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Bu bülten
nde;
• Son bültenden
bu yana projeye
e
ilişkin g
gelişmeler,
• IMLA’n
nın
COLREGs- Mode
el
Kurs hakkındaki
görüşü
ü,
• ACTS
Eğitim
mlerinin
 Bitmiş son hali,

PRO
OJEDE GE
ELİŞMELE
ER
Proje
enin katılımc
cıları COLREGS için yeni
e-öğ
ğrenim ve eğitim m
modüllerinin
n
ı
ortay
ya konma
ası için çalışmaların
ç
sürdü
ürmektedirle
er. Bu sürecin birr
parç
çası olarak, Bulgaristan'da projeye
e
ilişik ortak bir ttoplantı gerrçekleştirildi..
antıda COLREG öğrenim ve eğitim
m
Topla
sena
aryoları için
n ortak
b
bir
şablon
n
oluşu
umu konusunda
resmi adımlarr
Şablon
atıldı.
daha
önceleri
alınan Kural
katılımcılar taraffından ele a
içeriklerine
15
taslak
şşablonun
e
daya
anıyordu. Önümüzdeki aylarda
a
her bir katılıımcı ülke kendisine
e
ecek COLREG – Kuralllarına ilişikin
n
verile
eğitim senaryola
arını oluştura
acaklardır.
Çalışştay
sonuclarrı,COLREGS-Kurallarının gün
ncellenmesi ve genel
c
bazı değişimleriin yapılmassına ihtiyac
olduğunu orta
aya koymu
uştur. Konu
u
ve
e
günc
cellemelerin
n
değiişim
günü
ümüzde
gelişen
öğretim
m
teknolojilerinin
masını
ve
e
kullanılm
arolan ve ge
elecekte de
e
böylelikle de va
var olacak gem
miadamların
nın Kuralları
daha
a iyi anlama
alarına olanak sağlamışş
olac
caktır.
Çalışştaylarda orrtaya çıkan çok önemli
iyileşştirici
birr husus isse;
farklı
duru
umlarda ba
azı COLREG
GS kuralları
diğe
er kurallara ö
öncelik verm
mekte.
Bu d
durumlar ile
e birlikte ön
ncelik veren
n

ve verilen
n kuralların ç
çok iyi bir şe
ekilde
belirlenmeleri
ve
e
öğrettimleri
gerekmektedir. Böyle
elikle zabitanların
konu kura
alları uygula
amaları sorrunsuz
olarak ye
erine getirilm
miş olunacakktır.
Çalıştayla
ar her bir
COLREG
GS –
Kurallarının
ortak
bir
b
bazda
anlaşılma
asını sağlam
mış olacak v
ve bu
da kuralllara ilişik ya
apılacak eğitim,
öğretim ve değerle
endirmelerde de
b
bir
anlay
yışın
oluşm
masını
ortak
sağlayac
caktır. Bu da ACTS iin, eöğrenim ve eğitim modülleri
m
ya
ardımı
ile verilebilir olacakkyır. ACTS Proje
arı, konu COLREGS
C
-M
Model
katılımcıla
Kursunun da biline
en STCW
nin
ayrılmaz bir parçası olması gerrektiği
dedirler.
görüşünd
Katılımcıla
ar,
deniz
kazalarındaki
COLREGSS- Kuralların
nın yanlış y
yorum
ve uygula
amalarına ilişik, ülkelerindeki
ilave ça
atışma ve yakın –çatışma
raporların
nı karşılaştırm
mışlardır.
Kural
15
animassyonlu
sen
naryo
şablonu g
geliştirilmiş ve
v güvenilirliği ile
uygulama
asına ilişik doğru mettodun
da
be
enimsenmessi
konula
arında
Plymouth Üniversite
esi'nde ilave
e bir
emanları, de
enizci
çalıştay, öğretim ele
ar da dahil olmak üzere
e, her
hukukcula
sınıfda
profesyonel denizc
cilerin
katılımı ile
e denenmişttir.

"ACTS
S - Projesi
Denizde Seyri deste
ek
leyecek
k ve denizle
eri
herkess için daha
güve
enli seyir
yapılab
bilr alanlara
a
dönüşttürecektir.""
Dr Marrtin Ziarati,
C
C4FF
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IMLA ‘ nın Görüşü
IMLA’ nın-(Uluslara
arası Denizzcilik Öğretim Üyelerri Derneği)
son
eşmesi ekleriine uygun Ç
Çatışma
yayımlanan Bülteninde, 1972 SSTCW- Sözle
Kurallarına ilişik Model Kursun geliştirilmesii hakkındakkı değerlend
dirmeleri
ve yorum
mlarını görm
mek mümkün. Söz konussu kurs Türk Denizcilik To
opluluğu
tarafınd
dan -“COLREG hükümlerinin uygulanmasıına ilişkin küresel
standarttları sağlamak”- adına teklif edilmişştir.
Buna ka
arşılık, IMLA - IMO ‘nun COLREGS- K
Kurallarına illişik çok açık
k ve net
bir mettin sağladığını ve ilgili kuruluşların bu kurumun
n belirlediği konuya
ilşik
y
yorumlarda ülkelerinc
ce uygun görülebilec
cek yaklaşşımlarda
bulunab
bileceklerini
ve
e
eğitim
ile
öğrenim
m
faaliye
etlerinde
kullanab
bileceklerini açıklamıştırr.
Birçok çatışma
ç
ve yakın-çatışma kazalarrında , zab
bitanların CO
OLRES –
Kurallarına ilişik eğ
ğitimlerindek
ki yetersizlikllerin payı o
olduğu kon
nusunda
ortak birr görüş hasıl olmuştur.
IMLA tümü ile spessifik yeni bir Model Kurrsun tasarım
mına karşı olduğunu
na ilişik eğ
ğitim ve öğ
ğretimin
belirtiyorsa da , COLREGS – Kuralların
mesine olum
mlu yaklaşım
mları olsduğ
ğunu belirtm
miştir.IMLA nın ACTS
iyileştirilm
proje ka
atılımcılar ile birlikte orta
ak çalışmala
arı gereksinim
mine ihtiyac
c olduğu
da aşıka
ardır.

Pro
ojenin Gerçekleşşmesinde
eki İlkele
erin
Siy
yaset Yapımcılarınca Değ
ğerlendirrmesi,
Yo
orumu
Proje
e katılımcıla
arı, hedef gu
urublardan g
gelen geri b
bildirimleri
biraraya getirip
p, yine katılım
mcıların ilgili Denizci Kuru
um ve
uluşlarları ile paylaşmakktadır.
Kuru
Bu dönemde,
d
p
proje katılım
mcılarından dikkati
d
çeke
en en etkin
yakllaşım, basın yayım yolu ile yapılan yaygınlaştırrma
faaliyetlerinden
n biri de, İng
giltere ‘nin İn
ngiltere Parlamentosu'n
na
katıllması olmuşttur.
Bu kkatılımda, se
ektör bünyessindeki, lide
er Gemi İnşa
aacıları ve
Gem
mi sahipleri, denizci eğittim ve öğrettim kurum ile
e kuruluşların
n
tem
msilcilerinin ya
anı sıra Parle
ementoda kki Ulaştırma’dan sorumlu
Dev
vlet Bakanı (Rt Hon John
n Hayes MP)) ile İngiltere
e Deniz
Sanayicileri Kon
nsey eşbaşka
anı (Gregorry Darling) ile
e birlikte olm
ma
plana çıkmışştır.
ön p
Bu o
olay, proje kkatılımcısı İng
giltere’ nin, ttasarımlana
an ACTS projjesi,
COLLREGS-Kuralllarının eğitim
mindeki eksiikliklerin, ilgili sektör
kuru
umlarınca biirlikte bilinçlendirilmesi için yeni öğ
ğretim
yakllaşımları ve malzemelerrinin neler ollabilecği konularında
görü
üşmelerine o
olanak sağla
amıştır.

ACTS Projesi iç
çin:
Prroje koordina
atörü
C
Centre for Fac
ctories of the Future
F
En
nterprise Cen
ntre,
C
Coventry CV1 2TT United Kiingdom
+4
44 (0) 2476 23
36734
htttp://www.c4
4ff.co.uk

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.

Eğitim / Öğretim
me İlişik Y
Yaklaşımlar
Ekim 2014- Varna’ da y
yapılan katılımcılar top
plantısında,kkursa ilişik
eğitim / öğ
ğretimin ped
dagojik çerç
çevede içerriği ve usulle
eri
konularında
aki yaklaşım
mları ile tasarrımı için uygun yöntemle
er ve
metodolojiler geliştirilm
mesi hususlarrı sonlandırılm
mıştır.
Bu çerçeve
e de çok kaynaklı medy
ya öğrenim
m teknolojilerri ve
yaklaşımlarrının kullanılm
masının, gün
ncel, gelişmiş tekniklerin
n öğrenim
de kullanılm
masına karar verildi.
Tayfalar ha
aric, tek bir e
eğitim kursu yaklaşımının
n tüm gemia
adamları
için kullanılm
masına kara
ar verildi. Tay
yfaların eğiitim yaklaşım
mı farklılık
göstermektte ağırlıklı olarak aşağıd
da yazılı kurallarda
yoğunlaşmaktadır ;
özetim, Kural 7 – Çatışma Riski, Kura
al 21 Kural 5 – Vardiya / Gö
nerlerin Görrünümleri, Ku
ural 32- Tanımlar, Kural
Tanımlar, Kural 22 – Fen
çekmek için
n Sinyaller
36- Dikkat ç

Projeye İlişkin İlave Hab
berler
Projeye ilişiik daha fazzla haber biilgileri bir so
onraki ACTS Proje
bülteninde
e olacaktır.
ACTS Proje
e anketine katılmayı
k
düşşünürseniz , lütfen aşağıda
verilen web-sitemizi ziy
yaret ediniz ;
http://www
w.ecolregs.c
com/index.php?option
n=com_content&vie
w=article&
&id=35&Item
mid=306
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