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Bu bültend
de ;

CO
OLREGS – Sanal O
Ortamda Çatışma
a Kurallarrına İlişik
k
Eğittim / Kurrs Proğramı gelişştirilmesin
nde yen
ni ve gün
ncel
Son
n zamanla
arda proje ekibi
tarafından
mevcut
1972
Ça
ve
atışma
k
kurallarına
içeren
Ça
atışmaları
g
gerçek
denizdeki kaza senaryo
olarına
ilişikk yürütülen
n çalışmala
ar, çok
ilgin
nç bazı sonuçlar ortaya
koy
ymuştur.
Ara
aştırma
açıkça
v
varolan
kurralların do
oğru bir şekilde
öğretilmesini
ektedir.
gösterme
Kurralların herrkes
tara
afından
ayn
ni
şekild
de
anla
aşılması
gerrekmektedirr. Oysa gü
ünümüz
kazza senaryola
arının bu ku
uralların
çok
faklı
bir
şekilde
yorrumlandıklarını
gösstermektediir.
Ara
aştırma COLLREGS- kurallarının,
eğiitim,
öğrenim
ve
değerlendirilm
mesi için
gerekli
ola
standartların
an
belirlenmesind
de
günc
cel ve
geç
çerli yeni y
yaklaşımlara
a daha
bir ihtiyaç ollduğunu
ortaya
koy
ymaktadır. Ayrıca, yin
ne bu

araştırma,,
konu
COLREGSKurallarının
n anlaşılmasına ilişik
eğitim ma
ateryallerinin
n de seyir
düzeyinde
eki
uyg
gulamalarla
tutarsızlıkla
arını da gösttermektedir

• ACTS Pro
ojesine giriş,
• Proje faa
aliyetlerine
ilişik çalışştay ve
anketleriin son
bilgileri,
an, ve
• Bize ulaşa
gözden g
geçirdiğim
miz
, çatışma
a ve
çatışmay
ya yakın
olayların raporlarına
ilişik günc
cel bilgiler,

"ACTS
S - Projesi
Denizde Seyri deste
ek
leyecek ve denizle
eri
herkes için daha
enli seyir
güve
yapılabilr alanlara
a

Araştırma kanıtları ve uzman
görüşleri , COLREG
GS –Kuralla
arı
Model
K
Kursunun
Eğitim
,
Gemiadamları
için
n
belirtile
en
elendirme ve
STCW - (Eğitim, Belge
Vardiya Standartları) dökümanın
da ayrılm
maz bir pa
arçası olma
ası
görüşünü
gerektiği
hakklı
çıkarmıştırr.

dönüştü
ürecektir. "
Dr Marrtin Ziarati,
C
C4FF
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Avrupa
COLREGSS
–
Çattışma
Kura
alları
eğittim
ihtiyaç
çlarının
tanımlan
nmasına ilişikk bir çalışma
a ve bu çalışşmayı oluştu
uran dört
ana başlık ;
COLREGS – Kurallarının
n uygulam
masındaki b
bilgi boşluklları ve
1. C
e
eksiklikleri tespit etmek için hedeff gurup yad
da kitleye yönelik
g
genel bir ankketin geliştirilmesi,
2. Projeye katıllan ülkelerde anket sonuçlarını doğrulama
ak için
çalıştayların gerçekleştiri
g
ilmesi,
3. H
Her bir proje ortağı olan ülkelerdekki çatışma ve
e çatışmaya
a yakın
o
olaylara ilişik yayımlanan
n raporların gözden geç
çirilmesi,
4. Projeye Orrtak Ülkelerd
de,eğitim ih
htiyaçlarının
n saptanma
ası için
C
COLREGS – Kurallarının
n uygulanm
masındaki bilgi
b
eksiklik
kleri ve
e
eksiklikleri tesspit etmeye yönelik bir rraporun oluşşturulması,

Ankettin Tasarıımı
Konu anketler,
a
Ma
art
- Oca
ak 201 tarrihleri arasın
nda
meslekteki
profesyo
onel ve p
profesyonel olmayan hedef gu
urupları ara
asında
yapılmışş, anket yanıtlarının isstatistiksel a
analizleri son
nrasında prrojenin
katılımcı ülkelerind
de çalıştayla
ar düzenle
enmiş ve arraştırma son
nuçları
sunulmu
uş, tartışılmış ve değerlendirilmiştir.

Ç
ÇALIŞTAY
YLAR
An
nketlerin son
nuçları analliz edildikten
n sonra her bir ülke , he
edef
grruplar ların ,kitlenin katıldığı bir ça
alıştay tertip
p ettiler ve bu
ça
alıştayda a
anket sonuç
çları sunuld
du, tartışıldı ve sonuç
çları
de
eğerlendirild
di.Ayrıca, bu
u çalıştayda
a belirlenen hususlar proje
ekkibi tarafınd
dan da birr kez daha analiz ediilip bir çalışştay
ra
aporu tanzim
m edildi.
Çalıştaya , denizcilik
d
me
eslek yüksekk okulu ve fakültelerind
den
ğitmenler ile professörler ,gem
miadamları,
hüküm
met
eğ
ye
etkililerinin te
emsilcileri , denizcilik şirrketleri, pilottlar ve deniizde
na
akliye ile ilgili çeşitli messlek örgütleriinin üyeleri kkatıldı.
Çalıştaylarda
a, çatışma ve çatışm
maya yakın olaylara ilişik
aporların, AC
CTS Proje ekiblerince g
gözden geç
çirilmesi sunu
umu
ra
ya
apıldı ve sen
naryolara ait, proje ekib
binin yorum
mlarına ilişik geri
dö
önüşümler alındı. Bu tartışmaların
t
n sonuçları,, her bir proje
orrtağı ülkenin
n hazırladığı çalıştay ra
aporlarına dahil edildiler..
In parallel, a knowledg
ge-base wa
as created to house the
an
nalyses of tthe questionnaires and
d reviews o
of collision a
and
ne
ear miss reports.
Ko
onu Çalışta
ay raporları harmanlanmış ve O
Ortak bir ra
apor
su
unumu halin
ne getirilmişştir. Söz konusu bu orta
ak rapor da
aha
so
onra eğitim
m ihtiyaçlarının belirle
enmesinde kulanılaca
aktır.
Ra
apor ayrıca
a hedef gurrupların konuya ilşiik billgi eksikliklerrinin
ta
anımlanmasına da olan
nak sağlaya
acaktır. Parralel olarak da
bir bilgi taba
anı ortaya konmuş olu
unacak ved
de çatışma ve
ça
yakın
olayların
atışmaya
a
analizleri
d
de
böyle
elikle
ge
erçekleştirile
ecektir.
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Bu
u proje A
Avrupa Kom
misyonu
de
esteği ile fin
nanse edilm
miştir. Bu
ya
ayın sadece yazarının gö
örüşlerini
ya
ansıtır, ve Ko
omisyon bura
ada yer
allan bilgilerin herhangi birr şekilde
ku
ullanımından sorumlu tutulamaz.

Çatışma
a ve Yak
kın Çatışm
ma Rapo
orlarına D
Dayalı
Senaryo
olara ait Veri Tab
banı
Her bir o
ortak ülkede
en denizde çatışmalarr ve yakın ––çatışma
raporları alındı ve g
gözden ge
eçirildiler.Veri tabanı o
oluşturma
işlevini ye
erine getirm
mek için de
e yine her ortak ülke
e , MAIB
(İngiltere-- Deniz Kazza İncelem
me Şube) v
ve MARS (Denizcilik
Enstitüsü Raporlama Programı), yanı sıra konuya
k
ilişik her türlü
porlar kayna
ak oluşturm
mak için top
plandı. Toplanan bu
yazılı rap
tüm çatışma raporlarrı bir Excel- FFormat da b
birleştirildi ve
e mevcut
nihai rapo
or hazırlandıı.

Proje İlişşkin İlave
e Haberle
er
Projeye ilişşik daha fazla haber b
bilgileri bir so
onraki ACTSS Proje
bülteninde olacaktır.
ACTS Proje anketine katılmayı dü
üşünürseniz , lütfen aşağ
ğıda
verilen we
eb-sitemizi ziyaret edinizz ;
http://ww
ww.ecolregss.com/indexx.php?optio
on=com_con
ntent&vie
w=article&id=35&Item
mid=306
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