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Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle 16. Kez düzenlenen Expomaritt & 
Exposhipping Fuarını ziyaret etti.

Türkiye’nin tek Denizcilik Fuarı olan Expomaritt & 
Exposhipping Fuarı 30 Kasım 2021 Salı Günü Kapılarını 
ziyaretçilerine açtı.

Türk Armatörler Birliği Başkanı Sayın Cihan Ergenç, yönetim kurulu üyeleriyle 

birlikte fuar açılış törenine katılım sağladı. Açılış töreninde yapılan 

konuşmalar sonrasında fuar standlarının ziyaretine geçildi. Yönetim Kurulu 

Başkan ve üyelerimiz fuardaki birçok standı ziyaret ederek ürünler hakkında 

bilgiler aldı.
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Dünya Ticareti Rekor Seviyeye Ulaştı

UNCTAD Global Trade Update November 2021

Raporda Öne Çıkan Başlıklar

Türkiye’nin dış ticareti 2019’a göre 2021 yılında %7’lik bir artış gerçekleştirdi. 

Afrika ve Asya-Pasifik bölgesi içindeki bölgesel ticaretin artması, aynı 

zamanda ticaretin diğer rotalardan uzaklaşması bekleniyor. 

– Küresel ticaretin 2021’de yaklaşık 28 trilyon ABD dolarına ulaşması  

bekleniyor ve bu da 2020’ye göre yüzde 23’lük bir artışa işaret ediyor. 

 

– Küresel ticaret büyümesi 2021’in ikinci yarısında dengelendi ve çeyreklik 

dönemde yüzde 1 arttı. 2022 için görünüm belirsizliğini koruyor. 
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Dünya Ticareti Rekor Seviyeye Ulaştı

Küresel Ticaret Trendleri

– Mal ticareti 2021 3. çeyrekte rekor seviyelere ulaştı. Hizmet ticareti artan bir 

ivme gösteriyor ancak prepandemik seviyelerin altında kalmaya devam 

ediyor. 

 

– Ticaret büyümesi ülkeler ve sektörler arasında düzensiz olmaya devam 

ediyor, ancak  2021’de 3. çeyrekte önceki çeyreklere göre daha geniş bir 

düzensizlik oldu. 

Küresel ticaret büyümesi 2021 boyunca güçlü kalmaya devam etti. Küresel 

mal ticaretinin değeri 2021’in her çeyreğinde artmaya devam etti. Hizmet 

ticareti için toparlanma, 2019 seviyelerinin altında kalmaya devam etti. 

Küresel ticaret daha dengeli hale gelse de, çeyreklik ticaret büyümesi  

2021’de 3. çeyrekte hala olumluydu. Küresel mal ve hizmet ticaretinin 

değeri, bir önceki çeyreğin zaten yüksek olan seviyesine yaklaşık yüzde 1 

oranında eklendi. Küresel ticaret büyümesi 2021’de 3. çeyrekte, 2019’un 3. 

çeyreğine göre göre yaklaşık yüzde 13’lük bir artışla, yıl bazında ise salgın 

öncesi seviyelerden önemli ölçüde daha yüksek ve yaklaşık yüzde 24 oldu. 

Yaklaşık 5,6 trilyon ABD doları değerinde olan küresel mal ticareti, 2021’de 

3. çeyrekte tüm zamanların yeni bir rekorunu kırdı. Hizmet ticareti yaklaşık 

1,5 trilyon ABD doları olarak kaldı. Mal ticaretinde çeyreklik büyüme 

yaklaşık yüzde 0,7 olurken, hizmetlerin büyümesi yaklaşık yüzde 2,5 oldu. 

Yıllık bazda, mal ticareti büyüme oranı hizmetlerden önemli ölçüde yüksek 

olmaya devam ediyor (yüzde 22’ye karşı yüzde 6). 2021 4. çeyrekte Hem 

mal ticareti için daha yavaş bir büyüme eğilimi hem de hizmetler için daha 

olumlu bir eğilim, muhtemelen 4Ç 2021’de devam edecektir. 2021’de 4. 

çeyrekte mal ticaretinin yaklaşık 5,6 trilyon ABD doları seviyesinde sabit 

kalması beklenirken, hizmet ticaretinin yavaş yavaş toparlanmaya devam 

etmesi bekleniyor. 

 

Genel olarak, 2021 uluslararası ticaret için güçlü bir yıl olarak 

belirlendi.2021’de, küresel mal ve hizmet ticaretinin değerinin 2020’ye göre 

yaklaşık 5,2 trilyon ABD doları ve 2019’a göre yaklaşık 2,8 trilyon ABD doları 

artması bekleniyor, bu da sırasıyla yaklaşık yüzde 23 ve yüzde 11’lik bir 
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Küresel Ticaret Görünümü

artışa eşdeğer.  Mal ticaretinin 2021 yılında 22 trilyon ABD doları ile rekor 

seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.  Hizmet ticareti, 2021’de yaklaşık 6 trilyon 

ABD doları değerinde olmalı ve hala salgın öncesi seviyesinin biraz altında 

olmalıdır. 

Genel olarak, 2021 uluslararası ticaret için güçlü bir yıl olarak belirlendi. 

2021’de, küresel mal ve hizmet ticaretinin değerinin 2020’ye göre yaklaşık 5,2 

trilyon ABD doları ve 2019’a göre yaklaşık 2,8 trilyon ABD doları artması 

bekleniyor, bu da sırasıyla yaklaşık yüzde 23 ve yüzde 11’lik bir artışa eşdeğer. 

Mal ticaretinin 2021 yılında 22 trilyon ABD doları ile rekor seviyeye ulaşacağı 

tahmin ediliyor. Hizmet ticaretinin 2021’de yaklaşık 6 trilyon ABD doları 

değerinde olması ve fakat hala salgın öncesi seviyesinin biraz altında 

kalacağı tahmin edilmektedir. 

– Yavaşlayan ekonomik toparlanma. 

 

2021’in ilk yarısındaki güçlü ekonomik toparlanma, 2021’in ikinci yarısında 

yavaşladı. Özellikle, Çin’in  2021 3. çeyrekteki ekonomik büyümesi 

beklentilerin altında ve önceki çeyreklere göre daha düşük kaldı. 

Beklenenden düşük ekonomik büyüme oranları genellikle daha aşağı yönlü 

küresel ticaret eğilimlerine yansır. Artan emtia fiyatları ve enflasyonist 

baskılar ekonomik beklentileri ve uluslararası ticaret akışlarını da olumsuz 

etkileyebilir. Buna ek olarak, Avrupa Birliği’ndekiler de dahil olmak üzere 

2021 yılında uluslararası ticarete yönelik olumlu eğilim, 
büyük ölçüde sübvansiyon pandemi kısıtlamaları, 
ekonomik teşvik paketleri ve emtia fiyatlarındaki artışlar 
nedeniyle talepteki güçlü toparlanmanın bir sonucudur. 
Bununla birlikte, 2022 için tahmin, aşağıdakiler de dahil 
olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle oldukça 
belirsizliğini koruyor:
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birçok ekonomi COVID-19 ile ilgili aksaklıklarla karşılaşmaya devam ediyor. 

Bu aksaklıklar tüketicilerin talebini olumsuz etkileyebilir ve sonuçta 

önümüzdeki çeyreklerin ticaret istatistiklerine yansıyabilir. 

– Lojistik ağlardaki aksaklıklar ve taşımacılık maliyetlerindeki 

artışlar. 

 

2021’in toparlanması, arz zincirleri üzerindeki baskının artmasına neden olan 

talepteki büyük ve öngörülemeyen dalgalanmalarla ortaya çıktı. Lojistik 

aksaklıklar ve yüksek yakıt fiyatları arz sıkıntısına ve taşımacılık maliyetlerinin 

artmasına daha da katkıda bulunmuştur. Özellikle, 2021’in çoğunu karakterize 

eden ana tedarik merkezlerindeki işlerin pandemic nedeniyle geciktirilmesi 

2022’ye kadar devam edebilir ve bu nedenle ticareti olumsuz yönde etkileyebilir 

ve dünyadaki ticaret akışlarını yeniden şekillendirebilir. 

– Küresel yarı iletken kıtlığı. 

 

Bazı önemli sektörlerde ticaret, yarı iletken eksiklikleri nedeniyle 2021’de zayıflık 

belirtileri gösterdi. COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, yarı iletken 

endüstrisi talepteki beklenmedik dalgalanmalar ve devam eden arz 

kısıtlamaları nedeniyle ters rüzgarla karşı karşıyadır. Yarı iletken sıkıntısı, başta 

otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektörü şimdiden sekteye uğrattı. Kalıcı 

olursa, bu eksiklik birçok imalat sektöründe üretimi ve ticareti olumsuz 

etkilemeye devam edebilir.

– Jeopolitik faktörler ve ticaret akışının bölgeselleşmesi. 

 

Bazı büyük ekonomiler arasında devam eden jeopolitik gerilimler, uluslararası 

ticaret akışları için önemli yansımaları olan ticaret çatışmalarının yenilenmesine 

neden olabilir. Ayrıca, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı ve Bölgesel Kapsamlı 

Ekonomik Ortaklık gibi bölgesel ticaret anlaşmalarının uygulanmasının küresel 

ticaret kalıplarını etkilemesi beklenmektedir. Afrika ve Asya-Pasifik bölgesi 

içindeki bölgesel ticaretin artması, aynı zamanda ticaretin diğer rotalardan 

uzaklaşması bekleniyor.
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– Uluslararası ticareti etkileyen hükümet politikaları. 

 

Hükümetler, iç sosyo-ekonomik ve stratejik hedefleri giderek daha fazla 

desteklemeye başladı. Daha sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir 

ekonomiye yönelik çabalar uluslararası ticareti etkileyebilir. Örneğin, hükümet 

politikaları yüksek karbon içeriğine sahip ürün çeşitlerinin veya emeğin veya 

çevrenin sömürülmesiyle bağlantılı malların ticaretini caydırmayı amaçlayabilir. 

Birçok hükümet, gıda güvenliği veya belirli endüstrilerin (örneğin, ulaşım ve yarı 

iletkenler) yerli büyümesiyle ilgili olanlar gibi stratejik hedefleri desteklemeye 

daha istekli hale gelebilir. Bu tür politikalar uluslararası ticaret kalıplarını 

etkileyecektir. 

7

– Borç yükleri. 

 

COVID-19 krizi sırasında hükümetlerin ekonomilerini ayakta tutmak için ek 

borçlanmaları, özellikle küresel enflasyonist baskılar söz konusu olduğunda 

sürekli finansal istikrarsızlık riskleri oluşturabilir. Artan faiz oranları ve borç 

yükümlülükleri birçok ülkeye istikrarsızlık getirebilir ve özellikle mali politika 

alanı sınırlı olan gelişmekte olan ülkeler için yatırımları ve uluslararası ticaret 

akışlarını olumsuz etkileyebilir. 

 

 

Rapora WEB sitemiz  

 

(https://armatorlerbirligi.org.tr/)  

 

üzerinden ulaşabilirsiniz. 
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Türk Armatörler Birliği Başkanı Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle Deniz Harp Okulunu Ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cihan Ergenç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın 

Rasim Akar ve Sayın Burak Akartaş, Genel Sekreterimiz Sayın Hüseyin Çınar 30 

Kasım 2021 tarihinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın’ı 

makamında ziyaret etti. Okulun eğitim sistemi ve özellikle deniz eğitimlerinin nasıl 

yapıldığı konusunda detaylı bir brifing verildi. Brifing sonrasında okuldaki 

köprüüstü simülatörü, GMDSS dershanesi, ECDIS, WECDIS ve Radar dershanesi 

gezi kapsamında yönetim kurulumuza tanıtıldı. Ayrıca gökküre odası ve 

laboratuvarların da gezi kapsamında tanıtılması sağlandı. Ardından okul 

kayıkhanesine geçilerek tekne imkan kabiliyetleri yerinde analiz edildi. Burada 

tüm öğrencilerin yelken eğitimleri sonunda sertifikalandırıldığı, bu eğitimlerin nasıl 

yapıldığı yerinde müşahade edildi.
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Türk Armatörler Birliği Türk Deniz Taşımacılığında 
ömür boyu eğitim anlayışını hedefleyerek diğer 
kurumların eğitim yöntem ve içeriklerini inceliyor.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cihan Ergenç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Sayın Rasim Akar ve Sayın Burak Akartaş, Genel Sekreterimiz Sayın Hüseyin 

Çınar 30 Kasım 2021 tarihinde Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan 

Aydın’ı makamında ziyaret etti.  

 

Okulun eğitim sistemi ve özellikle deniz eğitimlerinin nasıl yapıldığı 

konusunda detaylı bir brifing verildi. Brifing sonrasında okuldaki köprüüstü 

simülatörü, GMDSS dershanesi, ECDIS, WECDIS ve Radar dershanesi gezi 

kapsamında yönetim kurulumuza tanıtıldı.  

 

Ayrıca gökküre odası ve laboratuvarların da gezi kapsamında tanıtılması 

sağlandı. Ardından okul kayıkhanesine geçilerek tekne imkan kabiliyetleri 

yerinde analiz edildi. Burada tüm öğrencilerin yelken eğitimleri sonunda 

sertifikalandırıldığı, bu eğitimlerin nasıl yapıldığı yerinde müşahade edildi.
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Okul Komutanı Tuğamiral Erhan “Türk Deniz Kuvvetlerinin tüm birimleriyle 

bugünkü gücünün ve yetkinliğinin kaynaktan yetiştirmenin kalitesiyle 

sağlandığını, sadece bununla da kalınmayarak diğer eğitim kurumlarıyla 

tüm personel için ömür boyu eğitim modelinin benimsendiğini, burada 

yetiştirilen deniz subaylarının analitik bir düşünce altyapısı ile yetiştirildiği, bu 

kapsamda da girişten itibaren öğrenci niteliklerinin önemsendiğini” ifade 

etmiştir. 

 

Gerçekten örnek bir eğitim modelinin uygulandığı Deniz Harp Okulu’nun 

sadece subay yetiştirme konusunda değil, denizci, mühendis, lider yetiştirme 

ve fiziksel becerilerin geliştirilmesi konusunda da önemli merhaleler 

kazandığı gözlenmiştir. 

 

Sayın Ergenç ise “Türk Armatörler Birliği olarak yaşam boyu eğitim modelini 

Türk Deniz Taşımacılığı sektörü için de oluşturma hedefi içinde olduklarını, bu 

kapsamda da gemiadamları, şirket çalışanları, yöneticiler ve Armatörler için 

tazeleme eğitim-refreshing training adı altında bir eğitim modeli oluşturma 

gayreti içinde olacaklarını, bu çerçevede Deniz Harp Okulunun 

birikimlerinden de özellikle istifade edilmesinin kaynakların verimli 

kullanılması açısından önemli olduğunu” ifade etmiştir. 

Ziyaret sonrası Yönetim Kurulumuz Tuğamiral Erhan Aydın ve ekibi 

tarafından uğurlanmış ve ziyaret sona ermiştir. 
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Türk Armatörler Birliği Başkanı Üyelerimizden 
Kuruoğlu Denizcilik ve Füden Denizciliği Ziyaret Etti. 

Türk Armatörler Birliği Başkanı Sayın Cihan Ergenç Yönetim Kurulu Üyeleriyle 

birlikte üye ziyaretlerine devam etmektedir. Sayın Ergenç, üye ziyaretlerinde 

özellikle üyelerimizin sorunlarına ilişkin konularda bilgi almakta ve birliğimizin 

geleceğe dönük projelerinden ve yapılanmasından bahsetmektedir. “ Sizin İçin 

Varız, Sizinle Varız” sloganıyla yola çıkan birliğimizin ana hedefi 2 yıl içerisinde tüm 

üyelerini en az bir defa ziyaret etmek, birliğimiz üyeleriyle ilişkileri ve bağları 

kuvvetlendirmektir. 

 

Sadece üyeler değil, kapsayıcılığı artırmak adına üye olmayan şirket ziyaretleri de 

gerçekleştirilmektedir. Bu konudaki hedefimiz ise sektördeki tüm deniz taşımacılığı 

şirketlerimizin birliğimize katılması yönündedir. 

 

Bu yaklaşımla da bu ay içerisinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cihan Ergenç, 

Yönetim Kurulu Üyemiz ve Üye İlişkileri Komite Üyesi Sayın Rasim Akar ve Genel 

Sekreter Sayın Hüseyin Çınar Kuruoğlu Denizcilik ve Füden Denizciliği ziyaret 

etmişlerdir. 
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2. Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve  
Proje Yarışması

Denizcilik sektöründe dijitalleşme ve otomasyon, deniz ekosisteminin 

sürdürebilirliği ve iklim değişikliği, gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına ilişkin 

yeni düzenlemeler, gemi ve yat sanayinin gelişimi, deniz biyo çeşitliliğinin 

korunması, çevre dostu yeşil tersaneler vizyonunda katkı sağlamak amacıyla bu 

yarışma düzenlenmektedir. 

 

“2. Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması” için 03 Ocak – 31 Mart 

2022 tarihleri arasında başvurular alınacak ve ilgili detaylara  

 

http://imeakdtofikiryarismasi.com  

 

web sitesi üzerinden ulaşılabilecektir. 

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen yarışma afişine  

WEB sitemiz  (https://armatorlerbirligi.org.tr/) üzerinden ulaşabilirsiniz. 
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İstanbul ve Marmara, Ege, 
Akdeniz, Karadeniz 
Bölgeleri (İMEAK) Deniz 
Ticaret Odası (DTO) 
bünyesinde “2. Denizci 
Millet, Denizci Ülke Fikir ve 
Proje Yarışması” 
düzenlenmektedir.
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Deniz Taşımacılığında Akdeniz Emisyon  
Kontrol Alanı Haline Gelecek

Akdeniz’i geçen gemilerin sadece düşük kükürt içeren yakıtları kullanmasına izin 

verilecektir.  Bunun insan sağlığının yanı sıra su ve hava kalitesine de fayda 

sağlaması beklenmektedir. 

 

Anlaşma geçen hafta Antalya’da, BM’nin Deniz Çevresinin Ve Akdeniz’in Kıyı 

Bölgesinin Korunmasına İlişkin Barselona Sözleşmesi’nin “Taraflar 

Konferansı”nın (COP) 22’nci toplantısını gerçekleştirdiğinde yapıldı.  Sözleşme 

tarafları, sağlıklı, temiz, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı bir Akdeniz elde etmek 

için 2022-2027 için yeni bir stratejiyi onaylayan bir bildirge imzaladılar. 
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AB, Akdeniz’in dört bir yanından ülkelerle birlikte 
Akdeniz bölgesinde kükürt emisyon kontrol alanı (ECA) 
belirlenmesini desteklemeyi kabul etmiştir.



 Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılık Komiseri Virginijus Sinkevičius,  

 

“Tarihsel olarak Akdeniz hem önemli bir deniz ulaştırma hattında ve hem de 

bölgenin toplumsal gelişiminin kalbinde yer almaktadır. İklim değişikliği, bölge 

suyolunun aşırı kullanımı ve kirlilik bu kırılgan ekosistem üzerinde birçok 

baskıya yol açmaktadır.” 

 

“Bugün (10 Aralık 2021) üzerinde çalışmış olduğumuz konu, Avrupa Yeşil 

Anlaşmamız doğrultusunda yüksek çevre koruma standartlarına ulaşmak için 

AB üyesi olmayan ortaklarımızla birlikte çalışma iradesine sahip olduğumuzu 

göstermektedir.  Tüm sözleşme tarafları milyonlarca Akdeniz vatandaşının 

sağlığını ve denizel çevreyi gemi kirliliğinden korumak için Akdeniz’i kükürt 

emisyon kontrol alanı olarak belirlemeyi kabul etmelerinden özellikle gurur 

duymaktayım” demektedir. 
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Akdeniz, kıyılarında yaşayan büyük nüfus ve denizde gerçekleşen çok sayıda 

insan aktivitesi nedeniyle önemli düzeyde insan faaliyetlerinin baskısına maruz 

kalmaktadır.  Bunlar arasında; kirleticilerden kaynaklanan kirlenme, deniz 

çöpleri, balıkların sürdürülemez şekilde avlanması, su altı gürültüsü, yerli 

olmayan türler ve deniz yatağının fiziksel rahatsızlığı sayılabilir. 

Bakanlar toplantısı, emisyon kontrol alanı oluşturulması ve 2022-27 Orta Vadeli 

Strateji’nin belirlenmesine ek olarak toplam 18 karar üzerinde anlaşmaya 

varılarak kapandı.  Bunlar arasında deniz çöpleri ve kentsel atık sularla 

mücadele amaçlı iki bölgesel planın yanı sıra bir sonraki iki yıllık süreç için bütçe 

de yer almaktadır. Bu önemli kararlar aynı zamanda AB Üye Devletleri’nin 

denizlerini korumalarına ve Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında ”Farm to Fork 

Strategy” de dahil olmak üzere AB Biyoçeşitlilik Stratejisinin (the Zero Pollution 

Action Plan)  sunduğu çevre taahhütlerine de yardımcı olacaktır. 

 

Kaynak: https://www.offshore-energy.biz/mediterranean-sea-to-become-

emissions-control-area-for-shipping/ (Haber tercümesi bu link üzerinden 

yapılmıştır) 

Haber resim kaynağı:  : https://www.offshore-energy.biz/mediterranean-sea-to-

become-emissions-control-area-for-shipping/ 
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TABMM Toplantı

Türk Armatörler Birliğinin en önemli merkezlerinden ve oluşumlarından biri olan 

Mükemmeliyet Merkezi sektörün ihtiyaçlarını analiz edip buna yönelik faaliyetler ve 

oluşumlar gerçekleştirmektedir.  

 

Bu toplantıda da 2022 yılında IMO’nun yeni regülasyonları kapsamında yapılması 

gerekenler ele alındı. Sektörümüz geçtiğimiz yıl içinde açıkça söz edilmeye başlanan ve 

kesinleşen EEXI, yani mevcut gemilerin enerji verimliliğinin nasıl sağlanabileceğine 

yönelik belirsizlikten kaynaklanan önemli endişeler duymaya başlamıştır. Bu çerçevede 

merkezimiz önemli bir etkinlik düzenlemiş ve bu etkinlikte bir grafik üzerinde gemilerin 

özellikleri çerçevesinde enerji verimliliği hesaplarına göre hangi harf kategorisinde 

olabileceği katılımcılara sunulmuştur. Ve gemilerin standart enerji verimliliği noktasına 

doğru nasıl yaklaştırılabileceği anlatılmıştır. 

 

Bu toplantıda da bunu sağlaması düşünülen verimliğe ilişkin verileri kaydedip analiz 

edebilecek bir yazılım üzerinde tartışılmıştır. Toplantı sonucunda da gemilerimiz için 

önemli bir tasarruf sağlayacak, gemilerimizin 2023 yılında yürürlüğe girecek EEXI ve 

sonrasındaki CII IMO regülasyonlarında belirtilecek standart değerlere yaklaşımına katkı 

sağlayacak bir programın ortak bir platformda alınmasına karar verilmiştir. 

15

16
.1

2.
20

21



Tarih / 03 OCAK 2022 /  Cilt 7 /   Sayı 1 

Türk Armatörler Birliği Yeni Enerji Verimliliği ve 
Karbon Emisyonu Düzenlemelerine Yönelik bilgisayar 
yazılımının ortak bir platformda alımına öncülük 
edecektir.

16

16
.1

2.
20

21

Türk Armatörler Birliği IMO’nun gemilerdeki yeni enerji 
verimliliği ve karbon emisyonu düzenlemelerine yönelik 
bilgisayar programı alımı için sektörel ortak bir platform 
oluşturuyor. 

Türk Armatörler Birliği Yeni Enerji Verimliliği ve 
Karbon Emisyonu Düzenlemelerine Yönelik bilgisayar 
yazılımının ortak bir platformda alımına öncülük 
edecektir.
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IMO’nun gemiler yolu ile Sera Gazı Salınımlarının azaltılması hususundaki 

yeni kuralı olan EEXI Kasım 2022’de yürürlüğe girecek ve Ocak 2023’ten 

itibaren de gemi tiplerine ve sörvey tarihlerine göre uygulanmaya 

başlayacaktır.  Class NK tarafından yapılan bir incelemeye göre klasları 

altındaki kuru yük gemilerinin %86’sı, tankerlerin %73’ü, konteyner gemilerinin 

%80’i EEXI ile uyumlu olmayıp, işlem yapılmasını gerektirmektedir. 

Yine 2023’ten itibaren EEXI yanında gemiler artık A’dan E’ye kadar karbon 

kirliliği yönünden sınıflandırılacaktır. 

 

•             Bu yeni döngüde, artık her şirket gemisini günlük bilgiler ve bir dizi 

parametreler ışığında belki yakıtın gramının ölçülmesinden, gövde kirliliğinin 

ne aşamaya geldiğine kadar günlük ve hassas hesaplar ile takip etmek 

zorunda kalacaklardır. 

 

•             Yine Avrupa Birliği MRV regülasyonları kapsamında gemilerimiz 

tarafından üretilen bir dizi verinin zorunlu olarak girişi talep edilmekte ve 

sonrasında da kendileri tarafından analizi yapılmaktadır. Yapılan bu 

analizlerin sonucuna göre de bir iki yıl içerisinde gemilerden salınacak fazla 

kirliliğe ek vergiler getirilmesi planlanmaktadır. 

 

•             Bunlara ek olarak MRV paralelinde bütün denizlerde IMO karbon 

salınım ölçüm ve takipleri de yakın geleceğin gündemine alınmıştır. 

 

•             Nihai olarak 2026 ve ötesinde, gemilerin dışında yeni eklemelerle her 

şirket yaptığı karbon salınımı kadar, ödüllendirmeden başlayarak ticaretten 

men cezasına kadar bir dizi önlemler ile karşı karşıya kalabilecektir. 

 

Sonuç olarak, yukarıdaki maddeler ışığında gemilerimizden çok sayıda 

verisel parametre girişi, takipleri ve analizlerine ihtiyaç duyulacağı aşikardır 

ve mevcut durumumuz ofis ya da gemi imkanlarıyla bu verileri takip 

edebilmekten uzaktır. Zira veri girişlerinin yanında, her geminin verilerinin 

sürekli analizi ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi, kişilerin bilgi ve becerisi 

yeterli olsa da insan becerisiyle bu verilerin takip ve analizine imkan 

bırakmamaktadır. 
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Türk Armatörler Birliği de kısalan bu süreç içerisinde ortaya çıkan bu 

ihtiyaçtan dolayı bir bilgisayar yazılımının ortak bir platformda alımına 

öncülük edecektir. Bunun bir örneği her zaman beraber hareket eden 

Yunanistan Deniz Ticaret Filosunun uzun süredir yukarıda anlattığımız 

program için harekete geçmiş ve yol almış olmasıdır. 

 

Bu nedenle Türk Armatörler Birliği olarak bizler de her şirketi bu oluşuma 

davet etmek istiyor ve katılımlarınızı bekliyoruz. Bu ortak alım platformu 

oluşturma projesinin ana hedefi ihtiyacımızı karşılayacak olan yazılımın 

daha düşük maliyetle alınabilmesidir. Ortak alım platformunun oluşumu 

sonrasında katılımcılarla bir toplantı yapılacak ve ortak alım projesinin yol 

haritası belirlenecektir. 

 

Bunun daha ötesinde de söz konusu yazılım projesi ile başlayacak olan bu 

öncü proje ileride Türk Armatörler Birliğinin “Deniz Taşımacılığı Veri, Analiz ve 

Araştırma Merkezi (DEVAM)’nin temelini oluşturacak, dijitalleşen bir deniz 

taşımacılığına doğru adım atılmış olacaktır. Bu veri merkezi Türk deniz 

taşımacılığı sektörünün uluslararası rekabetteki itici gücü olacaktır. 

O yüzdendir ki, başlangıç olacağı değerlendirilen bu yazılım alım projesinde 

yer alacak şirketlerimiz ileride daha büyük bir oluşum haline gelecek 

DEVAM’ın da bir parçası haline gelecek ve rekabette ön alacaklardır. 

Bu çerçevede sektör şirketlerimizi bu platform içinde yer almaları konusunda 

davet ediyoruz. 

 

Bu oluşum içinde yer almak isteyen şirketlerimiz şirket isimlerini, şirketteki 

temas noktası olacak kişinin adı, soyadı, görevi, mail adresi ve cep telefonu 

numarasını bilgilerini şirket antetli resmi bir yazı ile 

armatorler@armatorlerbirligi.org.tr adresinden tarafımıza iletebilecektir. 

 

Haber resim kaynağı: https://www.sick.com/tr/tr/sck-ile-dekarbonizasyon/w/

blog-maritime-energy-revolution-decarbonization/ 

23.12.2021 
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Türk Armatörler 
Birliği Migros 
Toptan İşbirliğiyle 
Gemilerde Gıda 
Güvenliği başlığı 
altında bir kitapçık 
hazırlamıştır.

Türk Armatörler Birliği Migros Toptan markasıyla yaptığı işbirliği ile bilindiği 

haliyle ilk kez sektörün geneline “Gemilerde Gıda Güvenliği” başlığı altında 

bir kitapçık hazırlatmıştır. Yetkili kişiler tarafından hazırlanan bu kitapçığın ve 

yine bunu daha detaylı anlatan makalenin tüm Türk Sahipli gemilerimizde 

bulunması önem arz eder. Bu el kitapçığı ve detaylı yazının gemi kaptanları, 

güverte zabitleri ve bu işlerle meşgul olan diğer gemiadamlarınca bilinmesi 

önemli bir ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir. Bu el kitapçığı aynı zamanda 

büyütülerek gemilerin uygun yerlerinde uyarıcı poster olarak da kullanılabilir. 

Bilgi hayat kurtarır. 

 

Konuya ilişkin sorularınız olması halinde Türk Armatörler Birliğinin iletişim 

adreslerinden bizlere sorularınızı veya merak ettiğiniz konuları iletebilirsiniz. 

Gemilerde Gıda Güvenliği El Kitabı ve Makale Detaylı-Yazıya WEB sitemiz 

(https://armatorlerbirligi.org.tr/) üzerinden ulaşabilirsiniz. 

27.12.2021 
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Şu andaki çalışmalardan bir tanesi, doktora tez çalışması yapan Sayın Dora Sungunay’a 

aittir. Sungunay “Teorik olarak sürdürülebilir rekabet gücünü sağlamak için işletme stratejisi 

ve iş modeli kavramlarını ve aralarındaki ilişkiyi anlamak ve bu ilişkinin işlerliğine yönelik bir 

model oluşturmak; uygulamada ise Türkiye’deki deniz taşımacılık şirketlerinde işletme 

stratejisi ve iş modeli ilişkisinin nasıl gerçekleştiğini, stratejilerin nasıl belirlendiği ve iş 

süreçlerine nasıl yansıtıldığını analiz etmektir.” konusunu ele almaktadır.  "Dora Sungunay 

çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ve Organizasyon 

Ana Bilim Dalında ve Prof. Dr. Cem Cüneyt Arslantaş danışmanlığı ile yapmaktadır." 

Diğer bir çalışma ise Sayın İpek Durgut Akman tarafından gerçekleştirilmektedir. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı’na bağlı 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Doktora programında, "Tarifesiz Deniz Taşımacılığı 

İşletmelerinin Büyüme Stratejisi Tercihleri" konulu doktora çalışmalarını yürütmekte ve tez 

danışmanlığı  Doç. Dr. Gül DENKTAŞ ŞAKAR tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmanın 

tarifesiz deniz taşımacılığı yapan armatörlerimize stratejik yönetim konusunda yararlı 

olacağını değerlendirmekteyiz. 

Bu tez çalışmalarının sonuçları, sektörümüz üzerinden analizi, sektörümüzde nasıl bir 

uygulama bulur konusu ise daha sonra üyelerimiz ile paylaşılacaktır. 

Türk Armatörler Birliği bu kapsamda  

doktora çalışması ve üniveristelerde 

araştırma görevlisi ve öğretim kadrosunda 

yer alan 2 bilim insanına tez aşamasındaki 

araştırmalarına saha desteği sağlıyor. 

Bundan sonra da özellikle sektör üniversite 

işbirliğinde sektörümüze de katkı 

sağlayacağı değerlendirilen tezler, 

çalışmalar ve araştırmalara şimdilik saha 

desteğiyle sınırlı olmak üzere tarafımızca 

desteklenecektir.
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Türk Armatörler Birliği 2021 yılının son Yönetim Kurulu toplantısını 28.12.2021 tarihinde 

gerçekleştirdi. Bu toplantıda 2021 yılı gelir gider durumu ile 2022 yılı bütçesinin onaya 

sunulması, komiteler çalışmalarına ilişkin herbir komite için ilk toplantı tarihlerinin 

belirlenmesi, komite başkanlık seçimlerinin yapılması ve herbir komitenin proje 

seçimlerinin yapılması konusunun değerlendirilmesi, komiteler yönetmeliğinin onaya 

sunulması, Deniz Harp Okulu ziyareti hakkında bilgilendirme yapılması gibi konular ele 

alınmıştır. 

21

28
.1

2.
20

21



Tarih / 03 OCAK 2022 /  Cilt 7 /   Sayı 1 

Türk Armatörler Birliği Gemi Sicil Yönetmeliği 
Taslağı Konusunda Bir toplantı Gerçekleştirdi.

Daha önce 2014 yılında Gemi Sicil Tüzüğü olarak hazırlanan mevzuatın yerine 

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Gemi Sicil Yönetmeliği Taslağı 

hazırlanmış ve sektörden görüşleri istenmiştir. Bu görüşlere esas oluşturmak 

üzere Başkanımız Sayın Cihan Ergenç, Deniz Hukuku Komite Direktörümüz 

Prof.Dr. Kerim Atamer, Başkan Yardımcımız Sayın Ali İbrahim Kontaytekin, Genel 

Sekreterimiz Sayın Hüseyin Çınar, Hukuk Danışmanlarımız Av. Alev Elif Beller, Av. 

Selin Kültürel Darendeli, Üyemiz Düzgit Grubu temsilen Sayın Muammer 

Memişoğlu ve Üyemiz ARKAS Denizciliği temsilen Sayın Emrah Yetgin katılım 

sağlamışlardır. Taslak yönetmeliğin geneli üzerine çok detaylı ve faydalı bir 

çalışma yapılmış, ilk toplantı 27 Aralık 2021 tarihinde, 2. Toplantı ise 4 Ocak 2022 

tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma Denizcilik Genel Müdürlüğüne 

sunulmak üzere İMEAK Deniz Ticaret Odası ile paylaşılmıştır.
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Gemi Sicil Yönetmeliği Taslağının incelenmesi 
ve değerlendirilmesi için kurulan bir çalışma 
grubu ile iki toplantı gerçekleştirildi. 
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