
 

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Armatörler Birliği ve Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneğinin (KOSDER) işbirliği ve 

İMEAK Deniz Ticaret Odasının Ana sponsorluğunda 22 Eylül 2022 Perşembe günü 

gerçekleştirilecek olan “Istanbul International Shipping Conference & Gala Dinner 

(ISTSHIP-22)” etkinliğine katılım sağlamak isteyen üyelerimiz için masa satışlarımız  

20 Haziran 2022 Pazartesi tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2022 Perşembe günü sona 

erecektir. 

Etkinlik sektörümüzün uluslararası alanda tanıtımı, İstanbul’un bir denizcilik merkezi olarak 

sunulması ve sektörümüzün dünya çapındaki itibarına katkı sağlamak amaçları ile 

düzenlenmiştir. Bu anlamda da sektörümüzdeki firmalarımızın bu etkinliğe katılım 

sağlamaları önem arz etmektedir. 

Bu isim altında böyle bir etkinliğin gerçekleştirilecek olması da sektörümüz adına tarihi bir 

anlam taşımaktadır. Bu anlamı bütünleştirmek adına etkinliğin tarihi bir mekân olan ve 

yenilenen haliyle İstanbul Divan Kuruçeşme’de yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu 

etkinliğe yurt içi ve yurt dışından toplam 600 davetlinin katılması beklenmektedir. Hedefimiz 

yabancı ve Türk katılımcıların sayı olarak yarı yarıya olması yönündedir. 

ISTSHIP markası ilk kez bu etkinlik ile küresel denizcilik sektörüne duyurulmuş olacaktır. 

Kanaatimizce de marka algısı global sektörün üst düzey katılımcılarının davet edilmesi ve 

katılımıyla perçinleşecektir. Ve marka algısının %90’ı bu etkinlik ile oluşacaktır. O nedenle 

organizasyon komitesi olarak bizler masa alan üyelerimize yurtdışından önemli misafirlerini 

de davet etmelerini önermekteyiz. Organizasyon Komitesi de davet çalışmalarına devam 

etmekte ve dünyadaki Armatörler Birliklerinin Başkanlarına davet mektupları 

hazırlanmaktadır. Bununla birlikte konferans içinde üst düzey katılım sağlanması için 

çabalanmaktadır. Şu ana kadar ECSA ve ICS Başkanları panelist olarak katılımlarını teyit 

etmiştir.  

Bu etkinlik müteakip senelerde 2 yılda bir olacak şekilde düzenlenmeye devam edecektir. 

Toplamda sponsor ve misafir ülke ziyaretçi masaları çıkarıldıktan sonra kalan 60 masanın 30’u 

Türk Armatörler Birliğince ve öncelikli üyeleri için satışa sunulacaktır. Satışlar 30 Haziran 2022 

tarihine kadar sadece üyelerimiz için yapılacaktır. Söz konusu tarihten sonra masalar ve 

bireysel yer satışları üyemiz olmayan gemi sahibi ve işletenlerinin satışına sunulacaktır. 

Gemi sahipleri dışında masa ve bireysel yer satışı yapılmayacaktır.  

Satış fiyatları aşağıda sunulmuştur. Masa ve bireysel yer planlamasındaki öncelik masa ve 

bireysel yer ücretinin bankaya yatırılma sırasına göre yapılacaktır. 

 

 

 

 



 

ISTSHIP-22 KONFERANS VE GALA YEMEĞİ MASA VE BİREYSEL KATILIM ÜCRETLERİ: 

 

10 kişilik masa almak isteyen üyelerimiz için; 

 

4000 EURO (Dış Mekan-TAB’a ait 20 Masa)  

3000 EURO (İç Mekan-TAB’a ait 10 Masa)  

* Masalarımız 10 kişilik planlanmıştır.  

* Her bir masa alımında ayrıca 10 kişilik konferans katılım hakkı sağlanacaktır. 

* Masa alan şirketlerimiz WEB sitesinde, etkinlik tanıtım dokümanındaki sponsor 

kısımlarında “Branded Tables” başlığı altında sunulacak olup uygun olması halinde masa 

üstü logo sunumuyla da tanıtılacaktır. Ayrıca sosyal medya hesaplarında da bu 

tanıtımlara devam edilecektir. 

* Masa alan üyelerimizin yabancı armatör, banka, tersane, P&I vb. yöneticileri davet etmesi 

önemle rica olunur. 

 

Bireysel katılım sağlamak isteyen üyelerimiz için; 

Üyelerimizin tamamının etkinlikten istifade etmesini sağlayabilmek için ayrıca aşağıdaki 

fiyatlar dahilinde konferans, kokteyl ve gala yemeğine bireysel katılım sağlanabilecektir. 

 

400 EURO (Dış Mekan)  

300 EURO (İç Mekan)  

 

İletişim Bilgileri: 

Hüseyin Çınar  

Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri 

533-711 5020 

 

Banka Hesap Bilgileri: 
 
Türk Armatörler Birliği 
 
Ziraat Bankası Karaköy – İST:  
USD IBAN: TR390001000129056607845014 
EUR IBAN: TR170001000129056607845022 

 
Garanti Bankası Kabataş – İST 
USD IBAN: TR96 0006 2001 1230 0009 0875 16 
EUR IBAN: TR80 0006 2001 1230 0009 0875 13 

 


