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GİRİŞ 

1. FONASBA’nın temel hedeflerinden biri, üyeleri arasında gemi brokerliği ve acenteliği 
mesleklerinin dürüst ve adil bir şekilde icra edilmesini teşvik etmektir, 

2. FONASBA, tüm ulusal kuruluşları en yüksek mesleki standartlara ulaşmaları ve bu standartları 
korumaları için desteklemekte, bunu gerçekleştirmek isteyen tüm kuruluşları bağlı olduğu 
hükümetten resmi onay talep etme imkânından yararlanmaya teşvik etmektedir, 

3. FONASBA bu amaçla aşağıdaki Etik Kuralları koymuştur. 

GENEL 

Üyeler daima: 

1. Faaliyet gösterdikleri ülkelerin ulusal kanunlarına ve diğer yönetmeliklerine uygun bir şekilde 
hareket edecektir, 

2. Dürüstlük ve doğruluk prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalacaklardır, 
3. Güvenilir ve saygın bir finansal tutum içerisinde faaliyet göstereceklerdir, 
4. İşverenin tüm faaliyetlerinin gizlilik içerisinde yapıldığını temin edeceklerdir, 
5. Denizcilik ile ilgili sahtekârlık ve yasaklanmış uyuşturucu maddelerin ticaretinin de dâhil 

olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm yasadışı aktivitelerle mücadele etmek için ilgili 
makamlarla iş birliği yapacak ve bu makamların çalışmalarına katkıda bulunacaklardır, 

6. Geminin, ilgili ulusal, bölgesel ve uluslararası mercilere karşı yasal yükümlülüklerinin 
muntazam ve zamanında yerine getirilmesinde, mümkün mertebe ve acentenin yükümlülük 
sınırları dâhilinde, işverenine ve gemi kaptanına her türlü desteği sağlamayı kabul edeceklerdir. 

PERSONEL MESLEKİ YETERLİLİKLERİ 

Üyeler: 

1. Gemi acenteliği ve brokerliğine ait tüm faaliyetlerin layıkıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamak 
amacıyla, yüklenilen işi tüm yönleriyle ele alabilecek, tecrübeli ve profesyonel anlamda kalifiye 
personelleri istihdam edeceklerdir, 

2. Bu personellerin, uluslararası kabul görmüş denizcilik makamları/eğitim kurumlarının 
müfredatını temel alan sınavlara hazırlanmalarına ve bu sınavları geçmelerine yardımcı olarak 
profesyonel yeterlilik niteliklerini geliştirmeye teşvik edeceklerdir. 

 



MESLEĞE UYGUN DAVRANIŞ 

Üyeler: 

1. Tüm faaliyetlerin profesyonel bütünlüğün en yüksek standartları dâhilinde dürüst bir şekilde 
yürütüleceğini temin edeceklerdir, 

2. Doğru yönetim kontrolü ile tüm görevlerin özenli ve gayretli bir şekilde yerine getirildiği 
yüksek güven standardını yaratacak ve bunu muhafaza edeceklerdir, 

3. Denizcilik sektörü ile ilgili olan tüm ulusal ve uluslararası kanunları ve yerel yönetmelikleri 
yerine getireceklerdir, 

4. İşi etkili ve zamanında yönetmek için gerekli tüm imkân ve donanıma sahip daimi bir adreste 
faaliyet göstereceklerdir, 

5. Herhangi bir yanlış beyandan kaçınmaya özen gösterecek ve tüm faaliyetlerin doğruluk ve 
dürüst iş yapma prensiplerine bağlı kalarak gerçekleştirildiğini temin edeceklerdir, 

6. Tüm iş ilişkileri için gerekli yetkinin uygun merciden alındığını ve bu yetkiyi kasıtlı olarak aşan 
hiçbir eylemin gerçekleştirilmeyeceğini temin edeceklerdir, 

7. Bir armatör adına hareket eden brokerlerin firmaya, bir yük başına herhangi bir zamanda 
yalnızca bir gemi önereceklerini temin edeceklerdir,                  

8. Gemi kiracıları brokerlerinin herhangi bir zamanda, yük veya yükleri tek bir gemiye veya tek 
bir armatörün brokerine teklif ettiklerinden emin olacaklar,  

9. Bir gemi veya yükün, bir yönetici tarafından tam yetki verilmediği sürece hiçbir koşulda 
fiyatlandırılmayacağını temin edeceklerdir, 

10. Her mesleki araştırmanın, piyasaya sunulmadan önce tüm makul araştırmaların yapılarak iyi 
niyetle gerçekleştirildiğini temin edeceklerdir. 

KURUMSAL SORUMLULUK 

Üyeler kilit mevkideki personellerini aşağıdaki konularda destekleyeceklerdir: 

1. Tüm müşteriler ve yöneticilerle güçlü profesyonel ilişkiler geliştirilmesi, 
2. Sorumluluk ve hesap verebilirliğin kabul edilmesi, 
3. Tüm ilgililer için iyi ve emniyetli bir çalışma ortamının sağlanması, 
4. Tüm maliyetlerin ekonomik olarak temellendirildiğini temin edebilecekleri istikrarlı bir iş 

ortamı kurulması ve müşterilere güvenilir bir hizmet sağlanması. 

FİNANSAL İSTİKRAR 

Üyeler: 

1. İşverenin tüm sermayesini koruma ve emniyete almanın birincil öneme sahip olduğunun 
farkında olup, bu amacı gerçekleştirmek için gerekli tüm makul adımları atacaklardır, 

2. Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirmek için yeterli finansal imkânlara sahip olacaklardır, 
3. Belirli ve kalifiye muhasebeciler tarafından gerçekleştirilecek detaylı bir yıllık denetim 

düzenleyeceklerdir, 
4. Tüm hesapları, geçerli hukuki yetkilerinin sınırları içerisinde yasal gerekliliklere uygun olarak 

yönetmeyi kabul edeceklerdir, 
5. Uluslararası tanınmış mütekabil bir kulüp veya sigorta şirketi aracılığı ile hata ve ihmallere 

ilişkin yeterli bir mali sorumluluk sigortası kapsamı oluşturacaklardır. 

DİSİPLİN 

Her ulusal kuruluş: 



1. Üyelerine, herhangi bir resmi düzenlemeyle uyuşmazlık göstermediği sürece, FONASBA Etik 
Kurallarına bağlı kalmayı kabul ederek öz-düzenleyici denetimin kabul edilmesinin arzu 
edilirliği konusunda öneride bulunacaktır, 

2. Etik Kuralların ihlallerini araştırmak ve uymayanlara karşı gerekli bir takım önlemler almak 
için kendilerine ait belirlenmiş disiplin prosedürlerine sahip olacaklardır. 

  

 

 

 
 


