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6 TEMMUZ 2022 

 

BASIN BÜLTENİ-2022/1 

 

Türk Armatörler Birliği 30 Haziran 2022’de gerçekleştirdiği lansman ile Türk 

Gemi İşletmeciliği Etik İlkeler Beyanını tüm sektöre duyurdu 

Tüm armatörlük şirketlerini bu beyana imzacı olmaya davet ediyoruz. 

Türk Armatörler Birliği ve Etik ve İtibar Derneği işbirliğiyle kurulan ortak bir çalışma grubu ile Türk 

deniz taşımacılığı sektörünün etik ilkeler beyanı hazırlandı ve 30 Haziran 2022’de düzenlenen zoom 

lansman ile ilk kez üyelerimize duyuruldu. 

Söz konusu beyana aşağıda belirtilen linkten ulaşılmaktadır. 

https://armatorlerbirligi.org.tr/wp-content/uploads/2022/07/GEMI-ISLETMECILIGI.pdf .  

Türk Gemi İşletmeciliği Etik İlkeler Bütünü ile, Türk Armatörler Birliği üyelerinin çalışanlarına, iş 

ortaklarına, sektörde yer alan diğer kurumlara ve topluma olan sorumluluklarını özetleyen, temel 

değerlerini ve ilkelerini yansıtan, kabul edilebilir ve edilemez davranışlar konusunda yol gösteren bir 

kurallar bütünü oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Bu çalışma, Türk Armatörler Birliği'nin çatısı altında bulunan kişi ve kurumlar ile dolaylı etkileşim 

içinde bulunduğu kurumlar için özellikle teşvik etmek istediği etik ilkeleri ifade etmekte ve kurumlar 

açısından arzu edilen davranışları tanımlamaktadır.  

Bu değerlerin Türk Armatörler Birliği’nin tüm paydaşları tarafından içselleştirilmesi ve rehber olması 

temenni edilmektedir. 

İmza süreci nasıl olacaktır? 

Bu metin sadece üye armatörlük şirketlerinin imzalarına sunulmakta ve metnin en üst düzeyde bir 

yetkili tarafından imzalanması talep edilmektedir. Şirket olarak bu metne imzacı olmak için 

https://forms.gle/h7HQfmYPgP8nHquz5 linkindeki “Türk Gemi İşletmeciliği Etik İlkeler Beyanı İmza 

Formu”daki kutucuğun işaretlenmesi  yeterli olacaktır. İmzacı olan şirketlerimizin isimleri WEB 

sitemizin Türkçe ve İngilizce kısmında kendi rızaları doğrultusunda yayımlanacaktır. 

Bu metne imzacı olmak şirketlere ne kazandıracaktır? 

Bu her şirketin çalışanları ve paydaşları nezdinde bir itibar oluşturacak ve şirkete yönelik güvenlerini 

artıracaktır. Bu itibar uluslararası ortama da yansıyacaktır. Örneğin bir kiralama sözleşmesinde belki 
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de o şirkete avantaj sağlayacak ve sözleşmelerde güven telakkisi yaratacaktır. Bu açıdan şirketler 

önemli bir katma değer elde edecekler, iş süreçleri daha da kolaylaşacaktır. 

Konuya ilişkin detaylı duyurumuza ise https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/5777 linki üzerinden 

ulaşabilmektedir. İlgili fotoğrafa da aynı link üzerinden alınabilecektir. 

Saygılarımızla 

 

       Türk Armatörler Birliği 
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