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PROJE 
AB Erasmus+ programı 
kapsamında desteklenen 
"PRActical and Communication 
based MARitime ENGlish" başlıklı 
PraC-MARENG projesi, zayıf 
iletişimin neden olduğu gemi 
kazaların sayısını azaltmak için 
denizcilerin Denizcilik İngilizcesi 
becerilerini geliştirmeyi 
hedefliyor. Proje, e-öğrenme 
kursunun geliştirilmesi, etkili 
eğitim kursları ile iki yıl 
sürecektir. 

 

Deniz kazalarının % 40'ı aynı 
gemide bulunan denizciler 
arasındaki iletişim eksikliği ve 
mürettebat ile kıyı 
istasyonları arasındaki 
yetersiz iletişim standartları 
ile bağlantılı olduğundan, çok 
uluslu eğitim programı, 
denizcilerin İngilizce 
anlayışını ve uygulamalarını 
geliştirmek için 
tasarlanmaktadır. 

İLERLEME 

Proje konsorsiyumu, başlangıç 
toplantısında belirlenen görevleri yerine 
getirmek için yoğun bir çaba 
içerisindedir. COVID-19'un patlak 
vermesi nedeniyle, Mayıs 2020'de 
Litvanya'da gerçekleşmesi planlanan 
ikinci proje toplantısının çevrimiçi olarak 
düzenlenmesine karar verildi. Bu 
nedenle, ortaklar arası ikinci proje 
toplantısı bir telekonferans aracılığıyla 
gerçekleştirildi ve ardından ortaklar 
tarafından yürütülen çalışmaları gözden 
geçirmek için aylık toplantılar yapıldı.  

 

SMCP tabanlı platform çerçeveleri, IMO 
3.17 model kursu dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Anketten elde edilen 
bulgular, yukarıda bahsedilen yapıyı 
geliştirmek için çalışılmıştır. PraC-
MARENG projesi kapsamında, gemideki 
ortak iletişim senaryolarını belirlemek ve 
gemide Denizcilik İngilizcesi öğrenmeye 
yönelik en iyi uygulamaları belirlemek 
için yürütülen anket çalışmasına dayalı 
bir rapor oluşturuldu. Anketimiz, çeşitli 
kademelerden denizcilere yöneltilen bir 
dizi soru içeriyordu. 

 

  

Anket, hedef grupların denizcilerin iletişim becerilerindeki eksiklikler hakkındaki görüşlerine bakmanın yanı sıra 
denizcilik bağlamındaki sorunlu alanları belirlemeye odaklanmıştır. Rapor, anket sonuçlarına dayalı olarak 
üretilmiştir ve SMCP Tabanlı Denizcilik İngilizcesi Öğrenme Platformunun geliştirilmesi için bir temel olarak 
kullanılacaktır. Bu anket ilgili tüm hedef gruplara gönderilmiş ve 120 yanıt alınmıştır. Ancak çok daha fazla yanıt 
alınabilirdi; Dünya genelinde hayatları etkileyen ve halen devam eden salgın bazı olumsuz etkiler yarattı. Buna paralel 
olarak, her bir ortak bu tür eğitim ve öğretim sistemlerinin Denizcilik İngilizcesi bağlamında sunulma yöntemini 
gözden geçirdi ve ülkelerindeki iletişim eksiklikleri ile ilgili kazaları ve bunların görülme sıklığını inceledi. 



 

 

 

HAKKIMIZDA 
Prac-MARENG proje konsorsiyumu aşağıdaki kuruluşlardan 
oluşmaktadır: WEB PLATFORMU 

LAM France (www.lam-world.com), 
küresel bir taşımacılık çözümü 
sağlayıcısı, projede koordinatör 
olarak yer almaktadır. 

MARITIME INNOVATORS, 
Türkiye'den denizcilik sektöründe 
proje, eğitim ve danışmanlık şirketi 
(www.maritimeinnovators.com),  

Tuzla Kaymakamlığı,  İstanbul, 
Türkiye'den proje yönetimi, 
uygulama ve yaygınlaştırma 
konusunda kapsamlı bir deneyime 
sahip kamu kurumu 
(www.tuzla.gov.tr), 

 

Köstence Denizcilik Üniversitesi 
(www.cmu-edu.eu), Romanya'dan 
bir yüksek öğrenim ve araştırma 
kurumu,  

Spinaker (www.spinaker.si), 
Slovenya'nın en büyük denizcilik 
mesleki ve yetişkin eğitimi sağlayıcısı 
ve bir BT şirketi,  

Litvanya Denizcilik Akademisi 
(www.lajm.lt), Litvanya, 
Klaipeda'dan yüksek vasıflı denizciler 
ve denizcilik endüstrisi için diğer 
uzmanlar için profesyonel yüksek 
öğrenim eğitimi veren akredite bir 
kamu kurumu 

olarak PraC-MARENG projesinde 
ortak olarak yer almaktadırlar. 

 

Projenin çıktılarını yaymak ve 
sunmak için bir web platformu  
(www.prac-mareng.com) 
geliştirildi. Önemli kilometre 
taşları ve haberler düzenli olarak 
paylaşılacaktır. Kullanıcılar, iki 
yılda bir yayınlanan bültenimiz 
aracılığıyla güncellemeleri 
alabilecek ve proje yönetimi 
ekibiyle e-posta: info@prac-
mareng.com aracılığıyla iletişime 
geçebilecekler. 

Ortaklar kendi ülkelerinde ve 
saygın Avrupa yayınlarında çeşitli 
basın bültenleri yayınladılar.  

Projemiz Romanya Uluslararası 
Radyosu tarafından Avrupa 
Projeleri ile ilgili özel bir yayında 
bile yayınlandı ve yayının özel bir 
kısmı girişimimizi sunmaya ayrıldı. 

Her yayının bir kopyasına proje sitesindeki haberler 
bölümünden ulaşılabilir. Ek olarak, bir proje broşürü ve 
diğer bazı yaygınlaştırma materyalleri sitemizden 
indirilebilir. 

 

  

 
 

Proje hakkında daha fazlası için:                                     
www.prac-mareng.com  

ANKETE KATILIN 

Projenin anketi denizcilerden, özellikle de mühendislerden daha fazla yanıt toplamak için hala aktif. Anket, 
gemideki ortak iletişim sorunlarını belirlemeyi ve gemide Denizcilik İngilizcesi öğrenmeye yönelik en iyi 
uygulamaları belirlemeyi amaçlamaktadır: http://bit.ly/2tigg89   

 

 

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu 
tarafından finanse edilmektedir. Ancak burada yer 
alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Fransız 
Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz. 

Bizi sosyal medyadan takip edin: 

#pracmareng 

        /PracMarEng 

        @MarengPrac  

         www.linkedin.com/in/prac-mareng  
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