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SeaSAFER Proje Arkaplanı
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), son on yıldır insan unsurlarına, özellikle insan hatalarının nasıl büyük
can ve mal kaybına yol açtığına büyük önem vererek “Güvenlik Kültürü”nü teşvik etmektedir (IMO, 2013).
Ayrıca, insan hatasının ana neden olduğu kanıtlandığından, benzer kazaların/olayların tekrar tekrar meydana
geldiği de kabul edilmiştir.
Kazalardan/olaylardan öğrenme, denizcilerin ve endüstrinin eğitiminde dikkate alınmayan IMO'nun teşvik
ettiği iyi uygulamalardan biridir ve denizcilik personeli için bir eğitim aracı ve programından faydalanacaktır
(ACAR, 2011). Denizcilerin eğitimi için geçmiş kazaları/olayları kullanarak “Güvenlik Kültürü”nü teşvik etmek
için eksiksiz bir girişim ve araç mevcut değildir.

Project Amaç ve Hedefleri
• Deneysel bilgiyi kolaylaştırarak denizde ve limanlarda güvenliği artırmak ve denizcilerin
eğitimi için senaryolardan oluşan bir bilgi tabanı oluşturmak
• Köprüde ve Tam Görev Simülatörlerinde uygulama için oluşturulan senaryolara dayalı akıllı alıştırmalar
geliştirmek
• Geliştirilen senaryolar aracılığıyla kullanıcıların öğrenmesini değerlendirmek

Project Konsorsiyumu
Ortaklık, ödüllendirme, akreditasyon ve/veya sertifika yetkilileri tarafından desteklenen altı büyük
eğitim ve öğretim merkezinden, özel şirketlerden ve çeşitli AB ülkelerindeki üniversitelerden
oluşmaktadır.
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Soru ve Cevap
SeaSAFER Nedir?
SeaSAFER, denizcilerin eğitimi için bir öğrenme ve değerlendirme aracı sunan çevrimiçi bir
platformdur. Platform, geçmişteki kazaların/olayların denizde simülasyonu ile geliştirilmiştir.
SeaSAFER'den kimler yararlanabilir?
Denizciler, Denizcilik öğrencileri, Yeterlilik organları, Denizcilik şirketleri, Denizcilik eğitim Sağlayıcıları,
Denizcilik Enstitüleri, Ulusal yönetim organları.
SeaSAFER nasıl çalışır?
Platform, www.seasafer.com adresinde ücretsiz olarak mevcuttur. Kullanıcılar, basit bir kayıt defteri ile
denizdeki gerçek kazalardan geliştirilen bir dizi senaryoya erişebilirler. Öğrendiklerini ve öğrendiklerini
değerlendirebilirler.
Kim kullanabilir?
Bununla birlikte, öncelikle denizciler, deniz taşımacılığında denizde ve kıyıda daha güvenli
operasyonlarla bağlantılı olan herkes.
SeaSAFER, Tam Görev Simülatörü Eğitiminin yerini alıyor mu?
SeaSAFER, denizcilerin geçmiş kazalardan ders çıkarmalarını sağlayan bir platform sağlar. Tam görev
simülasyonundan farklı olarak herkes ve herhangi bir yerde kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır.
Tam görev eğitimini desteklemek için tasarlanmıştır.

