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Türk Armatörler Birliği üniversite ve sektör işbirliği konusunda adım 
atmaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen toplantıda Prof.Dr. Nuray Çağlar, 

Doç.Dr. Abdullah Aksu ve Araştırma Görevlisi 

Nagihan Aksoy’un sintine sularının arıtılması 

konusundaki projelerine yönelik bilgi sunumunda 

bulundu. Sayın Çağlar’ın ve ekibinin projesi 2017 

yılında 10.Kore Uluslararası Kadın Buluşcular 

Fuar’ında birçok ödüle layık görüldü. 

 Proje temel olarak şu şekilde olup gemilerimizin 

sintine sularını arıtma konusunda Türk Armatörler 

Birliği tarafından önemli bir gelişmeye imza atacak 

bir proje olarak değerlendirildi.

Prof.Dr. Nuray Çağlar ve ekibinin çalışmasına destek sağlamak 
üzere 2 Kasım 2021 tarihinde bir toplantı düzenlendi.



Enzimatik Fenton; Söz konusu arıtma yönteminin özelliği fenton ajanı ile birlikte lakkaz 
enziminin tek bir adımda kullanılmasıdır. Buluş ile açıklanan arıtma yöntemi gemi atık 

suları gibi kimyasal oksijen ihtiyacı yüksek atık sularında verimli sonuçlar elde edilmesini 
sağlamaktadırBuluş konusu yöntem de kullanılan kimyasal maddeler büyük oranda 

harcandığı ve ortaya çıkan çamurun toplam organik karbon miktarı düşük olması nedeni-
yle çevre dostu bir arıtma yöntemidir.

Sayın hocamızın başkanlığındaki ekibin 
araştırmasına destek sağlamak üzere ARKAS 
Denizcilik tarafından bir gemisinde çalışma 
imkanı yaratılacak ve ardından alınacak 
sonuçlar sektörümüz ile paylaşılacak ve hatta 
Türk Armatörler Birliğinin çevre bilinci ve 
yaklaşımı ile projeden olumlu sonuçlar elde 
edilmesi durumunda dünya deniz taşımacılığı 
sektörünün de bundan faydalanması için 
desteklerimiz devam edecektir.

Bunun dışında söz konusu toplantıda balast 
sularının her yıl yaptırılması gereken testleri-
nin İstanbul Üniversitesi Laboratuvarlarında 
yaptırılması konusu da incelenecek ve olumlu 
bir sonuç alınması halinde imzalanacak bir 
protokol ile gemilerimiz bu testlerini çok daha 
ucuz olacak şekilde akreditasyonu olan bu 
laboratuvarda yapılabilecektir.

Hocamız ve ekibine başarılar dileriz. 



Avrupa Yeşil Anlaşması yolculuğunda FIT FOR 55 Paketi 

FIT FOR 55 için sektör olarak bir bakış açısı 
oluşturmamız gerekiyor
Aralık 2019’da karbon nötrü hedefleyen 
Yeni Büyüme Stratejisi Avrupa Yeşil 
Anlaşması (New Growth Strategy European 
Green Deal) duyurulduktan sonra, AB 
Komisyonu yasal bağlayıcılığı da sağlamak 
üzere Mart 2020’de Avrupa İklim Yasası’nı 
(European Climate Law) yürürlüğe koydu.  

Bunların arasında Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi EU-ETS, otomobil karbon emisyon düzen-
lemeleri, alternatif yakıt altyapısı, sürdürülebilir havacılık ve deniz yakıtı konularına odak-

lanılacaktır. 

Avrupa İklim Yasası’nın sera gazı emisyon-
larını 2030 yılına kadar en az yüzde 55 
azaltma hedefine ulaşmak için (1990’a 
kıyasla), Komisyon karbon emisyonlarıyla 
ilgili bölgesel anlaşmaları ve süreçleri 
yeniden düzenleyen taslak “Fit for 55” 
başlıklı paketi  14 Temmuz 2021 tarihinde 
kamuoyu ile paylaştı.

DÖNEM ÖNE ÇIKANLAR 
Aralık 2019 Avrupa Yeşil Anlaşmasının Duyurulması 
Mart 2020 Avrupa Komisyonu, Yeşil Anlaşma’ya yasal bağlayıcılık ge�rmek için ‘Avrupa 

İklim Yasasını önerdi 
Eylül 2020 Avrupa Komisyonu 2030 Karbon Emisyon Azal�m hedefini  40% → 55%’e çek�. 
Nisan 2021 Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Avrupa İklim Yasası’nı onayladı 
Haziran 2021 Avrupa İklim Yasası’nın Uygulanması 
Temmuz 2021 Avrupa Komisyonu FIT FOR 55 taslak pake�ni açıkladı 
2030 Karbon emisyonlarınının 55% azal�lmış olması 
2050 Karbon nötr (yeşil anlaşma) hedefinin gerçekleş�rilmiş olması 

 



Komisyonun, AB’yi 2050 yılında dünyanın ilk 
karbon nötr toplumu olma yolunda ilerleme-
sini sağlayan Fit for 55’i açıklaması, 13 tasarı 
üzerindeki bölgesel anlaşmazlıklar devam 
ederken, kabul edilmesinin zor olması 
görüntüsünü ortaya koymaktadır.
Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Kurulu’nun 
FIT for 55 için 2022’de hazır olması bekleniy-
or ve bazı gözlemciler nihai resmi müzakerel-
erin önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlay-
acağını öngörmektedirler. İklim değişikliği 
konusunda uzmanlaşmış İngiltere merkezli 
düşünce kuruluşu E3G, Almanya ve Fran-
sa’nın iç seçim takvimi nedeniyle bölgesel 
anlaşmaların gecikmesini bekliyor. 2021’den 
2022’ye kadar AB’nin önde gelen ülkeleri ve 
bir sonraki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin 
yapılacağı ve bu çerçevede de bu sürecin 
Mayıs 2024’e kadar uzayacağı öngörülmekte-
dir.

Bu çalışmalar çerçevesinde;
-Denizcilik sektöründen ekonomiyi karbondan 
arındırma çabalarına adil bir katkı sağlamak için 
AB Komisyonu, karbon fiyatlandırmasını bu 
sektöre yaymayı teklif etmekte,
-Komisyon ayrıca, yerel hava kalitesine de zarar 
veren kirletici yakıtların kullanımını azaltarak, 
kara gücüne sahip gemilere hizmet verecek 
büyük limanlar için hedefler belirleyecek.
– AB limanlarına yanaşan 5 bin tondan büyük 
gemilerin emisyon sistemi kapsamında kirlilik 
izinlerini satın almaları gerekecektir.
Biz de sektör olarak “Fit for 55” için çalışma-
larımıza başlamak üzere adımlar atacağız.
Kaynak: https://euraxess.ec.europa.eu/world-
wide/south-k rea/lets-take-look-fit-55-our-jour-
ney-european-green-deal 
( Haber tercümesi bu link üzerinden yapılmıştır)
04.11.2021

Fit for 55 

Mevcut Düzenlemeler Yeni düzenlemeler 
-Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Programı -Enerji 
vergisi regülasyonları 
-Üye Ülkelerde Enerji  Çeşitlendirmesine Yönelik 
Çabaların Paylaşımına İlişkin Düzenlemeler 
-Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişimi ve 
Ormancılık 
-Yenilenebilir Enerji Direk�fi 
-Enerji Verimliliği Yönergeleri 
-Alterna�f Yakıt Altyapısı Yönergeleri 
-Otomo�v Karbon Emisyonu Düzenlemeleri 

 
 
 
Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması 
Sosyal İklim Fonu Sürdürülebilir Hava Yakı� 
Sürdürülebilir Deniz Yakı� 
AB Orman Stratejisi 

 



ECSA 02 Kasım 2021 tarihinde AB ETS önerisiyle 
ilgili resmi bir açıklama yayınladı. 
Avrupalı armatörler, iklim krizinin toplumlarımızın 
karşılaştığı en büyük ekonomik ve çevresel 
zorluklardan biri olduğunu kabul ederek ,’Fit for 
55� paketinin artan iklim zorluklarını memnuniye-
tle karşılamaktadır.
Avrupalı armatörler, karbon fiyatını istikrara 
kavuşturmak için AB ETS kapsamında kurulacak 
özel bir fonu desteklediklerini bildirmektedirler. 

Buna ek olarak, AB ETS kapsamında elde edilen 
tüm gelirler Ar-Ge projelerini finansal olarak 
desteklemek için kullanılmalı ve daha temiz ve 
konvansiyonel yakıtlar arasındaki fiyat farkını 
düşürmeye katkıda bulunmalıdır.  AB ETS önerisi, 
karbon üretenlerin aralarındaki karbon transferini 
kapsayan karbon sözleşmeleri de dahil olmak 
üzere, Resital 33 ve 35’te inovasyon fonu 
kapsamında sektörün karbonsuzlaştırılmasının 
finansmanına atıfta bulunmaktadır.  Ancak, deniz 
taşımacılığı sektörüne gelir tahsis etme teklifinin 
maddelerinde yasal olarak bağlayıcı bir taahhüt 
bulunmamaktadır.

Avrupalı armatörler, “commercial operator” lerin AB ETS’nin 
maliyetlerini üstlenmesi konusunu destekliyor 
ve sektöre özel bir fon çağrısında bulunuyorlar



“İlk tercihimiz her zaman IMO düzeyinde uluslar-
arası bir düzenleme olmasıdır.  Buna rağmen 
sektörümüz iklim krizini AB düzeyinde de ele 
almak için adil bir şekilde katkıda bulunmalıdır.  
ECSA, özellikle birçok küçük çaplı deniz 
taşımacılığı firması için de önemli olacak  olan 
karbon fiyat istikrarı için AB ETS kapsamında özel 
bir fon kurulması gerektiğini savunuyor. Daha da 
önemlisi, elde edilen gelirler temiz yakıt alımını 
desteklemeli” şeklinde bir beyanda bulundu ECSA 
Başkanı Claes Berglund.”
ECSA, “kirleten öder – polluter pays” ilkesinin 
uygun şekilde uygulanmasını ve AB ETS’nin 
maliyetlerinin bir geminin CO2 emisyonlarını 
etkileyen operasyonel kararlar almaktan sorumlu 
firmaya/kuruluşa  iletilmesini desteklemektedir. 
Bu bağlamda ECSA, AB ETS önerisinin 
resitallerinde “commercial operator” rolünün 
tanınmasını memnuniyetle karşıladı.  Bu açık 
siyasi mesaja rağmen, bağlayıcı düzenlemeler 
getirilmedi ve maliyetlerin geçişi bunun yerine 
Pazar enstrümanlarına bırakılmıştır.

Deniz taşımacılığına  “kirleten öder – polluter 
pays” ilkesini uygulamak, daha fazla verimlilik 
önlemi almak ve sektördeki temiz yakıtların 
kullanılması için kritik öneme sahiptir.  ECSA 
“commercial operator”ın AB ETS’nin maliyetlerini 
üstlenmesini desteklemektedir. Yasa, bir geminin 
CO2 emisyonlarını etkileyen kararlardan sorumlu 
tarafın, AB ETS’nin uygulanmasından kaynakla-
nan maliyetleri bir sözleşme anlaşması bağlamın-
da üstlenmesini gerektiğini belirtmektedir” 
şeklinde ifade ECSA Genel Sekreter Sotiris 
Raptis.
Avrupalı armatörler, AB ETS önerisinin maddel-
erinde yasal olarak bağlayıcı bir şartın getirilmesi-
ni önermektedir.  Böyle bir gereklilik, sistemin 
maliyetlerinin deniz taşımacılığı şirketlerinden 
“commercial operator”lara sözleşme anlaşması 
bağlamında geçirilmesini sağlamalıdır.
Kaynak: https://www.ecsa.eu/news/europe-
an-shipowners-support-commer-
cial-operators-bear-costs-eu-ets-and-call-sector-
dedicated (Haber tercümesi bu link üzerinden 
yapılmıştır)
05.11.2021



Milli Mücadelemizin Önderi ve Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Komutan ve Devlet 
Adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı ve 

şükranla anıyoruz.  Ruhu şad olsun.
Türk Armatörler Birliği

10.11.2021

Saygıyla Anıyoruz 



Denizcilik İçin Sı�r 
Emisyon Raporu Yayınlandı 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of 
Shipping-ICS) koordinasyonunda hazırlanan “Denizcilik İçin 

Sıfır Emisyon Raporu” 
Kasım 2021 tarihinde yayımlanmıştır.



Raporda yer alan önemli mevzular aşağıda 
belirtilmiştir.
– Net sıfır karbon hedeflerine ulaşmak için 
gereken teknik ekipmanların henüz ticari olarak 
erişilebilir olmaması nedeniyle, denizcilik yakıtları 
ile teknolojilerinin araştırma ve geliştirme hızının 
artırılması hayati önem taşımaktadır. Gemilerin 
20/25 yıllık kullanım süresi göz önünde bulundu-
rulduğunda, 2050 yılı hedeflerinin karşılanması 
için sıfır karbonlu ticari gemilerin üretiminin 
önümüzdeki on yıl içinde tamamlanması gerek-
mektedir.
– Ricardo firması tarafından hazırlanan “Denizci-
lik İçin Sıfır Emisyon Raporu”, denizcilik 
sektörünün dekarbonizasyonu için sistematik ve 
teknolojik zorlukları tanımlamaktadır. Mevcut 
durumda işletilen gemilerin çoğunun 2050 yılına 
kadar sıfır karbonlu olması gerekeceğinden üst 
düzey birçok zorlukla karşılaşılmaktadır.
– Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi 26’ncı Taraflar Konferansı (COP26) 
1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenmek-
tedir. Ayrıca, COP 26 kapsamında gerçekleştirilen 
“Denizciliğin Geleceğini Şekillendirme” 
toplantısında sunulan rapor, denizcilik sektörünün 
dekarbonizasyonunu hızlandırabilecek yenilikçi 
programlarda ilerleme sağlamak için mevzuat 
düzenleyicilere yönelik bilgi ve raporları tamamla-
mayı amaçlamaktadır. – Küresel denizcilik 
sektörü, 2050 yılına kadar net sıfır karbon 
emisyonuna ulaşma hedefini önemsemekte, 
ancak aynı zamanda önündeki zorlukların ve 
fırsatların büyüklüğünü de görmektedir. 

 İstenilen emisyon hedeflerini karşılamak için 
2030 yılına kadar sıfır karbonlu binlerce geminin 
inşa edilmesi ve gemilerin çoğunluğunun 2050 
yılına kadar da sıfır karbonlu olması gerekmekte-
dir. Ancak, 2050 yılında gereken emisyon azaltım-
larının %60’ından fazlasının sağlanmasının, 
bugün ticari olarak mevcut olmayan teknolojiler 
ile elde edilmesi öngörülmektedir.
– Raporda, hidrojen ve amonyak kullanan gemi 
projelerinin yanı sıra, üzerinde çalışılması büyük 
önem taşıyan elektrik pili sistemleri ile çalışan 
gemiler vasıtasıyla emisyon hedefine ulaşmak 
için seçenekler ortaya konmuştur.
– Denizcilik sektöründe maliyetleri azaltmak ve 
performansı artırmak için alternatif güç aktarım 
mekanizmaları ile yakıtların Ar-Ge’sine ve ilgili 
altyapıyı geliştirmeye yönelik önlemlere acilen 
ihtiyaç duyulmaktadır. Denizcilik sektörünün 
dördüncü sevk sistemleri devriminde (4th 
Propulsion Revolution) gereken değişimi yarat-
ması için denizciliğin tüm inovasyon sisteminde 
hızlı bir dönüşüme girmesi gerekmektedir. Bu 
çerçevede inovasyon, denizcilik sektörünün 
mevcut süreçte çözüm üretmesi ve 2050 yılına 
kadar gereken ölçek ve zaman çerçevesinde sıfır 
karbonlu gemilerin inşa edilmesi için kilit bir rol 
oynayacaktır.
Denizcilik İçin Sıfır Emisyon Raporu ve Yönetici 
Özeti Türkçe Tercümesine https://armatorlerbirli-
gi.org.tr/ sitemizden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: İMEAK DTO 1179 nolu ve 11.11.2021 
tarihli Sirküleri
12.11.2021



Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cihan Ergenç 
heyetiyle birlikte Ankara’da bir dizi resmi zi-

yaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Adnan Özbal, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Bakan 

Yardımcısı Selim Dursun, Denizcilik Genel Müdürü Ünal 
Bayram ve Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdüdürü 

Salih Tan ziyaret edilmiştir.



10-11 Kasım 2021 tarihlerini kapsayacak 
şekilde düzenlenen Ankara Resmi 
Ziyaretleri Türk Armatörler Birliğinin “Dış 
İlişkiler, Kamu İlişkileri ve Finans Komite-
si” tarafından organize edilmiştir. Resmi 
ziyaretlere Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Ergenç, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali İbrahim Kontaytekin, 
komiteyi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi 
Mesut Cesur ve Genel Sekreter Hüseyin 
Çınar katılmıştır.

10 Kasım 2021 tarihinde Denizcilik 
Genel Müdürü Ünal Baylan ve Tersanel-
er ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih 
Tan ziyaret edilmiştir.

Ziyaretler iade-i ziyaret kapsamında ve 
nezaket ziyareti olarak gerçekleştirilm-
iştir. Görüşmelerde sektörümüzün 
karşılaştığı sorunlar ele alınmış, birliğin 
projelerinden Sayın Genel Müdürlere 
bilgi aktarımı yapılırken, aynı zamanda 
genel müdürlüklerin sektör kapsamında 
yaptıkları işlemler ve projeleri hakkında 
da bilgi edinilmiştir.



Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. Ölüm Yıldönümü 
nedeniyle Türk Armatörler Birliği Heyeti Anıtkabir’e bir 

ziyaret gerçekleştirdi.

“Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş 
olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, liman-
lar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları 
kulüpleri kurulacak, korunup geliştirilecektir. 
Çünkü: Toprakların ucu deniz olan bir ulusun 
sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu 
çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı 
denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, 
ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus 
yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten 
yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün 
büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az 
zamanda başarmalıyız.”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
12.11.2021

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Cihan Ergenç başkanlığında 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ali 
İbrahim Kontaytekin, Yönetim Kurulu Üyesi 
Sayın Mesut Cesur ve Genel Sekreter Sayın 
Hüseyin Çınar’dan oluşan heyet ile 
Atatürk’ün mozolesi önünde bir saygı 
duruşu gerçekleştirildi. Ölümünün 83. 
Yıldönümünde atamızın huzurunda 
gerçekleştirilen bu ziyaret ile bir kez daha 
minnet duygularımız ifade edilmiştir.

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihan Ergenç Heyetiyle 

Birlikte Anıtkabir’i Ziyaret Etti.



Söz konusu ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı 
Nazlı Selek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Suzan Atasoy, Toplantı Direktörü Aysu Gürgan, 
Sayın Güzide Er ve Sayın Yasemin Yardımcı ile 
Türk Armatörler Birliğinden Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Ergenç, Yönetim Kurulu Üyesi 
(Üye İlişkilerinden Sorumlu) Murat Er ve 
Yönetim Kurulu Üyesi (Üye İlişkilerinden 
Sorumlu) Kemal Akbaşoğlu katılmıştır. 

Toplantıda WISTA ile yapılabilecek işbirliği 
alanları, gemide çalışan kadınlarımızın sorunları 
üzerindeki istişare alanları vb. Konular müzak-
ere edilmiştir.
15.11.2021

WISTA Türkiye (Uluslararası Deniz Ticareti ile 
İştigal Eden Kadınlar) Yönetim Kurulu ve Üyeleri 

Türk Armatörler Birliğini ziyaret etti.

WISTA Heyeti Türk Armatörler Birliği Başkanı 
Sayın Cihan Ergenç’e bir ziyaret gerçekleştirdi.



Türk Armatörler Birliği sektöründeki 
kapsayıcılığını artırmak ve yeni şirket üyelikleri-
yle daha geniş bir kitleye hitap edebilmek adına 
yeni üyelikleri teşvik ediyor. Bu kapsamda 
sektörün önemli ve kurumsal firmalarından 
olan Safir Gemi Taşımacılık 28 Ekim 2021 
tarihli ve 8 sayılı  Yönetim Kurulu kararıyla Türk 
Armatörler Birliğine üye olarak kabul edilmiştir. 
Söz konusu şirketimizi üyelikleri nedeniyle 
tebrik ediyoruz.
Safir Gemi Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Safir gemi taşımacılık, ilk gemisini 2012 yılında 
bünyesine katmıştır. Daha öncesinde acentelik 
hizmetleri ile uzun yıllar hizmet vermiştir.
Her geçen yıl filosunu yeni ve genç gemilerle 
genişletmeyi hedefleyen Safir Gemi Taşımacılık, 
bugün 5 adet ve toplam 27 394 DWT kapasiteye 
sahip filosu ile hizmet vermektedir. 
Müşterilerine üstün kalitede, ihtiyaç ve beklen-
tileri doğrultusunda çözüm odaklı bir hizmet 
vererek; Uluslararası Denizcilik sektöründe, 
gerek işletme gerekse can, mal ve çevre güven-
liği açısından uluslararası endüstri standartları-
na uygun kalitede yeni nesil gemilerle,

nesiller boyunca sürecek deniz işletmeciliği ve 
taşımacılığı yapmaktır.
Türk Armatörler Birliği Üye Olma Şartları
Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu 
doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın 
öngördüğü koşulları taşıması koşuluyla;
– Gemi maliki olan, işleten veya yöneten,
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı özel kişiler 
veya Türk Ticaret Siciline kayıtlı tüzel kişiler,
– Donatma iştirakleri veya deniz yolu 
taşımacılığı yapan özel veya kamu kurum, 
kuruluş ve temsilcileri derneğe üye olabilirler.
Maliki olunan, işletilen veya yönetilen gemilerin 
yabancı veya Türk Bayraklı olması üyelik 
koşulları bakımından önem arz etmez. Ancak, 
yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için 
Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da 
gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Derneğimizin amaç ve ilkelerine,  üyelik avanta-
jlarımıza, üye olma koşullarına, üyelik formu ve 
üyelik aidatlarına ait bilgilere www.armatorler-
birligi.org.tr adresli WEB sitemizden 
ulaşılabilmektedir.
23.11.2021

Türk Armatörler Birliği 
Yeni Üyeleriyle Daha da Güçleniyor

Safir Gemi Taşımacılık yeni üyemiz olarak 
aramıza katıldı.



24 Kasım Öğretmenler Günü

Türk Armatörler Birliği
24.11.2021

Tüm Öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Günü Kutlu Olsun.



Türk Armatörler Birliği Başkanı Sayın Cihan 
Ergenç Ziyaret Programına Devam Ediyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ergenç 1. Ordu Komutanı 
ve Densay Denizciliği Ziyaret Etti.

Türk Armatörler Birliği Başkanı Sayın Cihan 
Ergenç planlandığı şekilde makam ve üye 
ziyaretlerine devam etmektedir. Sayın Ergenç 
makam ziyareti kapsamında 26 Kasım 2021 
tarihinde 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal 
Yeni’yi makamında ziyaret etmiştir. Ziyaret 
esnasında Sayın Komutana Türk Deniz 
Taşımacılığı konularında bilgi verilmiş ve 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur.
Aynı hafta içerisinde Üyemiz Densay Denizciliği 
ziyaret eden Sayın Ergenç Sayın Tayfun Güner-
han ve Tunçel Günerhan ile bir görüşme 
gerçekleştirmiştir. Ziyaret 23 Kasım 2021 
tarihinde gerçekleşmiştir. 

Sayın Ergenç ziyaret esnasında Türk Armatörler 
Birliğinin projelerinden, ileride yapılması planla-
nan konulardan bahsederken, Sayın Tayfun 
Günerhan genelleşen deniz taşımacılığı sorun-
larını iletmiş, aynı zamanda pandemic süre-
cinde karşılaşılan güçlükler hakkında bilgi 
vermiştir.
Sayın Ergenç ve Yönetim Kurulu Üyeleri gelecek 
haftalarda da özellikle üye ziyaretlerine devam 
edecektir.
29.11.2021



Türk Armatörler Birliğinin Kurumsal 
İletişim Faaliyetleri

Duyuru

Eğitim / 
Webinar 
Mailleri

Mesaj

20 
Mesaj
3560 
kişiye

Sirküler

Basın 
Bülteni



 
 

Tüm üyelerimize 
web sitemizden 

ulaşabilirsiniz.



Hazırlanan raporlarımız üyeler m ze ve yaklaşık 1500 denzc l k f rması 
le kurum/kuruluşa on-l ne olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta 

sayımız her ay artmaktadır.

F rma tanıtımlarınızın reklam mah yet nde bu bültenle brl kte 
yayımlanmasını arzu edyorsanız, detaylı blg  ç n lütfen merkezm zle 
rt bata geçn z. 


