
DAĞITIM YERLERİNE
 

Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Denizcilik 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 çalışmalarına
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 kazanmış ve düzenleyici kapsam oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Düzenli olarak
takibi gereken önemli faaliyetlerden biri de SOLAS,  MARPOL,  LL gibi önemli denizcilik
sözleşmelerindeki teknik değişikliklerle ilgili çalışmalardır. Güncel olarak IMO MSC Komitesinin
başlıca gündem maddelerini oluşturan ve ağırlıklı olarak Genel Müdürlüğümüzün görev, yetki ve
sorumluluk alanına giren teknik konu başlıkları şunlardır:

Zorunlu IMO enstrümanlarının değerlendirilmesi ve takibi, IMO enstrümanlarının
uygulanması
Deniz üstü otonom gemiler (MASS) için düzenleyici kapsam belirleme ve diğer çalışmalar
Gemi sistemleri ve ekipmanları
Kutupta çalışan ve SOLAS'a tabi olmayan gemiler için emniyet tedbirleri
Kirlilik önleme ve müdahale, fuel-oil kullanımına ilişkin gemilerin emniyetini arttırmaya
yönelik ilave önlemler geliştirme
İnsan faktörü, eğitim ve vardiya tutma
Yüklerin ve konteynerlerin taşınması
Deniz güvenliğinin geliştirilmesi, korsanlık ve gemilere karşı silahlı soygun, deniz yoluyla
emniyetli olmayan göçmenlik

Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme neticesinde; son dönemde uluslararası denizcilik
sektöründe meydana gelen teknik ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak, IMO MSC
Komitesi ve alt komite çalışmalarının daha etkin bir şekilde takip edilmesi, ülkemizin daha etkin
temsil edilmesi ve gündemdeki teknik konulara ilişkin görüşlerimizin oluşturulmasına katkı
sağlamasını teminen; denizcilikle ilgili üniversitelerden akademik çalışmaları,  yayınları, tecrübesi
olan akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin de yer aldığı bir yazışma/çalışma grubu
oluşturulmasının teknik açıdan yararlı olacağı değerlendirilmiştir.
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Ahmet Selçuk SERT
Bakan a.

Genel Müdür V.

 
Bunun ilk adımı olarak, Genel Müdürlüğümüzce  uzantılı resmi birimo.gemidenetim@uab.gov.tr
e-posta grubu oluşturulmuş ve denizcilikle ilgili üniversitelerimizden bildirilen akademisyenler üye
olarak eklenmiştir. Akademisyenlerin yanısıra, sektör paydaşlarının temsilcilerinin de çalışmaların
içerisinde yer alarak, gerektiğinde görüş ve önerileri ile katkı sağlaması önemli görülmektedir.
 
Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan söz konusu çalışma ve resmi yazışma
(e-posta) grubuna eklenmesini istediğiniz, gerektiğinde yukarıdaki konu başlıklarındaki çalışmalara
katkı sağlayabilecek yetkinliğe sahip kurumunuz/kuruluşunuz temsilcisi veya temsilcilerinin isim
ve iletişim (telefon, e-posta) bilgilerinin, gerekli koordinenin sağlanmasını teminen 

 adresine ve  yazılı  olarak Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda;fatih.yilmaz@uab.gov.tr
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Türk Loydu Vakfına
İMEAK Deniz Ticaret Odasına
Gisbir - Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğine

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğüne
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