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Avrupa’da Deniz Eğitimi &
Öğretiminin Birleştirilmesi
(UniMET) Programı, 5 ortak
denizcilik eğitim ve öğrenim
sisteminde mesleki eğitimin
STCW uyumlu olmasını
ve tüm denizci statüleri
ve türleri için endüstrinin
yerel ve uluslararası şartları
karşılamasını sağlayacak.
UniMET (Unification of
Marine Education & Training
in Europe) programme
initially will ensure that
vocational education and
training in the 5 partner
maritime education and
training systems across
Europe are STCW compliant
and meet the local and
international requirements of
the industry for all ranks and
types of seafarer.
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Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
1978 yılında ticaret filosu görevlileri için
Mesleki Eğitim ve Öğrenimin (MEÖ)
ilk standardını (STCW) geliştirdi. 1991
yılında bu programlar için bir dizi model
kurs başlatıldı ve bunlar 1995 yılında
özel şartları içerecek şekilde değiştirildi.
Standard 2003 yılında gözden geçirildi,
yakın zamanda da pek çok önemli
değişiklik yapıldı ve bu değişiklikler bu
sene Haziran ayında Manila’da açıklandı.
Bu çabalara rağmen, bu standartların nasıl
uygulandığını denetleyecek bir mekanizma
bulunmuyor. Avrupa Deniz Güvenliği
Ajansı (EMSA) STCW uyumunu izlemeye
başladı ancak MEÖ sunucularının pek çok
şarta uymadıkları ortaya çıktı.
SOS projesi (2005-7) ticari filo
denizcilerinin eğitimi için uyumlu bir
program geliştirme konusunda çok
başarılıydı ve TRAIN 4Cs projesinde
Türkiye’de uygulandı (2006-7). O
zamandan bu yana, program MarTEL
(2007-9), EGMDSS (2006-8) ve
EGMDSS-VET (2008-10) projelerinden
materyallerin ve İngilizce denizcilik
standartlarının eklenmesiyle güçlendirildi.
Edexcel, IMarEST ve MCA gibi
değerlendirme, akreditasyon ve lisanslama
kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışan
UniMET ortaklığı programı başlangıçta
Avrupa çapında 5 ortak denizcilik eğitim
ve öğrenim (DEÖ) sistemlerine (Hollanda,
Finlandiya, Türkiye, İspanya ve Litvanya)
yerleştirme amacıyla uluslararası ve
yerel/ulusal şartlara referans verecek
ve bunları UniMET programına (SOS,
MarTEL, EGMDSS, EGMDSS-VET

The International Maritime Organisation
(IMO) developed the first standard for
Vocational Education and Training (VET)
programmes for merchant navy officers
(STCW) in 1978. A series of model courses
for these programmes was introduced in
1991and were amended to include specific
requirements in 1995. The standard was
reviewed in 2003 and several significant
changes were introduced recently and these
changes were announced in June this year
in Manila. Despite these efforts there are
no mechanisms for monitoring how these
standards are being applied. European
Maritime Safety Agency (EMSA) has started
to monitor STCW compliance, however many
VET providers have been found not to follow
many of the requirements.
The SOS project (2005-7) was very successful
in developing a harmonised programme
for the training of merchant navy seafarers
and was implemented in Turkey in the
TRAIN 4Cs project (2006-7). Since then, the
programme has been strengthened with the
addition of materials and maritime English
standards from the MarTEL (2007-9),
EGMDSS (2006-8) and EGMDSS-VET (200810) projects.
The UniMET partnership, working in
collaboration with major awarding,
accrediting and licensing bodies such as
Edexcel, IMarEST and MCA will crossreference and include the international and
local/national requirements into the UniMET
programme (SOS, MarTEL, EGMDSS,
EGMDSS-VET &TRAIN 4Cs) with the aim
of embedding the programme initially into
5 partner maritime education and training

&TRAIN 4Cs) ekleyecek. UniMET
Avrupa’da HE programlarının uyumu ve
standardlaştırılması hakkında Lizbon
Sözleşmesi ve Bologna Anlaşması’nın
öncelikleri ve amaçları ile uyum
içerisindedir ve bunları destekler. Kabul
edildiği zaman, UniMET (Avrupa’da Deniz
Eğitimi & Öğreniminin Birleştirilmesi)
5 DEÖ’deki MEÖ’nün STCW uyumlu
olmasını ve tüm denizci statüleri ve türleri
için endüstrinin yerel ve uluslararası
şartlarını karşılamasını sağlayacaktır. Aynı
zamanda MEÖ sunucularının şartlara
uymaya devam etmesini garantilemek
için UniMET için yaygın itibar gören bir
sisteme dayalı bir kalite güvence ve kontrol
uygulaması da oluşturulacaktır.
UniMET’İN AMAÇ VE HEDEFLERİ
UniMET (Avrupa’da Deniz Eğitimi &
Öğreniminin Birleştirilmesi) projesi,
katılımcıları AB projelerine öncülük
etme ve iştirak konusunda uzun yılların
deneyimine sahip olan denizcilik
eğitim ve öğretim kurumlarının yaygın
bilgi ve deneyiminden oluşan mevcut
ağları kullanacak. Projenin ilk amacı
uluslararası ve yerel/ulusal şartlara çapraz
referans vererek ortak ülkeler içerisine
UniMET programını yerleştirmektir. Bu
durum, tüm denizcilerin uluslararası
şartlara uymasını sağlayacak ve böylece
yerel ve ulusal denizcilik sanayilerinin
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamanın
yanısıra denizcilerin uluslararası emek
piyasasında da istihdam edilebilirliği
artıracaktır. UniMET’in uygulanmasında
kullanılacak olan birleştirilmiş model,
uygulayıcı ülkelerde UniMET’te en az
bozulmaya neden olacak şekilde yerel,
ulusal veya uluslararası değişiklikler
yapıldıkça modelin her bir özelliğinin
ilgili şekilde birer birer değiştirilebileceği
anlamına gelir. İkinci amaç, Deniz
Ticaret Odası dahil olmak üzere yerel,
ulusal ve uluslararası lisanslama ve
meslek kuruluşlarını program hakkında
bilgilendirmektir. Programın denizcilik ve
devlet kurumlarında kullanılması yoluyla,
programı kabul edip desteklemeleri
ve böylece DEÖ ile ilgili politikalarda
değişiklik yapılmasına olanak sunmaları

(MET) systems across Europe (Holand,
Finland, Turkey, Spain and Lithuania).
UniMET is in line with and supports the
priorities and objectives of the Lisbon
treaty and Bologna accord regarding the
harmonisation and standardisation of HE
programmes in Europe. Once accepted
UniMET will ensure VET in the 5 METs are
STCW compliant and meet the local and
international requirements of the industry
for all ranks and types of seafarer. A quality
assurance and control practice based on a
well respected system for the delivery of
UniMET will also be established to guarantee
VET providers continue to follow the
requirements.
UniMET’s AIMS AND OBJECTIVES
The UniMET project will use existing
networks with extensive knowledge
and experience of maritime education
and training (MET) institutions whose
participants have a vast number of years
experience in leading and participating
in EU projects. The first aim is to
embed the UniMET programme within
the partner countries through crossreferencing international and local/national
requirements. This will ensure that all
seafarers are compliant with the international
requirements and will therefore increase
their employability within the international
labour market as well as enabling the needs

beklenmektedir.
Üçüncü amaç, UniMET ve diğer mesleki
programlar için mevcut bir BTEC/Edexcel
sistemine dayalı bir kalite güvence ve
kontrol sistemi kurmaktır. TUDEV’in
Genel Koordinatörü ve C4FF Başkanı
olarak BTEC sisteminin geliştirilmesinde
yer almakla birlikte denizcilik mesleki
programlarının oluşturulmasında
kullanılmak üzere sistemin
güçlendirilmesinde desteğim devam
edecektir. Şu anda denizcilik sektöründe
böyle bir sistem bulunmamaktadır.
Projenin dördüncü amacı ise projenin
tamamlanması sırasında ve sonrasında
Avrupa’da UniMET’i yaymak, bu konuda
bilinç yükseltmek ve nihai olarak dünya
çapında denizcilikte güvenlik düzeyini
yükseltme amacıyla iyi uygulamaları
aktarmaktır.
PROJE NASIL
YAYGINLAŞTIRILACAK?
UniMET, Avrupa Birliği’nde Denizcilik
Eğitim ve Öğretimini (DEÖ) uyumlu hale
getirmek ve bunun uluslararası düzeyde
kabul görmesini sağlamak için başlatılan
pek çok yakın tarihli ve başarılı Leonardo
projelerinin sonuçlarını yaygınlaştıracaktır.
Özenli bir proje süreciyle, UniMET üç
ana başarılı Leonardo da Vinci projesinin
çalışmalarını ve ürünlerinin bir araya
getirecektir. Her bir proje DEÖ’nün
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belirli bir unsuruna odaklanmaktadır. İlk
yaygınlaştırma, çeşitli Avrupa ülkelerinde
DEÖ uygulamalarını, Uluslararası
Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Modelini
ve güvenlik (yan) kurslarını ve ticari filo
görevlileri ve subay adaylarının eğitimi
ve öğretimi için ilgili şartları gözden
geçirerek yeniliklerin aktarılmasına
odaklanan, Başak Yücel Akdemir
(DTO) öncülüğünde TÜDEV tarafından
başlatılan Denizde Güvenlik (SOS,
2005-2007) projesi ile ilgili olacaktır.
SOS çalışması AB’de uygulanmak üzere
bir dizi uyumlu DEÖ programının (subay
adayları ve görevliler için iki düzeyde
biri Güverte diğeri Gemi Mühendisleri
için) oluşturulmasını sağlamıştır. Bu
programlar öncelikle projeye dahil olan
ortak ülkelerde mevcut eğitim ve öğretim
uygulamalarının güçlendirilmesi ve iyi
uygulamaların benimsenmesi/uyarlanması
yoluyla denizde ve limanlarda güvenliğin
geliştirilmesine odaklanmışlardır.
SOS projesinin erken aşamalarında,
deniz eğitiminin DEÖ programının
önemli bir parçası olduğu ve bu nedenle
SOS projesinin önerilen deniz eğitimi
özelliklerini uygulamak üzere Sualp
Ürkmez’den (DTO) destek alarak TRAIN
4Cs (2007) isimli bir Leonardo Hareketlilik
projesi formüle edildiği belirtilmiştir.
TRAIN 4Cs programı aynı zamanda
pek çok subay adayının ortak ülkelere
gönderilmesini de kapsamaktadır.
Üçüncü proje, başarılı olan Leonardo
EGMDSS (2006-2008) ve EGMDSSVET’dir (2008-2010). Bu projeler
Şadan Kaptanoğlu (DTO) tarafından
desteklenmekte ve GMDSS kısa Yol
Belgesi (SRC) ve GMDSS Uzun Yol Belgesi
(LRS) için bir online mesleki eğitim
öğretim programının geliştirilmesini
ilgilendirmektedir. SRC kıyıdan 30 deniz
mili içerisinde 300 kayıtlı brüt tona
kadar olan gemileri işleten denizciler için
zorunludur ve bu nedenle yeterli eğitim
temel önemdedir, LRS ise tüm ticari filo
görevlileri için zorunlu olan GOC’un
temelidir. Niyet, öncelikle tüm SOS eğitim
ve öğretim birimleri için kabul edilebilecek
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of local and national maritime industries to
be met. The unified model to be employed in
the delivery of UniMET will mean that each
aspect of the model can be changed one by
one in a relative manner should changes to
local, national or international requirements
be made which will cause minimum
disruption to the UniMET in countries
applying it . The second aim is to inform
local, national and international licensing and
professional bodies about the programme,
including the Chambers of shipping. By
exploiting the programme to key decision
makers within maritime and government
bodies it is hoped that they will accept and
support the programme therefore enabling
changes to policies regarding MET to be
made. The third aim is to establish a quality
assurance and control system for the delivery
of UniMET and other vocational programmes
based on an existing BTEC/Edexcel system.
Professor Ziarati, General Coordinator of
TUDEV and Chairman of C4FF, was involved
in the development of the BTEC system and
will provide valuable contacts and assistance
in enhancing the system for the use in the
delivery of maritime vocational programmes.
No such system currently exists within the
maritime sector. The fourth aim is to spread
UniMET further across Europe both during
and after the project’s completion, raising
awareness and transferring good practices
with the ultimate aim of improving the level
of safety at sea worldwide.
DISSEMINATION OF THE PROJECT
UniMET will disseminate the outcomes
of several recent and successful Leonardo
projects which were instigated to harmonise
the Maritime Education and Training
(MET) in the European Union (EU) and seek
international recognition for it. Through a
rigorous process UniMET will bring together
the work and products of three key successful
Leonardo da Vinci projects. Each project
concentrated on a specific element of MET
The first dissemination will concern the
Safety on Sea (SOS, 2005-2007) project,
initiated by TUDEV under the auspices of
Başak Yücel Akdemir (DTO), which focussed
on the transfer of innovation by reviewing
the MET practices in several European

bir e-öğrenme ve değerlendirme platformu
kurmaktı. DEÖ gereklilikleri sürekli
olarak değiştiği ve denizciler zamanlarının
büyük kısmını denizde geçirdikleri için
kıyıda yapılan kurslara katılma şansına
sahip olmadıkları için ve bundan dolayı
bu değişikliklerden yararlanamadıkları ve
kendileri için vasıf/belge alamadıkları için
önemli bir görevdi. Platform şu anda yakın
zamanda başlatılan MarTEL projesinde
kullanılmaktadır. Sonuçlar MarTEL ara
raporunda belirtildiği gibi oldukça başarılı
olmuştur.
Nihai proje SOS içerisinde geliştirilen
Denizcilik İngilizcesi’dir. Bununla birlikte,
bir Model Kursu (IMO 3.14) ve IMO
SMCP (Standart Denizcilik İletişim
İfadeleri) biçiminde IMO ilkeleri olmasına
rağmen, Denizcilik İngilizcesi için hiçbir
standart olmadığı belirtilmiştir. MarTEL
mevcut İngiliz dili standartlarından
ve IMO Model kursu 3.14 ve SMCP
dahil denizcilik İngiliz modellerinden
yeniliklerin aktarılması yolu ile bir dizi
İngiliz dili standardı geliştirmiştir.
UniMet projesinin birinci aşamasında
denizcilik eğitiminin ortak faktörüne
vurgu yaparak ve her bir ortak ülkede ilgili
kursların kabul edilmesini sağlayarak bu

Countries as well as the International
Maritime Organisation’s (IMO) Model and
safety (ancillary) courses and the related
requirements for education and training
of merchant navy cadets and officers. The
SOS work led to the development of a set
of harmonised MET programmes (one for
Deck and one for Marine Engineers at two
levels viz., cadet and officer) for application
in the EU. These programmes focused
on improving safety at sea and in ports
primarily through the enhancement of the
existing education and training practices and
adoption/adaptation of good practices in
partner countries involved in the project.

results have been very successful as noted in
the MarTEL interim report.

Early in the SOS project it was noted that
sea training is an important part of the MET
programmes and hence a Leonardo Mobility
project named TRAIN 4Cs (2007) was
formulated with support from Sualp Ürkmez
(DTO), to implement the proposed sea
training aspects of the SOS project. TRAIN
4Cs programme also included transfer of
several cadets to partner countries.

UniMet will in Phase One of the project,
unify the dissemination process of these
projects highlighting the common factor
of maritime education and secure the
recognition of related courses within each
of the partner countries. The process will
involve the exploitation of international
maritime conferences and a host of web
based dissemination materials providing
appropriate organisation with the full
knowledge of UniMET project courses,
benefits and applications.

The third project is the successful Leonardo
EGMDSS (2006-2008) and EGMDSS-VET
(2008-2010). These projects were supported
by Şadan Kaptanoğlu (DTO) and concerned
the development of an online vocational
education training programme for GMDSS
Short Range Certificate (SRC) and GMDSS
Long Range Certificate (LRC). The SRC is
mandatory for mariners operating vessels
of up to 300 Gross Registered Tons within
30 Nautical Miles from coast and therefore
adequate training is essential; and LRC is
the basis of GOC which is mandatory for
all merchant navy officers. The intention
was primarily to develop an e-learning and
assessment platform that can be adopted for
all SOS units of education and training. This
was an important task as the requirements
of MET are changing on a continuous basis
and yet since seafarers spend most of their
time at sea they do not have the opportunity
to attend courses on shore hence unable
to benefit from these changes or receive
qualifications/certificate for them. The
platform is currently being used in the
recently commenced MarTEL project. The

The final project is Maritime English units
developed within SOS. However, it was
noted that although there are IMO guidelines
in the form of a Model Course (IMO 3.14)
and IMO SMCP (Standard Maritime
Communication Phrases), there are no
standards for Maritime English. MarTEL has
developed a set of maritime English language
standards through the transfer of innovation
from existing English language standards
and maritime English models including IMO
Model course 3.14 and SMCP.

projelerin süreçlerinin yayımlanmasını
birleştirecektir. Bu süreç uluslararası
denizcilik konferanslarının yapılmasını
ve UniMET proje kursları, faydaları ve
uygulamalarının tam bilgisini içeren uygun
organizasyonu sağlayarak web tabanlı
olarak materyallerin yayımlanmasını
içerecektir.
İkinci aşama Avrupa Birliği’nde UniMET’in
yayılması ve tanınmasını genişletecek ve
ana değerlendirme kuruluşları ve IMO,
IMarEST gibi başlıca örgütler tarafından
kabul edilmesini sağlamaya çalışacaktır.
Bu aşama mevcut konsorsiyuma üç yeni
ortak ülkenin dahil edilmesini ve en az
bir tane büyük uluslararası akreditasyon
kurumu ve bir büyük uluslararası
değerlendirme kuruluşunun doğrudan
dahil edilmesini içerecektir. Şu anda 9 AB
ülkesi dahildir ve 3 ülkenin daha katılımı
düşünülmektedir. Bunun yanısıra, en az
bir büyük akreditasyon kurumu ve bir
büyük değerlendirme kuruluşu, online
bir öğretim ve değerlendirme aracına
sahip olan uyumlu ve en güncel DEÖ
programının teşvik edilmesi için güçlü
bir kuvvet oluşturacak ve bu şekilde
UniMET’in yaygınlaştırılması AB için
birleştirilmiş bir DEÖ programını ve nihai
olarak denizlerde ve limanlarda güvenliği
teşvik edecektir.

Phase Two will expand the dissemination and
recognition of UniMET across the European
Union and pursue its acceptance by major
awarding bodies and major organisations
such as IMO, IMarEST and so forth. This will
involve the inclusion of three new partner
countries to the existing consortium and
direct involvement of at least one major
international accrediting body and one major
international awarding body. There are
currently 9 EU countries involved and the
intended involvement of 3 more countries
as well as at least a major accrediting and a
major awarding body will form a formidable
force to promote a harmonised and the most
up-to-date MET programme which will have
an online learning and assessment tool and
in this way dissemination of the UniMET will
encourage a unified MET programme for the
EU and ultimately will promote safety at sea
and in ports.
*TUDEV Genel Koordinatörü/General Coordinator
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