MERHABA // HELLO

T›pk› bir “sar› lira”...
fiairin dedi¤i gibi, “Özenle yar›na saklad›¤›n›z bir sar› lira gibidir ömrünüz;
vakti gelip sand›ktan ç›kard›¤›n›zda bir de bakars›n›z ki TEDAVÜLDEN
KALKMIfi...” Bu hayatta saatlerimiz çok k›s›tl›. Dolay›s›yla zaman
ay›rd›¤›m›z fleyler, bizim için gerçekten de¤erli olmal›. Dürüstçe, dimdik, de¤er
yarg›lar›n›zdan ve kalitenizden ödün vermeden, sevdi¤iniz ifli yap›yorsan›z,
üstelik de sürekli yenileniyor ve kimseyle u¤raflmadan, sadece kendinizi
aflmaya çal›flarak iflinizle ilgileniyorsan›z ne mutlu size... Zaman›n›z› zorlu ama
de¤erli fleyler için harc›yorsunuz demektir, t›pk› bizim gibi...
Dinamik bir sektör denizcilik. Temponuzun düflmesine asla izin vermeyen,
hergün yeni konular›n üretilip, paylafl›labilece¤i dinamik bir sektör... Her
yeni say›m›zda biz de bu dinamizmi yakalamaya ve sizlere aktarmaya çal›fl›yoruz. Ve ne kadar hofl bir
duygudur ki, art›k bizim ülkemizde de bunu yapmaya çal›flan birçok deniz dergisi, gazetesi ve internet
sitesi var. Üstelik hemen hepsi de sektördeki farkl› bir aç›¤› kapat›yor. Marine & Commerce olarak biz,
denizcili¤in s›n›r tan›mayan uluslararas› bir sektör oldu¤una dikkat çekip, Türk ve dünya denizcili¤ini
harmanlayarak, gözlerin Türkiye’ye dönmesini sa¤layan bir sorumluluk üstlenirken; Deniz Ticaret
Odas›’n›n art›k kendi bünyesinde ç›kartt›¤›, bizim eski göz a¤r›m›z Deniz Ticareti dergisi, sektörel
haberleri ve Oda faaliyetlerini iyi bir flekilde yans›t›yor. Ayr›ca Gemi ‹nfla Sanayi dergisinden,
Denizcilik dergisine ciddi emeklerle haz›rland›¤›na inand›¤›m›z baflka sektörel dergiler de var. Dünya,
Referans, Akflam vs. gazeteleri ise denizcili¤i farkl› sektörden insanlara da tan›tabilmek için u¤rafl
veriyorlar. Tabii bu arada bir de, haberleri son derece güncel ve objektif yans›tan denizhaber.com’dan
denizce.com’a kadar farkl› internet siteleri var... K›saca hepimiz FARKLI KULVARLARDA, ama
ortak bir hedefe do¤ru yol al›yor ve denizcilik sektörü için çal›fl›yoruz. Yani art›k, eskiden di¤er
ülkelerdeki denizcilik dergilerine özenerek bakan Türk denizcilik sektörü de ayn› flansa sahip. Yeter ki
bunun k›ymetini bilsin ve avantajlar›ndan faydalans›n...
Bu ayki konular›m›z› da okumaktan keyif alaca¤›n›za inan›yoruz. Dosya konumuzu Birleflik Krall›k
(U.K.) yapt›k ve ilginizi çekecek pek çok yaz›yla destekledik. Önümüzdeki say›m›z daha önce de
duyurdu¤umuz gibi, “Norshipping 2005” özel say›s›. Norveç’de fuarda olacak ve Marine & Commerce
olarak yine sorumluluklar›m›z› yerine getirece¤iz. Sizlerden gelecek olan hukuk kurallar›na uygun
her türlü yorum, de¤erlendirme ve haber türündeki yaz›y› yay›nlamak bizler için çok önemli. Çünkü
biz denizcilik sektörünün tarafs›z sesi, HEP‹N‹Z‹N dergisiyiz.
Yaflant›n›zdan deniz ve “Marine & Commerce” hiç eksik olmas›n...

We will be at Nor-Shipping 2005…
This month’s file covers the United Kingdom. We deal with all aspects of the British maritime industry,
from British shipowners to the maritime museums in the country that has a magnificent maritime
history and heritage. Accounting for 4% of the world maritime industry, the total turnover of the
country in this sector is approx. 5.12 billion sterling. In other words, even though the country experiences
problems from time to time, importance of the UK for the world maritime industry is undeniable.
Our Major Shipowners corner this month features P&O that has operated cruise and cargo ships
since 1837 and provides logistics services at over 100 major ports all around the world. And the
Major Shipyards section covers two UK shipyards. One is the BAE Systems that focuses on building
naval ships, and the other is Harland & Wolff that mainly builds merchant ships. Our Analysis
pages feature articles by Senior Analyst of Galbraith's Ltd. Simon Chattrabhuti, who analyzed the
tanker market at the 2nd Istanbul Marine Money Ship Finance Forum, and by the Head of Research
of the same company, Dr. Philip Rogers, on the situation of the dry cargo market. According to
Chattrabhuti, the tanker market will remain firm but volatile throughout 2005. Rogers says the
ship capacity to be delivered within the following years would exceed the increase in demand.
As we previously announced, our next issue will be a special issue due to "Norshipping 2005".
We will be at the exhibition in Norway and, as Marine & Commerce, we will again fulfill our
responsibilities.
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