin de,
istihdam edilmeyi bekleyerek, açıkta kaldığını duyurmuştur.
				
Bu konuda ILO ve ITO Uluslararası meslek kuruluşlarının, denizciler destek vermeye
çalıştığı duyulmuştur. IMO’nun bu BEYANINA göre, Denizcilik sektörü İnsanlık
krizi ile baş etmeye çalışmaktadır.
Bu Ortak duyuruda belirlenen hükümler, 15 adet Tedbir olarak, üye devletlere,
Deniz, gemi personelinin korunmasına yönelik tavsiye niteliğinde, yaptırımlardır.
MLC 2006 çerçevesinde Türk Armatörleri, bu zor dönemde, Dünya denizlerinde
limanlarda bulunan gemi adamlarını kendi personeline dair azami çaba ve özen
göstererek her ülkenin koyduğu kuralları, yerine getirmeye gayret etmiştir.
Ancak, bazı müelliflerin, tıp adamlarını 3.dunya savaşı olarak niteledikleri bu durum,
tüm üye devletlerin Denizcilik kuruluşlarının ortak olarak elbirliği ile insanlık için
çare bulunacak aşı ve ilaçlar ile son bulması dua ve temennidir.
Bizim Ticaret kanunumuz, Gemi Kaptanlarına, gemi bağlama Limanı dışında
bulunduğu hallerde, TTK M.1104, …..gemi adamlarına dair….genel olarak
yolculuğun güvenli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin her türlü işlem ve tasarrufları
üçüncü kişilerle, donatan adına yapmaya yetkilidir” hükmü ile ve M.1113 de
yolculuğun izlenen rota üzerinde sürdürülmesini umulmayan bir hal engellerse,
……… ” kaptanın yolculuğa başka bir rota üzerinde devam edebileceği veya kısa
veya uzun bir süre ara verebileceği veya kalkma limanına geri dönebileceği, yönünde
hükümler bulunmaktadır.

Av. Alev Elif BELLER
TAB HUKUK DANIŞMANI

ANKET

Preveze Deniz
Zaferinin 482’nci
yıldönümü ve
Deniz Kuvvetleri
Günü Kutlu olsun.
Geleceğimiz
Denizlerdedir

TAB
MÜKEMMELİYET
MERKEZİ
İCRA KURULU
TOPLANTISI
YAPILDI.
TABMM Eylül ayı toplantısı 30 Eylül 2020 tarihinde Zoom
üzerinden gerçekleştirildi.
TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu 30 Eylül 2020’de
tüm kurul üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi. Belli
aralıklarla periyodik olarak gerçekleştirilen bu toplantıda
Türk Armatörler Birliğinin yapmayı planladığı faaliyetlerin
detayları görüşüldü. Türk Armatörler Birliği değerli üyeleri
ile birlikte sektöre olan katkılarını daha da ileri götürmek
ve fayda sağlamak için nitelikli katkı sağlayan faaliyetler
düzenlemektedir.
Bu çerçevede Kasım ayı başından itibaren kısa aralıklarla
bazı etkinlikler tertip edilecektir. Bunlardan birincisi P&I
kulüpleri ile loss& prevention kapsamında gemilerin en
çok karşılaştığı kaza olayların sektöre sunulması, ikincisi
teknik personel ile interaktif bir toplantı gerçekleştirerek
yakıt bazlı sorunlar başta olmak üzere karşılaşılan sorunların
benchmark yöntemiyle görüşülmesi, üçüncüsü ise yakıt,
makine üreticisi, yağ üreticisi üçgeninde bir challenge
session gerçekleştirilmesidir.
Bu etkinliklerin duyurusu planlama çalışmalarından sonra
tüm sektörümüze duyurulacaktır.
Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili
bilgiye http://armatorlerbirligi.org.tr/mukemmeliyet-merkezi
linkinden ulaşabilirsiniz.

TÜRK
ARMATÖRLER
BİRLİĞİNİN
KURUMSAL
İLETİŞİM
FAALİYETLERİ
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Bu dönem içerisinde önemli bazı görüşlerimiz de ilgili makamlara
gönderilmiştir.
1- COVİD 19 salgını ile ilgili olarak gemiadamı değişimleri konusunda
Denizcilik Genel Müdürlüğüne ülkemiz tarafından tüm gemiadamlarının
anahtar çalışan “key worker” olarak kabul edildiğinin küresel çapta
duyurulması konusu da dahil olmak üzere birçok öneri sunulmuştur.
2- Pandemi Kapsamında Gemiadamlarımızca Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm
Önerileri-II başlıklı bir sirküler ile gemiadamı değişimlerinin kolaylaştırılması
için önerilerimiz Denizcilik Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Bununla birlikte
Pandemi ile ilintili olarak Yakınyol Kaptan ve Baş Mühendislerin Uzakyol
Kaptan ve Baş Mühendisliğe geçiş süresinin Şubat 2021’de sona ermesiyle
ilişkilidir. Bu sürenin 6 daha uzatılması talep edilmiştir.
		
3- Schengen vizeleriyle ilgili olarak Avrupa Armatörler Birliği Genel
Sekreterine bir mektup yazılarak Schengen vizeleri ile ilgili sorunlarımız ve
çözüm önerilerimiz iletilmiş ve özellikle İspanya konusu ayrıca belirtilmiştir.
4- Yine Güney Kore Büyükelçiliğine bir mektup yazılarak vize alımlarıyla
ilgili sıkıntılarımız dile getirilmiş, ancak bu konuda Güney Kore
Başkonsolosluğunun tutumları nedeniyle bir ilerleme kaydedilememiştir.
5- Kuzey sularındaki gemilerde görev yapan gemiadamlarımızın
yetkilendirilmiş özel eğitim kurumlarından aldıkları Polar Code Temel ve
İleri sertifikalarının devlet mühürlü olmaması nedeniyle Kanada limanlarında
kabul edilmediği bilgisi tarafımıza ulaştırılmış ve bu konuda Denizcilik Genel
Müdürlüğünden talepte bulunulmuştur.

Sizin için
Varız,
Sizinle Varız.

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.
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