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NEO-COL fark yarattı
“Seyir Ekipmanı Odaklı Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları Eğitimi (NEO-COL)” projesi denizde çatışmayı önleme
tüzüğü (ColRegs) eğitiminde ve değerlendirme aracında kayda değer bir fark yarattı. NEO-COL projesi artık son buluyor.
Ancak projenin bütün çıktılarına her zaman proje web sitesinden (www.neo-col.eu) ulaşabilirsiniz. Proje, Türkiye Ulusal
Ajansı’nın desteği ile hayata geçirilmiş ve Erasmus+ Programı KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar yenilik geliştirme
projesi kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmiştir.
Bu sayıda yenilikçi proje çıktılarına, NEO-COL konferansına ve İstanbul’da gerçekleşen son proje toplantısına
yoğunlaşılacaktır.

NEO-COL projesinin amaçları:
Ankete dayalı ihtiyaç analizi ve geçmiş
çatışmaların
araştırılmasına
dayanan
bilgilerdeki teori ile gerçek uygulama arasındaki
farkların belirlenmesi,
Mevcut navigasyon ekipmanı ve araçları göz
önünde bulundurularak, modern elektronik
navigasyon cihazlarının tüm gemiler için
özelleştirilmiş Çatışma Tüzüğü eğitminde mümkün
olan en iyi eylem ve en gerçekçi yol için çevrimiçi
bir kurs geliştirmek,

Yeni edinilen beceriler için kullanıcıya özgün bir
sertifika sağlayan bir değerlendirme aracı
tasarlamak. NEO-COL projesi, her gemide mevcut
ekipmanı (ECDIS, ARPA veya COMPASS) dikkate
alan farklı tipte gemiler için özel bir program
geliştirmektedir.

Bu proje Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa
Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer
alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal
Ajansı sorumlu tutulamaz.
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Projenin Çıktıları

NEO-COL projesi, COLREGs eğitimi ve değerlendirilmesinde yenilikçi çıktıları (fikri çıktıları) geliştirmek için
uygulamaya konmuştur. NEO-COL çevrimiçi eğitim kursu ve değerlendirme aracı İngilizce, Türkçe, İspanyolca
ve Rumence olarak online training course and the assessement tool are presented in English, Turkish, Spanish
and Romanian:
NEO-COL Online Eğitim Kursu (O1), denizcilik
öğrencileri, seyir zabitleri ve diğer zabitler için dizayn
edilmiştir. Bu Eğitim Modüllerini uygulayarak her
seviyedeki denizciler becerilerini yükseltebilir ve
elektronik navigasyon cihazlarını COLREGs’e göre en iyi
şekilde nasıl kullanacaklarını öğrenebilirler:

NEO-COL Değerlendirme Aracı (O2) gelişmiş
değerlendirme ve doğrulama aracına çevrimiçi erişim
sağlayan teknolojik bir çözüm sunar. Değerlendirme
metodolojisi, kullanıcıların (O1) NEO-COL Çevrimiçi
Eğitim Kursu'ndan edinilen yeni beceriler ve bilgi
düzeylerini test etmek ve derecelendirmek için
tasarlanmıştır.

www.neo-col.eu/assessment-tool

www.neo-col.eu/training-course

NEO-COL Final Konferansı İstanbul – Tuzla’da Gerçekleşti
NEO-COL projesi kapsamında 20 Kasım 2018
tarihinde Tuzla – İstanbul’da “Denizde
Çatışmayı Önleme Eğitiminde Yeni
Yaklaşımlar” konulu konferans düzenlendi.
Bu etkinlikte, Türk Loydu, Tuzla Kaymakamlığı,
Sea Teach S.L. (İspanya), Constanta Denizcilik
Üniversitesi (Romanya), Danmar Computers
(Polonya) ve MSG MarineServe GmbH (Almanya) uzmanları tarafından projenin fikri çıktıları olarak geliştirilen "NEOCOL Çevrimiçi Eğitim Kursu ve Değerlendirme Aracı"nın hedef gruplara ve paydaşlara tanıtım ve yaygınlaştırma
faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Konferansın sunumunu ve moderatörlüğünü Tuzla Kaymakamlığı’dan Proje
Yöneticisi Yalçın Kuzören yaptı. Konferans, yerli ve yabancı katılımcılardan
yoğun bir ilgi gördü. Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cem Melikoğlu
konuşmasında Türk Loydu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen NEO-COL
projesine katılan tüm ortaklara ve paydaşlara teşekkür etti. Gelecekteki
işbirliğinin sürmesi temennisiyle sözlerine son verdi.
Proje yöneticisi Yalçın Kuzören, NEO-COL projesinin amaçları, fikri çıktıları ve proje süresince (2016-2018) yapılan
çalışmaları ve faaliyetleri içeren bir sunu gerçekleştirdi. Sonradan sırasıyla, Türk Loydu’ndan Doğan Öztekin,
İspanya’dan Sea Teach’i temsilen Yusef Chaib Hassan, Almanya’dan MSG MarineServe GmbH’i temsilen Ralph
Becker-Heins, Köstence Denizcilik Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Alexandru Micu, Polonya’dan Danmar
Computers’ı temsilen bilişim uzmanı Krzysztof Tomasik, Tuzla Kaymakamlığı’ndan Yalçın Kuzören hem kendi
kurumlarını tanıtıcı hem de projeye ve proje çıktılarına verdikleri katkılardan bahseden sunularını gerçekleştirdiler.

-

NEO-COL Çevrimiçi Eğitim Kursu ve Değerlendirme Aracı"nın geliştirilmesinde kullanılan yöntemler, proje çıktıların
içeriği ve uygulamalarını içeren ayrıntılı sunuyu projeye bilişim ortağı olarak katılan Danmar Computers’dan Krzysztof
Tomasik yaptı. Yapılan sunuların ardından Türk Loydu'dan proje yöneticisi Uğurcan Acar ve proje uzmanları sorucevap bölümünde katılımcılardan gelen soruları cevapladılar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

--------------Bizi
Sosyal Medyada Takip Edin:

/neocolproject

/neocolproject

/groups/13515168

www.goo.gl/fAYq8q
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Son Proje Toplantısının Ev Sahipliğini Tuzla Kaymakamlığı Yaptı

Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında yürütülen “Seyir Ekipmanı Odaklı Denizde Çatışmayı Önleme
Kuralları Eğitimi (NEO-COL)” başlıklı projesinin 5. Ulusötesi
Proje Toplantısı, 21 Kasım 2018 tarihinde Tuzla, İstanbul’da
gerçekleşti. Proje toplantısının ev sahipliğini
Tuzla
Kaymakamlığı üstlendi. Ortaklık toplantısının moderatörlüğü,
proje yöneticisi Uğurcan Acar tarafından yapıldı. Türk Loydu,
Tuzla Kaymakamlığı, Sea Teach S.L. (İspanya), Constanta
Denizcilik Üniversitesi (Romanya), Danmar Computers
(Polonya) ve MSG MarineServe GmbH (Almanya) temsilcileri,
projenin ilerlemesini, çıktılarını, çoğaltan etkinliğini (konferans),
şimdiye kadar gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirmek üzere
bir araya geldiler. Ayrıca, temsilciler projenin final raporunu, mobility tool+, Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunu, projenin
yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik stratejilerini görüştüler.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neleri etkiliyoruz
NEO-COL, COLREGS'in belirli senaryolarda gemideki belirli ekipmanlara nasıl uygulanacağı konusunda kullanıcılara
özel bilgiler vererek denizciler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmuştur. Denizciler, düzeltici eylemi gerçekleştirerek
olası bir çatışma durumunu doğru bir şekilde yorumlamak için daha iyi beceri ve bilgi kazanmış olacaktır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hakkımızda
Proje konsorsiyumu, denizcilik sektörü içinde geniş deneyime sahip olan Türkiye, Romanya, İspanya, Polonya ve Almanya’daki
özel şirketler, kamu kurumları ve mesleki eğitim öğretim enstitüleri tarafından oluşturulmuştur. NEO-COL projesi, bir
“Klaslama, Belgelendirme ve Uygunluk Değerlendirme” kuruluşu olan Türk Loydu tarafından koordine edilmektedir. Türk Loydu
(Türkiye), T.C. Tuzla Kaymakamlığı (Türkiye), Sea Teach S.L. (İspanya), Constanta Maritime University (Romanya), Danmar
Computers (Polonya), MSG MarineServe GmbH (Almanya).

