
DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (IMO) tarafından kabul edilen
sözleşmeler ve alınan kararlar denizcilik sektörünü doğrudan etkilemektedir. Ülkemiz, IMO'nun
Deniz Emniyeti Komitesi (MSC) dâhil olmak üzere her yıl düzenlenen toplantılarına katılmakta,
sunulan dokümanlar hakkında görüşlerini sunmakta ve gelişmeleri düzenli olarak takip etmektedir.
 
Son dönemde IMO MSC Komitesinin gündeminde "otonom gemiler" ile ilgili başlayan çalışmalar
ağırlık kazanmıştır. Otonom gemiler şu aşamada; otomatik süreçlere ve karar desteğine sahip
gemiler, gemide bulunan denizcilerle uzaktan kumandalı gemiler, gemide denizciler olmadan
uzaktan kumandalı gemiler ve tamamen otonom gemiler olmak üzere sevk ve idare açısından farklı
otomasyon düzeylerinde tanımlanmaktadırlar. Farklı otomasyon düzeyindeki gemiler için gerekli
olan kural düzenlemeleri ile ilgili pilot bir çalışma SOLAS ve LL sözleşmeleri üzerinden MSC
Komitesince başlatılmış durumdadır. Söz konusu çalışmalar, IMO MSC Komitesi tarafından
oluşturulan uluslararası yazışma ve çalışma gruplarında ülkemiz temsilcileri tarafından da takip
edilmektedir.
 
Bununla beraber, MSC Komitesi tarafından yürütülmekte olan önemli çalışmalardan bir diğeri de
SOLAS, MARPOL, LL vb. gibi çeşitli denizcilik sözleşmelerindeki değişiklik çalışmalarıdır.
Ayrıca, 3-7 Aralık 2018 tarihinde yapılması öngörülen 100. MSC Toplantısının başlıca gündem
maddelerini şu hususlar oluşturmaktadır:

Zorunlu IMO enstrümanlarının değerlendirilmesi ve takibi, IMO enstrümanlarının
uygulanması
Deniz otonom yüzey gemileri (MASS) için kural geliştirme
Hedef odaklı yeni inşa standartları (GBS), Gemi sistemleri ve ekipmanları
Kutupta çalışan ve SOLAS'a tabi olmayan gemiler için emniyet tedbirleri
Kirlilik önleme ve müdahale
İnsan faktörü, eğitim ve vardiya tutma
Yüklerin ve konteynerlerin taşınması
Deniz güvenliğinin geliştirilmesi, korsanlık ve gemilere karşı silahlı soygun, deniz yoluyla
emniyetli olmayan göçmenlik
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Okay KILIÇ
Bakan a.

Genel Müdür

Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme neticesinde; IMO MSC Toplantılarının ve alt
komite çalışmalarının daha etkin bir şekilde takip edilmesi, gündem maddeleri hakkında ülkemiz
görüşlerinin oluşturulması ve ülkemizin IMO MSC Toplantılarında daha etkin temsil edilmesini
teminen, üniversitelerden akademisyenlerin de yer alacağı şekilde öncelikle bir yazışma grubu,
akabinde ise en kısa sürede bir çalışma grubu oluşturulmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
 
Bu itibarla; son dönemde dünya denizciliğinde önemli bir gündem maddesi olan "otonom gemiler"
konusu başta olmak üzere, yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak konu bazında akademik
çalışmaları, yayınları, tecrübesi olan ve söz konusu IMO toplantılarına hazırlık çalışmaları
kapsamında gerektiğinde ülkemiz görüşlerinin oluşturulmasına katkı sağlayabilecek
Üniversiteniz/Fakülteniz/Enstitünüz akademisyenlerinin isim ve iletişim bilgilerinin, gerekli
koordinenin sağlanmasını teminen  adresine ve yazılı olarak Genelfatih.yilmaz@udhb.gov.tr
Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda;
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
(Denizcilik Fakültesi Dekanlığı)
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
(Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
(Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanlığı)
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
(Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanlığı)
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne
(Denizcilik Fakültesi Dekanlığı)
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Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne
( Deniz Bilimleri Ve Mühendisliği Enstitüsü)
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