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15 Ekim 2021 

BİLGİ NOTU-2021/4 

KONU: Türk Armatörler Birliği Komiteleri 

 

Türk Armatörler Birliği Komiteleri 

Halihazırdaki organizasyonumuz aşağıda sunulmuştur. Bu organizasyona göre komite olarak 
bilimsel komiteler ve diğer bazı ihtiyaç konularında ise çalışma gruplarımız bulunmakta idi. 
Son genel kuruldan sonra alınan karar doğrultusunda çalışma gruplarının komite olmasına ve 
bilimsel komitelerin de yapısal olarak değiştirilerek normal komiteler yapısında olmasına 
karar verilmiştir. 
 
Bu kararın temelinde ise bilim dünyasındaki hocalarımız ile sektördeki profesyonel ve gemi 
sahiplerinin aynı komite içinde bulunarak daha fazla etkileşime girmeleri ihtiyacı 
yatmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Buna göre aşağıdaki komiteler 29 Eylül 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 
kurulmuş ve görev alan Yönetim Kurulu üyelerimizin isimleri komite başlıklarının altında 
sunulmuştur.  Bunlar genel olarak hem Türk Armatörler Birliğinin organik yapısını ve bu 
bağlamda organizasyonunu destekleyen ve hem de sektörümüze destek sunacak 
komitelerdir. Bunlar şu şekildedir. 
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1- Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri ve Finans Komitesi 
 
Mesut Cesur 
Mehmet İnce 
Burak Akartaş 
Metin Düzgit 
Savaş Ercan 
Adnan Naiboğlu 
 
2- Üye İlişkileri, Sosyal Sorumluluk ve Tanıtım Komitesi Komitesi 
 
Murat Er 
Rasim Akar 
Mehmet İnce 
Kemal Akbaşoğlu 
 
3- ARGE, İnovasyon Komitesi ve Teknik Komite 
 
Ali İbrahim Kontaytekin   Prof. Dr. Selma Ergin 
Murat Er     Prof. Dr. Nafiz Arıca 
Adnan Naiboğlu    Prof. Dr. Buğra Uğur Çelebi 
Kaşif Kalkavan 
 
4- Çevre, Güvenlik, 0perasyon ve Chartering Komitesi 
 
Erhan Bayraktar    Prof. Dr. Gülşen Altuğ 
Kaşif Kalkavan     Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin 
Kemal Akbaşoğlu    Harun Şişmanyazıcı 
 
5- Hukuk, İstihdam, Vergi ve Personel Komitesi 
 
Ali İbrahim Kontaytekin   Prof. Dr. Kerim Atamer 
Mesut Cesur     Harun Şişmanyazıcı 
Rasim Akar 
 
Komiteler Çalışma Esasları 
 
Komitelerde asıl ve yedek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri, üye firmalarımızın 
armatörleri, profesyonelleri ve bilimsel anlamda destek sağlayabilecek hocalarımız yer 
almalıdır.  
 
Komitelerde başkanlık seçimi yapılması halinde hocalarımızın yer aldığı komitelerde bir 
yönetim kurulu üyesi ve bir hocamız olacak şekilde eşbaşkanlık yöntemi uygulanmalıdır. 
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Bu komitelere üye firmalar dışında katılım sağlanmamalı, ancak komitenin ihtiyaçları 
doğrultusunda alınacak bir karar ile de bu kaide dışında görevlendirme yapılabilmelidir. 
Derneklere üyeliği teşvik eden en önemli mekanizma komitelerdir. Bu çerçevede bu 
uygulama derneğe diğer firma üyeliklerini teşvik edebilecektir. 
 
Komitelerin sekreterya hizmetlerinin dışarıdan alınacak hizmet ile gerçekleştirilmesinin 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  
 
Bu birlik sekreteryasına zaman tasarrufu sağlayacak ve diğer süreli birçok işin zamanında 
gerçekleştirilmesine imkan yaratacak ve organizasyonun daha dinamik şekilde işlemesi için 
fırsat sunacaktır. 
 
Her komitenin bir başkanı olmalı, bu komiteler doğrudan yönetim kuruluna bağlı olmalı ve 
fakat idari açıdan Genel Sekreter koordinasyonunda çalışmalıdır.  
 
Her komitenin yılda en az bir orta çaplı projeyi gerçekleştirmesi ve alanındaki konularda 
sektör sorunlarına çözümler üretmesi ve yine konusuna göre ziyeretler vb. faaliyetler 
gerçekleştirmesi beklenmelidir. 
 
Bunlarla birlikte komiteler ilk toplantısında kendi organizasyonel yapısını, çalışma 
sistematiğini, toplanma sıklığını, çalışma konularını, varsa proje önerilerini veya son yapılan 
proje başlıkları çalışması ile kendilerine tevdi edilebilecek projeleri gözden geçirmeli ve görev 
dağılımlarını yapmalıdır. Her toplantının tarihi ve saati Genel Sekreterlik ile koordine edilerek 
belirlenmelidir. 
 
Toplantı sonlarında çok kısa şekilde alınan kararlar Yönetim Kuruluna iletilmek ve onayına 
sunulmak üzere Genel sekreterliğe gönderilmelidir. 
 
Her bir komitenin ilk toplantısından sonra sekreteryası komitesinin amaçlarını ve hedeflerini 
yazarak Genel sekreterliğe iletmelidir.  
 
Komitelerin neler olduğu ve hangi üyemizin hangi komitede yer almak istediğine dair bir 
duyuru yapılmalıdır. Bu özellikle yukarıda belirtilen sektör komitelerinden ilk dördü için 
geçerli olmalıdır. 
 
Komiteler ihtiyaç halinde çalışma grupları kurabilmelidir. 
 
Komitelere yeni bir üye alınma durumu olduğunda genel sekreterlik bu konuda 
bilgilendirlmelidir. 
 
İhtiyaç halinde ve kişinin de kabul etmesi durumunda bir kişi en fazla 2 komitede 
görevlendirilebilmelidir. 
 
Komitelerde esas olan gönüllü çalışma olup, buradaki unvan serbestçe kullanılabilmelidir. 
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Komitelerin fayda sağlaması için her komite üyesinin toplantılara katılım sağlaması esas 
olmalıdır. Katılımcı olmayan üyelerin durumu komite başkanınca gözden geçirilmelidir. 
 
Komitelerin profesyonel gönüllü personel ve/veya üye armatörlerimizle yürütülmesi ve 
komitelerin işler hale getirilmesi komite başkanının sorumluluğunda olmalıdır. 
 
Arz ederim. 
 
 
         Hüseyin Çınar 
         Genel Sekreter 
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