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Rusya ve Ukrayna Savaşı: Türk Armatörler
Birliği Deniz Güvenliği Yönetişimi

Türk Armatörler Birliği 24 Şubat 2022’de savaşın başlamasıyla beraber tüm
gemilerimize yönelik denizde güvenliğin sağlanmasına ilişkin çalışmalarını
başlatmış, hem üyelerini ve hem de sektörü bilgindirme konusunda oldukça
yoğun gayret sarf etmiştir.
Sektörümüzün önemli yayın kuruluşlarından “Deniz Kartalı” Başkanımız Sayın
Cihan Ergenç ile bir röportaj gerçekleştirmiş ve kendisine bu süreç içerisinde
yapılanlar ve düşünceleri sorulmuştur.
Bu röportaj İstanbul Boğazı girişinde bir deniz mayını tespit edilmesinin
ardından yapılmış ve Türk Armatörler Birliğinin Karadeniz’de ticari gemi
işleten armatörler gemi kaptanları ve mürettebata ilgili tedbirleri sunan uyarı
mesajı göndermesi hitamında gerçekleştirilmiştir.
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Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç,
“Kapımıza dayanan mayın sorunun
gemilerimizdeki çalışanlarımıza zarar vermesini
istemiyoruz. Tüm mürettebatın mayınlara karşı
duyarlı olmasını istedik ve temas halinde
yetkililere bilgi vermeleri konusunda
bilgilendirdik” dedi. Savaştan önce Karadeniz’de
günde 80-100 Türk bayraklı ya da Türk sahipli
geminin bulunduğunu vurgulayan Ergenç, “Aynı
ırktan gelen iki milletin savaşmasını doğru
bulmuyoruz ve uluslararası barışın tesis
edilmesini istiyoruz” dedi. Yazıda devamen “Türk
Armatörler Birliği açıklamasında, Türkiye’den
İnebolu ile Rusya’nın kontrolündeki Kırım
Yarımadası (Sivastopol) hattının batısında
tehlikenin daha büyük olduğunu belirtirken,
bölgede mutlaka gündüz seyriyle ve keskin
gözcülük yöntemiyle gidilmesini tavsiye etti.”
Denilmiştir.
Rusya Ukrayna savaşının başlangıcında 26 Şubat
2022 tarihli sirkülerimizde bu ülkelere ait
limanlarda 37 Türk sahipli gemimizin kaldığı
tespit edilmiştir.
Sonrasında bu sayı tespit edilen diğer gemilerle
birlikte 45 civarına kadar yaklaşmıştır. En fazla

gemimiz Rusya tarafında Rostov içinde kalmıştır.
Bir gemimiz Ukrayna’dan güneye inerken hava
saldırısıyla yara almıştır. Gemilerin limanlardan
çıkarılması için her türlü girişim yapılmış Rusya
tarafında muvaﬀak olunurken, Ukrayna
tarafında maalesef başarılı olunamamıştır. Hala
22 gemimiz Ukrayna Limanlarında mahsur bir
şekilde kalmıştır.
Diğer taraftan Ukrayna liman önlerinin
mayınlandığına dair bilgiler Rusya tarafınca teyit
edilirken 420 mayının Chornomorsk, Odessa,
Yuzni, Ocakov ve Nikolayev önlerine döküldüğü
bilgisi edinilmiştir. Halihazırda Ukrayna liman
önlerinden fırtına nedeniyle kopup güneyli yönde
sürüklenen bazı mayınlar tespit edilmiş ve 5 adet
imha edilmiştir.
Türk Armatörler Birliği bu süreçte Karadeniz’de
gerçekleşen deniz ticaretinin emniyetle
sürdürülebilmesi ve gemilerimizin bir an önce
Ukrayna Limanlarından çıkarılması için her türlü
girişimi yapmaktadır.
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Rusya-Ukrayna Savaşı Deniz Ticaretinde
Dengeleri Nasıl Değiştiriyor?

Dünya WEB TV’de 8 Mart 2022 saat 14:00’da
Youtube üzerinden Sayın Cihan Ergenç ve
Sayın Hüseyin Çınar Ukrayna Savaşının
Deniz Taşımacılığımıza etkileri hakkında
söyleşi.
Dünya gazetesine ait Dünya WEB TV için Sayın
Başkanımız Cihan Ergenç ve Genel Sekreterimiz
Sayın Hüseyin Çınar’ın katıldığı programı 8 Mart
2022 yayınlanmıştır ve websitemiz üzerinden
izleyebilirsiniz. Söyleşide Ukrayna Savaşının Deniz
Taşımacılığımıza etkileri değerlendirilmiştir.
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Türk Armatörler Birliği 2021 Yılı Deniz Ticareti
Küresel Deniz Güvenliği Raporu
Türk Armatörler Birliği bu yıl ilk kez
Deniz Güvenliği meselesinin Deniz
Ticaretine etkilerini ele alan 2021 yılı
Deniz Ticareti Küresel Deniz Güvenliği
Raporu başlıklı bir rapor hazırladı. İlk
kez yayınlanan bu raporun içerik
üretimi Türk Armatörler Birliği Deniz
Güvenliği Danışmanı Sayın Faruk
Doğan tarafından, Tasarımı Graﬁk
Tasarımcı Berkan Güven tarafından
gerçekleştirildi.
Raporun ön sözünde Başkanımız
Sayın Cihan Ergenç şunları ifade etti.
“Bu yıl ilk kez deniz güvenliği
meselesinin deniz ticaretine etkilerini
ele aldık. Sektörümüz açısından bu
konu bir bütünsellik içinde ele alındı.
Deniz güvenliğinden bahsettiğimizde
aslında birçok başlık bu konunun içine
girmektedir. Deniz haydutluğu ve
denizde silahlı soygun ya da denizde
terörizm, kullananların denizde
oluşturduğu çevre felaketlerini buna
örnek verebiliriz.
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2021 yılında da armatörler, işletmeciler olarak bu konularla oldukça fazla
yüzyüze kaldık. Örneğin geçtiğimiz senelerde Yemen açıklarında bir
gemimize küçük çaplı bir roket saldırısı gerçekleştirildi. Gemi karina
hizasında su üstü kesminden yara aldı. Can kaybı olmaması sevindirici idi.
Ancak gemi uzun süre onarım maksadıyla taşımacılıktan uzak kaldı. Bu
tamamıyla denizde terörizm olayı idi.
Yine her ne kadar Türk Bayraklı olmasa da gemiadamlarının neredeyse
tamamı Türk olan bir gemi deniz haydutlarınca ele geçirildi ve bir can kaybı
yaşandı. Gemi belli bir süre taşımacılıktan uzak kaldı.
Covid ise geçtiğimiz yıllar için en önemli meselelerimiz arasında yer aldı.
Büyük çaplı salgınların deniz ticaretini nasıl etkilediğini her yönüyle algılamış
olduk. Kendi gemilerimiz de dahil birçok ülkenin gemisinde yaşanan salgın
nedeniyle gemiler bulundukları limanlarda 7-14 gün üzerindeki yüküyle
karantina alındı. Hem taşıyanlar hem de taşıtanlar önemli sorunlarla
karşılaştı. İçinde bulunduğumuz yüzyılda belki de benzer salgınları çok defa
yaşayacağız.”
Bu rapor yayınlandığında Rusya Ukrayna Savaşı henüz başlamamış olmakla
beraber bu rapor içinde bu varsayımdan da bahsedilmiştir.

Tarih / 31 MART 2022 / Cilt 7 / Sayı 3

Türk Armatörler Birliğinin Devam Eden Projeleri
Türk Armatörler Birliği olarak 26 Ağustos 2021’de yaptığımız 42. Olağan Genel
Kurul hitamında Başkanımız Sayın Cihan Ergenç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel
Sekreterlik, Mükemmeliyet Merkezi Başkanı ve İcra Kurulu Üyeleri, yeni kurulan
Komitelerimizin Üyeleri ve Danışman Ekibimizle birlikte 39 adet proje tasarısı
üzerinde görüşmeler gerçekleştirdik. Birçok faktörü dikkate alarak bu yıl için bazı
projeleri gerçekleştirmek üzere görüş birliğine vardık.

Enerji, Operasyon ve Çevre Verimliliği
Yazılımı Alım Projesi
Türk Armatörler Birliği bu yıl içinde
önemli bir projeye imza atarak “Enerji,
Operasyon ve Çevre Verimliliği Yazılımı
Alım Projesi”ni başlatmıştır. Bu proje
kapsamında 15 kişilik bir teknik komite
kurulmuş ve şu ana kadar 7 ﬁrma ile
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Bu görüşmelerden sonra tüm yazılımların teknik değerlendirmesi yapılmış ve ﬁrma
sayısı 4’e düşürülmüştür. Bu aşamadan sonra dörde kalan bu ﬁrmalara “Vendor
Proﬁle Questions” başlığı altında yazılım içeriği kapsamında sağlanacak ticari
kolaylıkların neler olabileceği sorulacak, ﬁyat tekliﬂeri alınacak ve ardından ﬁrma
sayısı ikiye düşürülecektir. Süreç bu şekilde ilerken en kısa süre içinde de
tamamlanma ve satın alma yoluna gidilecektir. Firma sayısının 2’ye
düşürülmesinin ardından da gemilerde test süreci başlayacaktır.
Bu projenin amacı 2023 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan EEXI
uygulamasında gerekli verimlilik değerlerine ulaşabilmek ve aynı zamanda IMO
ve AB otoritelerine iletilecek karbon emisyonu bilgilerini zahmetsiz ve doğru bir
şekilde iletebilmektir. Ancak bunun da ötesinde gemilerimizin operasyonel
verimlilikte dünya ﬁlosu içinde büyük ﬁlolarla rekabet edebilir hale gelmesidir.
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Enerji, Operasyon ve Çevre Verimliliği Yazılımı Alım Projesi

Proje lansmanı ile seçilen
yazılımın tanıtımı yapılacak ve
alım ortak olarak katılmak
isteyen tüm Türk Sahipli Gemi
Filosunun Armatörleri için
geçerli olacaktır.
Ürün lânsman tarihi ayrıca
duyurulacaktır.

Türk Gemi İşletmeciliği Etik İlkeler Bütünü
Grubu Çalışmaları
Türk Gemi İşletmeciliği Etik İlkeler Bütününün amacı; gemi maliki olan,
işleten, yöneten ya da denizyolu taşımacılığı yapan tüm denizcilerden
beklenen davranış kurallarını ortaya koymaktır. Kurallara uyum sağlanması
Türk denizcilik sektörünün itibarının evrensel boyutta artmasına imkan
sağlayabilecektir.
Bu kapsamda Türk Armatörler
Birliği Etik ve İtibar Derneği ile
bir işbirliği gerçekleştirmiş,
Türk Gemi İşletmeciliği Etik
İlkeler Bütününü yazılı bir
metin olarak hazırlamıştır. Bu
metin Mayıs ayı içinde
yapılacak olan lansman ile tüm
üyelerimize duyurulacak ve
imzaya sunulacaktır.
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Tonaj Vergi Sistemi Uygulaması Projesi

Tonaj vergisi; gemi işleten şirketlerin kar üzerinden vergi ödemesi yerine
nominal bir değer olarak geminin tonajı üzerinden vergi ödemesine olanak
sağlayan bir vergi sistemidir.
Neredeyse dünyanın bütün büyük denizcilik ülkeleri bu sistemi
uygulamaktadır. AB neden bu sistemi uygulamaktadır? Uzakdoğu neden bu
sistemi uygulamaktadır? İkinci sicili olan Almanya, Danimarka ve Norveç
neden bu sistemi uygulamaktadır? Bilinen dünya genelindeki 35 ülke bu
sistemi uygulamaktadır.
Bunun en basit bilinen nedeni kolay bayrak ülkeleri ile vergisel uygulamalar
açısından ülkelerin rekabet edememesidir. Biz de Türk Armatörler Birliği
olarak deniz taşımacılığımızın uluslararası karekterinden gelen bu rekabeti
oldukça önemsiyor ve Tonaj Vergi siteminin ülkemize ve sektörümüze
uluslararası rekabet açısından önemli düzeyde katkı yaratacağını
düşünüyoruz.
Bu amaçla bu konuyu projelendirip ilgili paydaşlarımızla paylaşmak
istiyoruz. Ve bu konunun önemini binaen bu sistemin neden ülkemizde de
uygulanması gerektiği üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmamızı en kısa
sürede tamamlamayı hedeﬂiyoruz.
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Dernek Merkezinin Anadolu Yakasında Bir
yere Taşınması Projesi
Türk Armatörler Birliği kuruluş tarihi olan 1939 yılından günümüze kadar 83
yılda şu an bulunduğu Salıpazarı Dursun Han dahil 7 ayrı merkezde ikamet
etmiştir. Bu merkezlerin tamamı Avrupa yakasında ve Karaköy ile Kabataş
arasında bulunmuştur.
Türk Armatörler Birliğinin uzun dönemdir projeleri arasında yer alan bu
değişiklik, Türk Armatörler Birliği, S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatiﬁ ve Türk Armatörleri İşverenler Sendikası işbirliğiyle vücut bulacak
ve Anadolu yakasında yeni bir merkezde faaliyetlerimiz devam edecektir.
Oﬁs açılışımız üyelerimize bilahare duyurulacaktır.

Diğer Projeler
Diğer ön proje çalışmaları devam eden projelerimiz bilahare üyelerimizle
paylaşılacaktır.
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Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılı

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin
kahramanca sergilendiği bir destandır. Toprağı vatan yapan başta Ulu
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi
minnet ve saygı ile anıyoruz. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu
olsun.
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TurkShip Digital - Türk Deniz Taşımacılığı Olarak
Biz Nasıl Dijitalleşmeliyiz?

Türk Armatörler Birliği “Energy, Operational and Environmental Eﬃciency
Program” adı altında alımını yapmayı tasarladığı program ile Türk Deniz
Taşımacılığı sektörünün dijitalleşmeye adım atmasının önünü açmış oldu.
Daha önce şirketler tarafından parça parça uygulanan bu yöntem ilk kez
sektör bazında ele alındı.
Biz bunu Türk Deniz Taşımacılığının dijitalleşme markası olarak
açıkladığımız “TurkShip Digital” in bir parçası olarak görmekteyiz. Bu
yazılımın alınması sektörümüzün bir veri merkezine doğru da ilerlemesine
imkan sağlayacaktır.
Günümüzde dijitalleşme adı altında proaktif yaklaşımlar sergileyen her
ﬁrma veya her sektör rekabette ön almaya devam ediyor. Bunun içerisinde
bu projemizde özellikle bazı makine verilerinin de sensörler aracılığıyla elde
edilmesi ve alımını yapacağımız program içinde analiz edilmesi imkanı
doğacaktır.
ﬁlomuzun verimlilik konusundaki analizilerini yapabilecek, benchmark ile
tüm gemilerimizin birbiriyle mukayesesi yapılarak ﬁlo bazında rekabet
gücü artırılacaktır.
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Bu merkezde sadece verimlilik adına analizler değil, daha birçok verinin
toplanmasıyla hem ﬁlo bazında, hem groupowner bazında ve hem de tekil
gemi bazında analizler sunulabilecektir. Burada önemli olan hangi verilerin
analiz edileceği konusudur.
Bu konuda da gelecekte bir çalışma başlatılması şimdiden olası
görülmektedir. Belki de önümüzdeki aylarda böyle biir çalışma
projelendirilmiş bile olabilecektir.
Dijitalleşme tabii ki sadece veri analizinden ibaret değildir. Biz bunun şirket
ve gemilerin iş süreçlerine de uzanmasını istiyoruz. Bu iş süreçlerinin
dijitalleştirilmesi ayrı bir rekabet gücü katkısı yaratacaktır.
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Rusya – Ukrayna Savaşı
Ukrayna Limanlarında Bulunan Gemilerimizin
Limanlardaki Mahkumiyetinin Sona Ermesini İstiyoruz

Rusya Savunma Bakanlığının internet sitesinde 24 Mart 2022 saat 21:30’da
yayınlanan “Statement of the Joint Coordination Headquarters for
Humanitarian Response in Ukraine” başlıklı bildiride, Ukrayna üzerinde
baskı kurma, yabancı gemilerin serbest bırakılması ve Ukrayna
limanlarından güvenli çıkış ve geçişlerinin sağlanmasına yönelik etkili
önlemler alınması gerektiği, Rusya’da Ilyichevsk Limanı açıklarında
oluşturulacak toplanma alanından gemilerin geçişi için güvenli bir şeridi
temsil eden bir insani yardım koridoru oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.
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Ukrayna Limanlarında Bulunan Gemilerimizin Limanlardaki
Mahkumiyetinin Sona Ermesini İstiyoruz
Burada önemli olan konu Ukrayna’nın gemilere çıkış izni vermesi ve liman
önlerindeki mayınları da dikkate alarak temiz emniyetli bir kanal
oluşturmasıdır. Bu iki husus gerçekleşmediği halde Rusya’nın oluşturduğunu
belirttiği emniyetli koridorun etkili olmayacağı değerlendirilmektedir. Bu
ancak Rusya’nın konuya ilişkin haklı bir pozisyon almasını sağlamış olacaktır.
Aynı veya benzer bir yaklaşımı Ukrayna hükümetinden beklemekteyiz.
Ukrayna’nın savaşan taraf olarak her türlü hakkına saygılı olduğumuzu,
Ukrayna vatandaşlarının maruz kaldıkları muamele ve karşılaştıkları tehdit
ve tehlikeyi tam anlamıyla ve her yönüyle kınadığımızı açıkça ifade etmek
isteriz. Ayrıca savaşın bir an önce sona ermesi ve her iki ülke arasında bir
ateşkes imzalanarak Ukrayna halkının mağduriyetinin, hürriyet içinde ve
güvenli yaşam hakkının geri elde edilmesi en büyük temennimizdir.
Ancak yukarıdaki konu ile ilişkili olarak bu temennimiz Ukrayna Limanlarında
bulunan gemiadamlarımız ve bununla ilişkili olarak gemilerimiz için de
geçerlidir. Biz bu çerçevede yabancı bayraklı gemilerin Ukrayna
Limanlarında tutuluyor olmasının da hukuksal anlamda ayrıca
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Görüştüğümüz hukukçularımız bir
savaş anında her ülkenin kendi hükümranlık alanında kendi tedbirlerini
alabileceğini belirtiyor olsalar da 3. taraf, yani uluslararası bayraklı
gemilerin limanda tutulmasının da hukuki bir zemin üzerinde durmadığını
ifade ediyorlar.
Bu çerçevede burada bulunan ticaret gemilerindeki insan sayısının
azaltılmasının istenmesi, gemilerin savaş bitene kadar çıkamayacağına
yönelik bir yaklaşım sergilenmesi gemilerimiz açımızdan ziyadesiyle olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. Bu gemilerin derhal serbest bırakılması ve
limanlardan Ukrayna’nın imkanlarıyla ayrılmalarına izin verilmesi gereklidir.
Gemi adamlarımızın bir taraftan can tehlikesi bulunurken, diğer taraftan
gemilerimiz haksız bir şekilde ticari faaliyetlerinden men edilmiş
bulunmaktadır. Gemiadamlarımızın ve gemilerimizin zoraki bir yaklaşımla bu
limanlarda tutulması kendi açımızdan doğru değildir. Bizim asıl dile getirmek
istediğimiz çelişki budur.
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Ukrayna Limanlarında Bulunan Gemilerimizin Limanlardaki
Mahkumiyetinin Sona Ermesini İstiyoruz
Bu çerçevede de gemiler için Ukrayna Limanlarından emniyetli rotalar
açılarak gemilerin bu limanlardan ayrılması için başta Ukrayna devletinden
hem de uluslararası gayret ve çabaların artırılmasını arzu etmekteyiz.
Ukrayna limanlarında bulunan gemilerin dörtte biri Türk Sahipli gemilerdir.
Ancak uzmanlardan edindiğimiz bilgi doğrultusunda vesaik sebeplerle bu
limanlarda bulunan gemilerimizin Ukrayna-Rusya arasında barış anlaşması
imzalanmadan çıkabilmeleri olası görülmemektedir.
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2022 Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı

3. Yönetim Kurulu Toplantımız 16 Mart 2022 tarihinde zoom üzerinden
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının da ana gündem maddesi Ukrayna-Rus
Savaşı olmuş ve bu kapsamda deniz ticareti üzerindeki etkiler ve Ukrayna
Limanlarında kalan gemilerimiz ele alınmıştır.
Toplantıda Başkanımız Sayın Cihan Ergenç çok yönlü olarak her türlü
çabayı gösterdiğimizi, ancak bir barış anlaşması imzalanmadan da bu
gemilerimizin çıkışının çok zor olduğunu ve başkaca bir alternatif
bulunmadığını ifade etmişlerdir.
Diğer bir gündem maddesi olan Türk Gemi İşletmeciliği Etik İlkeler Bütünü
başlıklı çalışma Yönetim Kurulunca onaylanmış ve sektöre imza için
duyurulmasına karar verilmiştir. Lansman için çalışma yapılacaktır.
Yine yeni oﬁs yerine taşınılması konusunda Yönetim Kuruluna bilgi
verilmiştir.
Savaş nedeniyle risk primlerindeki artış, gemilerin bu konuda sigorta
yaptırabilme boyutlarını aşmış ve birliğimize bu konuda bir kümelenme
yapılabilir mi önerisi gelmiş, ancak genel kanı olarak bu konuda daha önce
yapılmış olan çalışmaların verimli sonuçlarının olmadığı, o nedenle bu
konunun şirketler tarafından bireysel olarak takip edilmesi gerektiği ifade
edilmiştir. Diğer taraftan birliğimizin bu konuda danışmanlık hizmeti de
verebileceği belirtilmiştir.
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2022 Mart Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı

Tonaj vergi sistemi yeniden ele alındı. Bu konunun ilerletilmesi,
canlandırılması ve takibi yönünde Yönetim Kurulunca tekrar yeni bir karar
alındı. Tekrardan yeni bir çalışma yapılarak bu çalışma devlete yeniden
sunulacaktır. Sayın başkanımızın bu konuda STK’lar ile görüşmelere de
devam etmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Ayrıca dernek idari işleri, yeni üyeliklerin onaylanması, diğer STK’ların da
katılımıyla STK’lar platformu oluşturulması gibi konular da ayrıca görüşüldü.
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2022 Mart Ayı Deniz Taşımacılığı Etik Çalışma
Grubu Toplantısı

2 Mart 2022 tarihinde zoom üzerinden
gerçekleştirilen toplantıda bültende
bahsedilen belge/dokümana son hali
verilmiş ve bu belgenin üst başlıklar da
sunulan Yönetim Kurulunun onayına
sunulmasına karar verilmiştir.
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Mart ayı içerisinde yapılan diğer çalışmalarımız

“Kadınlarımız geleceğimizin
teminatıdır. Tüm Kadınlarımızın
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Gününü Kutluyoruz.” Mesajıyla
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü kutlanmıştır.
Ayrıca bugüne atfen
danışmanımız Sayın Avukat
Alev Elif Beller tarafından
“Gemiler Neden Dişi Olarak
Vasıﬂandırılmıştır” başlıklı bir
makalenin duyurusu yapılmıştır.

HBR Türkiye tarafından
düzenlenen “İnsan
Kaynaklarında Yeni
Perspektiﬂer Zirvesi 2022” 17
Mart Perşembe Saat 10:00’de
gerçekleşmiştir. Etkinlik tüm üye
şirketlerimizin İK Yöneticilerine
duyurulmuştur.
“AB Armatörleri Ukrayna Krizinde Gemiadamlarının Önemini Vurguladı” başlıklı haber, 11
Mart 2022 (Cuma) saat 15:00’da Youtube üzerinden Sayın Prof.Dr. Fehmi Ülgener’in
sunumuyla “Ukrayna Savaşının Çarter Sözleşmeleri Üzerine Etkileri” başlıklı söyleşinin
duyurusu yayınlandı..
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Mart ayı içerisinde yapılan diğer çalışmalarımız

9 mart 2022 tarihinde ABS Digital ile “Enerji, Operasyon ve Çevre Verimliliği
Yazılımı Alım Projesi” kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi ve ABS Digital
tarafından teknik komitemize ürünleri hakkında sunum yapıldı.
10 Mart 2022 tarihinde “Rusya’nın Ukrayna’yı İşgalinden Etkilenen
Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmelerinin Yönetimine İlişkin ITF
Tavsiyeleri” başlıklı haberimiz yayınlandı.
23 Mart 2022 tarihinde online olarak HBR Türkiye tarafından düzenlenen
“Dijital İzlenebilirlik ve Endüstriyel Dönüşüm” konulu webinar üyelerimizin
katılımı için duyuru olarak yayınlanmıştır.

Tarih / 31 MART 2022 / Cilt 7 / Sayı 3

Mart ayı içerisinde yapılan diğer çalışmalarımız

“Türk Sahipli Gemilerin
Gemiadamlarıyla Donatılmasında
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” başlıklı webinar İMEAK
Deniz Ticaret Odası Ve Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı
Koordinasyonunda
gerçekleştirilmiştir.

“Türk Sahipli Gemilerin
Gemiadamlarıyla Donatılmasında
Yaşanan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” başlıklı webinar İMEAK
Deniz Ticaret Odası Ve Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı
Koordinasyonunda
gerçekleştirilmiştir.

Ukrayna’da Savaş ve Gıda Güvenliği: “önce gıda – food ﬁrst” bir strateji geliştirmek başlıklı
tarafımızca çevirisi yapılan bir makale yayınlanmıştır.
“Ukrayna Limanlarında Mahsur Kalan 67 Gemi İçin Rusya İnsani Koridor Açabileceğini
Yayınladı. Ukrayna’nın da uluslararası anlamda bu çabaları desteklemesini temenni
ediyoruz.” başlıklı bir değerlendirme yazımız sektör ile paylaşılmıştır.
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Onursal Üyemiz Halis Kalkavan Ebediyete
Uğurlandı.

Türk Armatörler Birliğinin
Kurumsal İletişim Faaliyetleri
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