
LAM ŞİRKETLER GRUBUNDAN DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ EĞİTİMİ ÜZERİNE ÖNEMLİ BİR 

ERASMUS+ PROJESİ DAHA 

LAM Lyonel A. Makzume Şirketler Grubu (www.lam-world.com) bünyesinde Fransa’nın 

Marsilya şehrinde faaliyet gösteren LAM FRANCE şirketinin koordinatörlüğünde başvurusu 

yapılan “PRActical and Communication based MARitime ENGlish (PraC-MARENG)” başlıklı 

Erasmus+ KA2 projesi kabul edildi.   

PraC-MARENG projesinde; denizcilik projeleri üzerine çalışan İstanbul merkezli Maritime 

Innovators Proje Eğitim Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. (www.maritimeinnovators.com), yine 

İstanbul-Tuzla’dan proje üretimi, yönetimi ve yaygınlaştırma konularında deneyimli Tuzla 

Kaymakamlığı (www.tuzla.gov.tr), Romanya’dan Constanta (Köstence) Denizcilik Üniversitesi 

(www.cmu-edu.eu), Slovenya’da denizcilik eğitimi ve bilgi iletişim teknolojileri alanlarında 

faaliyet gösteren kuruluş; Spinaker (www.spinaker.si), Litvanya’nın Klaipeda şehrinde bulunan 

denizcilik yükseköğretim kurumu Lithuanian Maritime Academy (www.lajm.lt) yer 

almaktadır.  

Bilindiği üzere denizcilik İngilizcesi gemi personelinin aralarında ortak bir iletişim ağı ve hareket 

imkanı oluşturmada önemli bir unsurdur. Yapılan son araştırmalarda gemicilerin eğitilmesinde 

deniz güvenliği açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanırken bu anlamda eğitimde ve 

denizcilik endüstrisinde İngilizcenin yeterli ölçüde ve etkin kullanılmasının çok önemli olduğu 

vurgulanmaktadır. PraC-MARENG projesi, gemide farklı seviyelerde görev yapan gemi 

personelinin güncel tecrübelerine ve faaliyetlerine dayanarak denizcilik İngilizcesini etkin ve 

pratik şekilde öğretmeyi ve mesleki İngilizce bilgi seviyelerini ölçmeyi amaçlamaktadır.  Proje 

ortaklarınca geliştirilecek olan “Denizcilik İngilizcesi Çevrimiçi Eğitim Programı” ve denizcilik 

İngilizce seviyesini ölçen “Değerlendirme Aracı”, IMO tarafından yayınlanan “Standard Marine 

Communication Phrases (SMCP)” ile uyumlu bir şekilde denizcilik sektöründeki önemli bir 

ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanacaktır. 

Projenin başvuru döneminde ve hayata geçmesinde önemli katkıları olan Maritime Innovators 

şirketinin Genel Müdürü Uğurcan Acar; “Bu proje ile denizcilik İngilizcesi eğitiminde önemli 

açığı kapatacak etkileşimli bir eğitim programı ve değerlendirme aracı geliştirilmiş olacaktır” 

diye ifade etti. LAM Şirketler Grubu Ağ Kurma ve İletişim Genel Koordinatörü İlker Atağ, proje 

başvuru aşamasında ve ortaklık yapısının oluşmasında önemli katkılar sunmuştur. Ayrıca Tuzla 

Kaymakamlığı Proje Üretim ve Yönetim Merkezi Proje Uzmanı Yalçın Kuzören; PraC-MARENG 

projesinin gemi personelinin mesleki gelişimi ve deniz kazalarının önlenmesinde etkili olacağını 

belirtti. LAM France’ın İş Geliştirme Müdürü Zeynep Aslan da projenin başvuru aşamasında ve 

sonrasında etkin bir şekilde görev almıştır.  

Projenin amaçları doğrultusunda denizcilik İngilizcesi eğitiminde pratik çözümler sunacak 

Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar projesi PraC-MARENG 24 ay (2019 – 2021) sürecektir. 

Projenin başlangıç ve lansman toplantısı, proje koordinatörü LAM France ev sahipliğinde Kasım 

ayı içinde Fransa’nın Marsilya şehrinde gerçekleşecektir.  
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