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Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi; 
Ulusal Mevzuat sistemimiz ve Uluslararası 
denizcilik organizasyonlarının belirlediği 
standartları ve uygulamaları üyeleri adına takip 
ederek onları belirli zaman aralıklarında 
bilgilendirir ve bunlara ilişkin çalışmalar yaparak 
uygulama rehberleri veya bilgi notları hazırlar. 
Ayrıca gemilerdeki gelişmeleri takip ederek 
oluşturduğu kurul vasıtasıyla standart 
uygulamalar belirleyerek gemilerimizin nitelik 
açısından gelişmesine katkı sağlar.  
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İŞTE CEVAPLARI 

 
MİLLİ MEVZUAT 

 

Yeni Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği yayımlandı 

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
yayımlandı. 

 

DÜNYA DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO) 

Deniz Güvenliği ve Küresel Salgının Etkisi 

Gemi personellerinin karşılaştığı zorlukları ele almak: bölgesel webinarlar başlatıldı. 

Denizcilik teknoloji merkezi projesinin süresi uzatıldı. 

Limanlardan ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için işbirliği. 

IMO tarafından dijitalleşme hususuna dikkat çekmek için yeni bir animasyon yayımlandı. 

 

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) 

2020 Mavi Ekonomi Raporu, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirliğe ilişkin yaptığı gelişmeleri ele 
alıyor. 

Fransa sülfür takibi yapan dronelar kullanarak emisyon yönetmeliğini uyguluyor. 

Taşımacılık sektörü B2B verilerin yönetilmesine yönelik bir AB çerçeve programının oluşturulması 
için çağrı yapıyor. 

Belçika ve Hollanda liman yetkilileri ortak bir sahil güç kaynağının kurulmasına yönelik ihale 
gerçekleştirilmesi için çağrıda bulunuyor. 

 

TAB EĞİTİM FAALİYETLERİ 
EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞTİR. 

ÖNE ÇIKANLAR  
 

EKİM AYINDA MEVZUAT, ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE 

REGÜLASYONLARDA NELER DEĞİŞTİ? 
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TABMM-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ 

 

Aylık Sektör Norm Raporu 
 
EKİM 2020 
 

RESMİ GAZETE AYLIK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 
 
Yeni Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği yayımlandı 
17 Ekim 2020 CUMARTESİ Sayı: 31277 

 
Deniz ve hava araçları kazalarında arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden 
belirlendi. Söz konusu yönetmelik ile insan hayatını kurtarmaya yönelik deniz ve hava arama 
kurtarma hizmetlerinin, ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere/anlaşmalara uygun olarak 
yürütülmesinin sağlanması amaçlandı. 
 
Yönetmelik kapsamında Türk arama kurtarma bölgesi sınırları içerisinde, insan hayatını kurtarmaya 
yönelik deniz ve hava arama kurtarma faaliyet ve hizmetlerinin yerine getirilmesi ile tıbbi tavsiye, 
tıbbi tahliye ve tıbbi ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 
 
Söz konusu yönetmelikte; 
 
Deniz arama ve kurtarma operasyonlarında görev almak isteyen sivil toplum kuruluşları için ilgili 
personelin eğitimi, belgelendirilmesi ve yetkilendirilmesine yönelik uygulamaların Sahil Güvenlik 
Komutanlığı tarafından işletilen Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (DZAKKM) tarafından 
yürütüleceği ve söz konusu yetkilendirilen sivil toplum kuruluşlarının imkan ve kabiliyetine ihtiyaç 
halinde DZAKKM koordinesinde olacak şekilde deniz arama kurtarma operasyonlarında kullanılacağı, 
 
Yetkilendirilmiş sivil toplum kuruluşlarının, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek imkân ve 
kabiliyetlerini içeren güncel envanter kayıtlarını AAKKM ve ilgili Arama Kurtarma Koordinasyon 
Merkezine (AKKM) bildireceği, 
 
-AKKM'ler tarafından kendisine arama kurtarma faaliyetine katılma talebi geldiğinde imkân ve 
kabiliyetleri ile sadece yetkilendirilmiş personelini kullanarak AAKKM ve/veya ilgili AKKM 
koordinesinde kalacak şekilde operasyona dâhil olacağı, 
 
-İştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin raporları AAKKM'ye ve ilgili AKKM'ye göndereceği 
belirtilmektedir. 
 
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
yayımlandı. 
24 Ekim 2020 CUMARTESİ Sayı: 31284 

 
3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair 
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Kıyı Kenar Çizgisi” tanımının son paragrafı, “Kısmi 
Yapılaşma” tanımının (c) ve (d) bentleri ile “Liman”, “Balıkçı Barınağı”, “Sosyal ve Teknik Altyapı” 
tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; “Tekne İmal ve Bakım Yeri” tanımında yer alan “Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca” olarak 
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değiştirilmiş; aynı maddeye “Barınak”, “Tonoz Sistemleri”, “Rekreatif Amaçlı İskele” tanımları 
eklenmiştir. 
 

DÜNYA DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO)1 
 
Gemi personellerinin karşılaştığı zorlukları ele almak: bölgesel webinarlar başlatıldı. 
 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) tarafından devam eden 
COVID-19 salgını süresince gemi personellerinin karşılaştığı zorluklara ilişkin Üye Devletlerine yönelik 
bölgesel webinar dizisinin ilki düzenlenmiştir. 21 Ekim 2020 tarihinde Doğu ve Güney Afrika için 
düzenlenen etkinlikte, mürettebat değişimi, gemi personellerinin ülkelerine geri gönderilmesi, tıbbi 
bakım ve ruhsal sağlık desteği de dahil olmak üzere acil sorunlar ele alınmıştır. 
 
Söz konusu serinin amacı, deniz taşımacılığı ve gemi personelleri sektörünü etkileyen halihazırdaki 
krizi hafifletmek maksadıyla en iyi uygulamaların belirlenmesidir. 400.000 gemi personeli sözleşme 
sürelerinin uzatılmasına veya sona erdirilmesine rağmen, gemilerde mahsur kalmakta ve yaklaşık bir 
o kadar gemi personeli de gemi görevlerine başlamayı beklemektedir. 
 
IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM, yaptığı açılış konuşmasında, “ Bu süreçte yapmamız gereken 
tek şey birlikte çalışmaktır, şimdi harekete geçmek zorundayız! Gemi personeline ihtiyacımız var. 
Gemi insanları bu salgında ikinci plana atılarak mağdur edilmemelidir. Gemi insanları hep bizim için 
çalıştı, şimdi sıra bizde.” diyerek gündemi belirlemiştir. Söz konusu konuşma, IMO Deniz Emniyeti 
Bölümü (IMO Maritime Safety Division) Direktörü Sayın Heike DEGGIM tarafından IMO Genel 
Sekreteri adına gerçekleştirilmiştir. 
 
Bahse konu etkinlikte, denizcilik idareleri, hükümetler, kontrol kurumları, sektör, gemi personeli 
yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler (United Nations - UN) ortaklarının aralarında bulunduğu 9 
konuşmacı ve 85 katılımcı yer almıştır. (Söz konusu webinar için buraya tıklayınız.) 
 
Asya ve Pasifik Bölgeleri için düzenlenecek olan webinar serisi 4-5 Kasım 2020 tarihinde 
gerçekleştirilecektir. 
 
Denizcilik teknoloji merkezi projesinin süresi uzatıldı. 
 
Bölgesel denizcilik teknolojisi merkezleri işbirliğinde gelişmekte olan ülkelerde deniz taşımacılığından 
kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını destekleyen kilit proje, Haziran 2021 tarihine kadar 
uzatıldı. Küresel MTCC Ağı (The Global MTCC Network-GMN) Projesi, Uluslararası Denizcilik Örgütü 
(International Maritime Organization-IMO) tarafından uygulamaya geçirilmekte olup Avrupa Birliği 
(European Union - EU) tarafından ise finanse edilmektedir. Küresel Denizcilik Teknoloji İşbirliği 
Merkezleri  (The global network of Maritime Technology Cooperation Centres- MTCC) ağı denizcilik 
sektöründe enerji verimliliğini geliştirmek için pilot projeleri yürütmekte ve operasyonları ve 
teknolojileri teşvik etmektedir. 
 
Üç yıl önce kurulmuş olan ve Afrika, Asya, Karayipler ve Pasifik bölgelerini kapsayan Denizcilik 
Teknoloji İşbirliği Merkezinin küresel ağının üyeleri (MTCC) ağın kurulduğu günden bu yana, güçlü 
bölgesel ağlar kurmaktadır ve denizcilik enerji verimliliği ve sera gazı emisyonları konusundaki bilgileri 
ve bu alandaki teknik deneyimleri sayesinde önemli bölgesel oyunculara dönüşmektedirler. Söz 
konusu Merkezler, bir dizi pilot projeyi yürütmüş, liman enerji denetimlerini tamamlamış ve üç 

 
1 Deniz Ticaret Odası Aylık IMO Bülteninden istifade edilerek hazırlanmıştır. 
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ülkede şube ofislerini kurmuşlardır. 50’den fazla kapasite geliştirme etkinliği sayesinde denizcilik 
sektörünün çeşitli alanlarından toplamda 2.400 katılımcı bir araya gelmektedir. 
 
COVID-19 salgını nedeniyle oluşan mevcut zorluklara rağmen, MTCC alternatif planlar geliştirmekte 
ve bölgelerarası etkileşimin devamlılığını sağlamaktadır. Altı aylık süre uzatımı, MTCC’ye finansal 
sürdürülebilirliğe ilişkin çalışmasının yanı sıra IMO emisyonlarının mevzuatlarının (MARPOL Annex VI) 
uygulanması ve denizcilik faaliyetlerinin karbonsuzlaştırılması için bölgesel kapasite geliştirmedeki 
katkılarının devamlılığını sağlayacaktır. Gelecek etkinlikler arasında, sanal bir webinar serisi,  MARPOL 
Ek 6’nın sanal eğitimi ve sanal konferansı ve fuarları yer alacaktır. 
 
Limanlardan ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için işbirliği. 
 
Uluslararası Limanlar Birliği (International Association of Ports and Harbors-IAPH) ve Uluslararası 
Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) hayata geçirdiği GreenVoyage2050 
Projesi tarafından sera gazı emisyonlarını azaltma amacıyla limanlar ve gemiler arasındaki işbirliğini 
güçlendirmeye yönelik yeni bir stratejik ortalık imzalanmıştır. 
 
Söz konusu ortaklık, sera gazı emisyonunu kesmek için limanlar ve gemiler arasında gönüllü işbirliğini 
teşvik eden IMO’nun MEPC.323(74) sayılı kanunun uygulanmasını desteklemek amacıyla teknik 
işbirliği ve kapasite geliştirme hizmetlerini ortaklaşa vermeye yönelik işbirliğiyle sonuçlanacaktır. 
 
IAPH ile işbirliği yapılmasına, IAPH ve 2019 Aralık ayında sonlanan GloMEEP Projesi arasında kurulan 
stratejik işbirliğinin başarıyla sonuçlanmasının ardından karar verilmiştir. Limanlara özgü emisyon 
envanterlerini ve emisyon azaltma stratejilerini geliştirmeyi amaçlayan limanlara rehberlik sağlamayı 
amaçlayan Liman Emisyonları Araç Seti (A Port Emissions Toolkit) geliştirilmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler kullanımlarına sunulmuştur. 
 
GreenVoyage2050 ile ortaklığı, limanların daha temiz ve çevre-dostu olması için ek araçlar geliştirerek 
ülkelere daha fazla destek olmayı amaçlamaktadır. 
 
Daha belirgin bir şekilde IAPH ve GreenVoyage 2050, limanlardaki sera gazı emisyonlarının azaltılması 
için potansiyel tedbirleri ve teşvikleri araştırmak için sürdürülebilir limanlar üzerine ortak workshop 
paketleri geliştirecektir. Ayrıca herhangi bir yatırım yapmadan önce ayrıntılı bir şekilde düşünülmesi 
gereken kilit hususların ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi için limanlara destek vermeye 
yönelik Sahil Güç Kaynağı (Onshore Power Supply-OPS) eğitim materyalleri sağlamıştır. Ortaklığın 
esas amacı, limanlarda yapılacak çalışmaların deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonlardaki 
düşüşe nasıl katkıda bulunabileceğini göstermek ve gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 
azaltılması konusunda Başlangıç IMO Stratejisinin hedeflerinin ulaşılmasına yardımcı olmaktır. 
 
GreenVoyage2050 Projesi Teknik Müdürü Sayın Astrid DISPERT, IAPH ile gerçekleştirilen stratejik 
ortaklığı, liman emisyonlarına dikkat çekmek için projenin partner ülkelerini desteklemeye yönelik 
önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılamıştır. 
 
GreenVoyage2050 Projesi Norveç Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. 
 
IMO tarafından dijitalleşme hususuna dikkat çekmek için yeni bir animasyon yayımlandı. 
 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) tarafından limanların 
içinde ve dışında gemilerin temassız giriş izni ile birlikte tedarik zincirlerinin güvenli ve etkili bir 
şekilde işlerliğinin devamlılığını sağlamak için elektronik veri değişiminin nasıl hayati bir öneme sahip 
olduğuna ilişkin yeni bir video animasyonu yayımlandı. (Söz konusu videoyu buradan izleyebilirsiniz.) 
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Söz konusu video IMO ve Singapur Deniz ve Liman İdaresi (Maritime and Port Authority of Singapore) 
tarafından 8 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Deniz Taşımacılığının Geleceği: Dijitalleşme” 
konulu webinar sırasında yayımlanmıştır.  Bahse konu webinarın açılışında, IMO Genel Sekreteri Sayın 
Kitack LIM, artan dijitalleşme ihtiyacını vurgulamıştır. Sayın Kitack LIM; “ COVID-19 salgını zorluklar 
yaratmıştır. Ancak biz, deniz tedarik zincirinin değişime ayak uydurmasını arttırmak, sürdürülebilir 
kalkınmayı desteklemek, iyileşmeyi sağlamak için deniz sektöründe dijitalleşme artıran olanakları 
değerlendirmeliyiz.” sözleri ile değinmiştir. 
 
Sayın LIM, ayrıca, dünya genelinde her yıl deniz yolu ile gerçekleştirilen 10 milyar tondan fazla yük 
göz önünde bulundurulduğunda sınır geçiş ticaretinin daha kolaylaşmasını sağlayan IMO Fal 
Sözleşmesi’nin neden bu kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamıştır. Sayın LIM, IMO’nun sanal 
ortamda gerçekleştirdiği Kolaylaştırma Komitesi (Facilitation Committee) toplantısında, IMO’nun 
Kolaylaştırma ve Elektronik İşler Hususundaki Özeti’nin (IMO Compendium on Facilitation and 
Electronic Business) revize edilmiş versiyonunun onaylandığını ve söz konusu bu aşamanın 
uyumlaştırılmış ve standart hale getirilmiş dijitalleşmeye yönelik kritik adımlar olduğunu ifade 
etmiştir. 
 
Etkinlikte yer alan konuşmacılar tedarik zincirlerinin etkinliğini ve dayanıklılığını geliştirmek için 
denizcilik sektörü dijitalleşmesinin sunduğu net faydaları tekrar ifade etmişlerdir. IMO, Singapur 
Deniz ve Liman İdaresi (MPA) ve Dünya Bankası (World Bank), ilgili paydaşlar ile birlikte özellikle 
Deniz Tek Penceresinin (Maritime Single Windows) uygulanmasına ilişkin IMO Üye Devletlerini kendi 
limanlarındaki dijitalleşme süreçlerinde desteklemek için bir arada çalışmayı amaçlamaktadır. 
 

AVRUPA BİRLİĞİ 2 
 
2020 Mavi Ekonomi Raporu, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirliğe ilişkin yaptığı gelişmeleri ele alıyor. 
 
Avrupa Birliği okyanusların ve kıyı kaynaklarının sürdürülebilir olmasını sağlama amacının yanı sıra, 
sürdürülebilir bir Mavi Ekonomi ortaya koymaya yönelik yeni bir yaklaşımla paralel olarak Avrupa 
Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) kapsamındaki girişimlerin ve politikaların uygulanması ve 
geliştirilmesi için karar mercii ve paydaşları desteklemek amacıyla 2020 Mavi Ekonomi raporunu 
yayımlamıştır. 

Raporda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Avrupa Veri Stratejisi’nin, çeşitli girişimlerde kullanılmak 
amacıyla güvenilir, doğru ve merkezi verileri zorunlu hale getireceğine vurgu yapılmaktadır. 

Raporun üçüncü baskısı; iklim değişikliği gibi sorunlar, denizaltı kabloları gibi yeni sektör alanları, 
Deniz Mekânsal Planlaması (Maritime Spatial Planning), Ekosistem Hizmetleri (Ecosystem Services) 
gibi yeni analiz alanları veya çok amaçlı platformlar (Multipurpose platforms) gibi Mavi Ekonomi 
üzerinde etkisi bulunan çeşitli unsurlar hakkında da bilgi sağlamaktadır. 

2020 Mavi Ekonomi Raporu iki ana başlık altında incelenebilir. Bu başlıklardan birincisi olan Deniz 
Temelli Faaliyetler (Marine-based activities); deniz canlıları, deniz mineralleri, yenilenebilir deniz 
enerjisi, tuzdan arındırma, deniz taşımacılığı ve kıyı turizmi gibi okyanus, deniz ve kıyı bölgelerini 
ilgilendiren konuları kapsamaktadır. Söz konusu ana başlıklardan ikincisi ise deniz ile ilgili 
faaliyetlerdir. Raporun deniz ile ilgili faaliyetler kısmında ise, deniz mahsullerinin işlenmesi, 
biyoteknoloji, gemi inşa ve tamiri, liman faaliyetleri, teknoloji, ekipman, dijital hizmetler gibi deniz 

 
2 Deniz Ticaret Odası Aylık AB Bülteninden istifade edilerek hazırlanmıştır. 
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temelli faaliyetlerde veya denizlerde kullanılan ürünler, bu faaliyetlerden elde edilen ürünler veya bu 
faaliyetler ile ilgili verilen hizmetler hakkında bilgi verilmektedir. 

Fakat denizler; kaynak temini, denizde yaşam, karbon giderimi, kıyıların korunması, atıkların geri 
dönüştürülmesi, depolanması ve iklim değişikliği ve biyoçeşitliliği etkileyen süreçler ile ölçülemeyecek 
kadar büyük bir ekonomik değere sahiptir. 

Rapor, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın uygulanmaya başlanmasından sonra deniz ortamı ve okyanuslar 
üzerindeki insan etkisini analiz etmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana sebebi olan sera 
gazı salınımları da bahsedilen insan etkisine dahildir. İklim değişikliği sonucunda sıcaklık dalgalarının 
ve orman yangınlarının artması, Güney ve Orta Avrupa’da kuraklıklar yaşanırken Kuzey Avrupa’nın ise 
daha yağışlı bir iklime ve sel felaketlerine ev sahipliği yapması beklenmektedir. 

Bu konulara ek olarak 2020 Mavi Ekonomi Raporu, Mavi Ekonomi ile ilgili olarak gerçekleştirilecek 
projeler için finansman bulunması gibi genel ekonomik ve politik konularda da bilgi vermektedir. 
(Kaynak: Safety4Sea) 
 
Fransa sülfür takibi yapan dronelar kullanarak emisyon yönetmeliğini uyguluyor. 
 
Avrupa’nın kontrol bölgelerinde seyreden gemilere yönelik katı sülfür limiti uygulaması için gösterilen 
çabalar ileri teknoloji dronlar ile desteklenmektedir. Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (European 
Maritime Safety Agency – EMSA) tarafından sağlanan dronları kullanan Fransa, emisyonların 
izlenmesine ilişkin programı başlatan son ülke oldu. 

Fransız sularındaki emisyon kontrollerini sıkılaştırmak amacıyla Denizcilik Bakanlığı, dünyanın en 
yoğun hatlarından biri olan Dover Boğazı’nda dronları kullanmaya başladı. Üç ay sürecek olan 
denemeler 23 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirildi. 

Emisyon izleme programı, deniz kirliliğine ilişkin kuralların daha katı bir şekilde uygulandığı Kuzey 
Denizi Emisyon Kontrol Alanı’nda (North Sea Sulphur Emission Control Area - SECA) 
gerçekleştirilecektir. Bu bölgede seyreden gemiler sülfür değeri %0.1’den yüksek yakıtları 
kullanamamaktadır. Bu oran, diğer bölgelerde ise %0.5 olarak belirlenmiştir. 

Dover Boğazı üzerindeki deniz trafiği hatları üzerinde uçuş yapacak dronlar, sülfür yoğunluğu ve gaz 
ölçümlerine ilişkin veri toplayacak, görüntü ve uçuş rotasını EMSA’nın veri merkezine gönderecektir. 
Veri merkezine iletilen veriler burada analiz edildikten sonra, Avrupa’da bulunan gemi denetimleri 
yetkilileri tarafından kullanılan THETIS-EU veri sistemine aktarılacaktır. 

EMSA’ya göre, gemi denetimlerine ilişkin kurulan koordinasyonu kolaylaştırmak için Avrupa Birliği 
üye devletleri kural ihlalleri hakkında bilgilendirilmektedir. Dronlar tarafından yapılan emisyon 
ölçümleri neticesinde sülfür yoğunluğu limitinin aşıldığı tespit edilir ise, gemi uğrayacağı bir sonraki 
limanda denetimlere tabi tutlabilecektir. 

Danimarka Denizcilik İdaresi 2019 yılında benzer bir deneme programı yürürlüğe koymuş ve 2020 yılı 
yazında deneme programına yönelik ikinci bir test gerçekleştirmiştir. 2020 yılının Ekim ayı sonuna 
kadar sürmesi planlanan ve Fransa’ya benzer olarak EMSA’nın dronlarının kullanıldığı bu program ile 
Baltık Denizinden geçiş yapan yüksek tonajlı gemilerin kullandığı Büyük Kemer Boğazının kuzey 
bölgesindeki gemilerin emisyon ölçümleri gerçekleştirilmektedir. 
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Gemilerin bacalarına doğru uçuş yapan dronelar, “koklama teknolojisi” adı verilen yöntem sayesinde 
gemi yakıtında bulunan sülfür miktarını ölçmektedir. Danimarka’nın kullandığı programda veri hızlı bir 
şekilde Danimarka Çevre Koruma Ajansı’na aktarılmaktadır. Bir geminin çok fazla sülfür emisyonuna 
sebep olduğu gözlemlendiğinde aktarılan veriler Ajans tarafından takibe alınmaktadır. (Kaynak: 
maritime-executive.com) 
 
Taşımacılık sektörü B2B verilerin yönetilmesine yönelik bir AB çerçeve programının oluşturulması 
için çağrı yapıyor. 
 
Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı sektörlerinin yanı sıra üretim ve lojistik sektöründen 
temsilciler, dijital ekonomideki tüm ortaklar için eşit şartlar sunan bir B2B veri sisteminin 
yönetilmesine ilişkin olarak bir AB çerçeve programının Avrupalı karar mercileri tarafından kabul 
edilmesi için çağrıda bulunmaktadır. 

Çeşitli taraflar arasındaki kişisel ve kişisel olmayan çok sayıdaki verinin karşılıklı olarak aktarılması son 
yenilikler çerçevesinde taşımacılık sektörü için önemi giderek artan bir konu olmuştur. Çeşitli araçlar 
için geliştirilen otomatikleştirilmiş fonksiyonlar, bağlı araçlar, akıllı şehirler ve dijital mobilite 
platformları bahsedilen bu yenilikler kapsamındadır. Taşımacılık sektöründeki işletmeciler genellikle 
veri ürettikleri ve üretilen bu veriler teknoloji şirketleri tarafından işlenip kullanıldığı için söz konusu 
akıllı çözümler veri üretiminde artışa neden olmuştur. 

Avrupa Birliği karar mercilerine gönderilen ortak bir bildirimde yük ve yolcu taşımacılığı sektörünü 
temsil eden kuruluşlar, B2B verilerin yönetilmesine yönelik bir AB çerçeve programının oluşturulması 
için çağrı yapmıştır. Bu çerçeve programı, verilerin isteğe bağlı olarak alınması prensibini açık bir 
şekilde benimsemeli ve verileri toplayan kişilerin rol ve sorumluluklarının yanı sıra veri üreticilerinin 
de haklarını netleştirmelidir. Buna ek olarak Avrupa Birliği de, veri biçimlerini standart bir hale 
getirmek ve mobilite platformlarının birlikte çalışabilirliğini kolaylaştırmak için bir kılavuz 
hazırlamalıdır. 

İş hayatındaki dijitalleşme sürecinin etkileri başta küçük ve orta ölçekli işletmelerde (small and 
medium enterprises - SMEs) olmak üzere hafife alınmamalıdır. Dijitalleşme sürecinin başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilmesi için işletmelerin mevcut işgücünü iyileştirmesi ve veri ekonomisinin 
sunduğu fırsatlardan faydalanmak isterlerse finansal destek talep etmeleri gerekmektedir. 

Taşımacılık sektörü herkes için eşit ve şeffaf bir şekilde oluşturulacak AB yönetmeliği sayesinde dijital 
ekonomide bulunan tüm iş ortakları için eşit şartlar ortaya koymak amacıyla dijitalleşme konusunda 
AB kurumları ile işbirliği yapmak için hazırdır. (Kaynak: ECSA) 
 
Belçika ve Hollanda liman yetkilileri ortak bir sahil güç kaynağının kurulmasına yönelik ihale 
gerçekleştirilmesi için çağrıda bulunuyor. 

Antwerp Limanı, Rotterdam Liman Başkanlığı, Amsterdam Limanı, North Sea Port Netherlands, 
Drechtsteden ve De Vlaamse Waterweg, iç sularda yapılan deniz taşımacılığı ve nehir üzerinde turistik 
amaçla gerçekleştirilen yolcu taşımacılığı sektörlerine yönelik bir sahil güç kaynağı sisteminin (Shore-
Based Power System) kurulmasını planlamaktadır. 

Söz konusu güç kaynağı sisteminin kurulması için ortak çağrıda bulunan tüm taraflar adına Rotterdam 
Liman Başkanlığı Avrupa ülkelerine ihale çağrısında bulunmuştur. İhale çağrısından sonra bu 
hizmetlerin hayata geçirilmesi için bir yüklenici seçilecektir. 
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Kurulan ortaklık, yerel yaşam ve çevre kalitesinin artırılması hedeflerinin yanı sıra Hollanda ve 
Belçika’da bulunan çeşitli liman bölgelerinin dengeli bir şekilde kalkındırılmasını amaçlayan bir 
politikayı benimsemekte ve gerçekleştirilecek ihale ise bu doğrultuda olacaktır. 

İç sularda yapılan deniz taşımacılığı daha çevre dostu ve karayolu taşımacılığı ile karşılaştırıldığında 
yüklerin daha etkili bir şekilde taşındığı bir taşımacılık yöntemi olarak tanımlanmaktadır. 

Farklı türdeki iç su gemileri için sahil güç kaynağı sisteminin kullanılması sayesinde mürettebat, dizel 
jeneratör veya geminin ana makinesini kullanmadan gemide bulunan cihazlardan faydalanabilecek ve 
bu sayede gemilerin limandayken ürettikleri karbon ayak izi azaltılacaktır. 

Kendi sürdürülebilirlik politikalarına uygun olarak limanlar, sahil güç kaynağı sisteminin geliştirilmesi 
ve bu sistemin olabildiğince kullanışlı olmasını sağlamak için ortak bir yaklaşım sergileme yönünde 
karar almışlardır. 

Antwerp Liman yetkilileri yapılan ortak bir açıklamada şu sözleri ifade etmiştir: “Bu yaklaşım ile gemi 
üzerindeki aksaklıkların giderilmesine ilişkin hizmet sağlanması hedeflenmekte ve sahil güç kaynağı 
ünitelerinin sağladığı elektriğin de faturalandırılması amaçlanmaktadır. İçsu taşımacılığının 
uluslararası bir olgu olduğu düşünüldüğünde bu yeni standardizasyon Belçika ve Hollanda’nın yanı 
sıra tercihen diğer ülkeler tarafından da benimsenecektir.” (Kaynak: offshore-energy.biz) 
 

EĞİTİM FAALİYETLERİ 
 
Ekim ayı içerisinde eğitimimiz bulunmamaktadır. 
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