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T.C.
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BARBAROS HAYRETTİN GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ KABUL, KAYIT VE EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA USUL VE 

ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz 

Ulaştırma İşletme Mühendisliği (DUİM) ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (GMİM) 
programına öğrenci kabulü, kayıt, yatay geçiş. dikey geçiş ile eğitim-öğretime ilişkin uygulama 
usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik 

Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (DUİM) ve Gemi Makineleri İşletme 
Mühendisliği (GMİM) Bölümlerini tercih eden aday öğrenciler ile bu bölümlerde eğitim 
öğretim gören tüm öğrencileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar;
a) İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümlerine,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine,
c) Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında 

Uluslararası Sözleşme (STCW) hükümlerine,
ç) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği hükümlerine,
d) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi hükümlerine,
e) Denizcilik Kalite Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine,
f) İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik 

Fakültesi Öğrenci Kıyafet Yönergesi hükümlerine,
g) Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine,
ğ) Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge hükümlerine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu uygulama esaslarında geçen;
a) Aday öğrenci: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yerleştirme sınavları (YKS, DGS, 

vb.) veya yatay geçiş yoluyla Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği programlarına yerleştirilen fakat henüz kesin kayıt hakkı kazanmamış 
öğrenciyi,

b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
c) Dekan: İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanını,
ç) Deniz örf ve adetleri: Denizdeki çalışma ve yaşama ortamının gereklerinden doğmuş 

olan hukuksal olayların veya münasebetlerin kuşaktan kuşağa aktarılması sonucu denizcilik 
mesleğine yerleşmiş mesleki değerler ile disiplin, üniforma, ast üst ilişkileri, nezaket gibi 
denizcilik mesleğinin özü haline gelmiş eylem ve davranışların oluşturduğu; yapılmadığı 
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zaman özellikle orta ve uzun dönemde herkesin zarar gördüğü; denizcilik eğitiminde ve mesleği 
icra ederken uyulan kurallar bütününü,

d) Denizci eğitimci: Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi 
kapsamında verilen Denizci Eğitimci Belgesine sahip olan ve meslek derslerini vermek ve 
uygulama yaptırmakla görevli öğretim elemanını,

e) Denizcilik disiplin zabiti: En az Uzakyol Vardiya Zabiti/Mühendisi yeterliliği ile en 
az 1 yıl gemide çalışmış ve denizci eğitimci belgesine sahip öğretim elemanını,

f) Denizcilik yemin töreni: Birinci sınıf öğrencilerinin; güz döneminin başlamasıyla 
birlikte Üniversitemizin ve fakültenin genel işleyişi, denizcilik örf ve adetleri, hiyerarşik 
düzeni, disiplini ve üniforma taşıma usullerini kapsayan bir oryantasyon eğitimini 
tamamladıktan sonra denizci yeminlerini etmek için düzenlenen töreni,

g) DGS: ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını,
ğ) Fakülte: İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesini,
h) Genel öğrenci zabiti: Öğrencilerin denizcilik örf ve adetlerine, denizcilik terbiyesine 

ve disiplinine uygun davranış sergilemeleri konusunda adaptasyonu ve koordinasyonu 
sağlamada yardımcı olmak üzere denizcilik disiplin zabiti tarafından görevlendirilen son sınıf 
öğrencisini,

ı) Güverte/makine sınıf zabitleri: Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği/Gemi 
Makineleri İşletme Mühendisliği bölümündeki her sınıf kademesi için genel öğrenci zabitinin 
önerisi üzerine disiplin cezası almamış ve örnek davranışlara sahip olan öğrenciler arasından 
denizcilik disiplin zabiti tarafından görevlendirilen öğrencileri,

i) İdare: Bakanlık Denizcilik Genel Müdürlüğünü,
j) İSTE: İskenderun Teknik Üniversitesini,
k) Kılık kıyafet kontrolü (3K): Öğrencilerin, “Öğrenci Kıyafet Yönergesi” hükümlerine 

göre üniformalarının kontrol edilmesini ve sürekli olarak takibini,
l) Kıyafet Uygunluk Belgesi (KUB): Öğrenci Kıyafet Yönergesi hükümlerine aykırı 

olarak üniforma giydiği tespit edilerek hakkında tutanak tutulan öğrencinin; ders, sınav, 
seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı, konferans, tören ve 
etkinliklere tekrar katılabilmesi için denizcilik disiplin zabiti tarafından “3K” sonrasında 
verilen belgeyi,

m) Nöbetçi öğrenci zabiti: Üniversite kampüsü içinde öğrenci yönetimine ilişkin günlük 
düzenin sağlanmasında genel öğrenci zabitine yardımcı olan son sınıf öğrencisini,

n) Öğrenci Kıyafet Yönergesi: İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik 
Fakültesi Öğrenci Kıyafet Yönergesini,

o) Öğrenci: Fakültenin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri 
İşletme Mühendisliği programı öğrencilerini,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Sözleşme (STCW): Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları 

Hakkında Uluslararası Sözleşmeyi,
r) Staj: Öğrencilerin eğitim-öğretim süresi içerisinde yapmak zorunda oldukları stajları,
s) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
ş) Uzakyol Vardiya Mühendisi: Yürütme gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın 

her türlü gemide vardiya mühendisi olarak görev yapan, ayrıca Sözleşmenin III/1 Kuralı ile 
tanımlanan eğitim düzeyine ilave olarak İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimini tamamlayan 
gemiadamını,

t) Uzakyol Vardiya Zabiti: Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü 
gemide görev yapan, ayrıca Sözleşmenin II/1 Kuralı ile tanımlanan eğitim düzeyine ilave olarak 
İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimini tamamlayan gemiadamını,

u) Üniforma: Öğrencilerin Üniversite kampüsü içinde ve staj yaptıkları gemilerde 
taşımakla yükümlü oldukları ve Fakültenin Öğrenci Kıyafet Yönergesi hükümlerine göre 
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giyilen resmi kıyafetini,
ü) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavını,
v) YKS: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavını,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Koşulları ve Eğitim-Öğretim Esasları

Başvuru koşulları
MADDE 5- (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen 

yerleştirme sınavları (YKS, DGS, vb.) ya da yatay geçiş yoluyla Deniz Ulaştırma İşletme 
Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programlarını tercih yapacak 
adayların aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru yapılan yıldaki 1 Temmuz tarihi itibarıyla 24 yaşından gün almamış olmak,
c) Erkek adaylarda 1,65 m’den, kız adaylarda 1,60 m’den az olmamak;
ç) Beden Kütle Endeksi 18,5-29,9 aralığında olmak,
d) Dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk; gözlerinde renk körü ve şaşılık; 

kulaklarında işitme kaybı gibi denizde çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu 
bulunmamak,

e) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden “Gemiadamı Sağlık Yoklama 
Belgesi” almak,

f) Fakültenin yapmış olduğu Sağlık Kontrolü ve Beden Yeterliliği Sınavında başarılı 
olmak ayrıca mülakata katılmak.

Eğitim-öğretim esasları
MADDE 6- (1) Eğitim-öğretim süreci aşağıda şartlar çerçevesinde yürütülür:
a) İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı 

uygulanır. İngilizce Hazırlık Programı, “İSTE Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”ne göre yürütülür. Hazırlık programı süresi, öğretim 
süresine dahil değildir.

b) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’nin 62 nci maddesi 
kapsamında İngilizce hazırlık sınıfı muafiyet ve başarılı olma esaslarına göre başarılı olanlar 
ÖSYM tarafından yapılan YDS’nin İngilizce başarı puanından muaf tutulurlar.

c) İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi “Öğrenci Kabul, Kayıt 
ve Eğitim Öğretim Uygulama Usul ve Esasları”na istinaden denizcilik eğitimi; ast-üst ilişkileri 
şeklinde, deniz örf ve adetlerine, mesleki disiplin ve hiyerarşiye uygun olarak gerçekleştirilir.

ç) İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi “Öğrenci Kıyafet 
Yönergesi”ne istinaden eğitim üniformalı olarak yapılır.

d) İşletmede Mesleki Eğitim, Staj ve Uygulamalı Dersler; Fakülte “Staj Yönergesi” ve 
bölüm “Staj Rehberi”ne uygun olarak gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Kontrolü, Beden Yeterliliği Sınavı ve Mülakat Esasları

Sağlık kontrolü
MADDE 7- (1) “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi”nin 

58 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca “Sağlık Kontrolü” yapılmaktadır.
(2)  Aday öğrencilerin;

             a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden “Gemiadamı Sağlık Yoklama 
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Belgesi” almış olması,
              b) Gemiadamlarının genel ve periyodik sağlık işlemini yapmaya yetkili özel veya 
resmi sağlık kuruluşlarından, “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” aldıktan sonra, 
gemiadamlarının sağlık muayenelerinin gerçekleştirildiği merkezlerden uzakyol vardiya 
zabiti/mühendisi yeterliliği için “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”ni almış olması,
             c) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programı için “güverte” ve “telsiz” sınıfları 
ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programı için “makine” sınıfının işaretli olması,
             ç) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları 
Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları Gemiadamı Olur Sağlık 
Raporunu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmış ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi 
almış olması,

 gerekmektedir. 
(3) Aday Öğrencilerin;

            a) Fiziksel görünümü, Beden Kütle Endeksi, düztabanlık, yürüme şekli, leke, yanık, 
yara izi, vücutta sakatlık, vücut görüntüsünde anormallik, anormal zayıflık ve şişmanlık 
durumlarının gemiadamı olma kriterlerine uygun olması,
            b) Boyun; erkek öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde ise 1,60 m’den az olmaması,
            c) Beden Kütle Endeksinin (vücut ağırlığının boy uzunluğunun metre cinsinden 
karesine bölünmesi, beden kütle endeksi (kg/m²)= Ağırlık/Boy²) 18,5-29,9 aralığında olması,

gerekmektedir.

Beden yeterliliği sınavı
MADDE 8- (1) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi”nin 58 

inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca “Beden Yeterliliği Sınavı” yapılmaktadır.
 (2)Aday öğrencilerin, Beden Yeterliliği Sınavında; koşu, şınav, mekik, barfikste kol 

çekme ve durarak uzun atlama olmak üzere toplam 5 (beş) branşta fiziksel yeterlilikleri 
değerlendirilmektedir.

(3)Her bir branş 0 ile 10 (on) puan arası değerlendirme yapılarak en az 30 puan alan 
aday öğrenci başarılı sayılmaktadır.

Beden Yeterliliği Sınavına ait Puanlama Tablosu erkek adaylar için Tablo 1’de ve kız 
adaylar için Tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 1 : Erkek Öğrenci Adayları İçin Beden Yeterlilik Testi Puanlama Tablosu

Koşu
(400 m)

Şınav
(1 dk içinde)

Mekik
(1 dk içinde)

Barfikste
Kol çekme

Durarak Uzun 
Atlama

(Çift ayak ile)
Süre
(sn)

Pua
n

Tekrar
(adet)

Pua
n

Tekrar
(adet)

Pua
n

Tekrar
(adet)

Pua
n

Mesafe
(cm)

Pua
n

95 0 9 0 9 0 0 0 164 0
94-93 1 10-11 1 10-11 1 1 1 165-170 1
92-91 2 12-13 2 12-13 2 2 2 171-175 2
90-89 3 14-15 3 14-15 3 3 3 176-180 3
88-87 4 16-17 4 16-17 4 4 4 181-185 4
86-85 5 18-19 5 18-19 5 5 5 186-190 5
84-82 6 20-21 6 20-21 6 6 6 191-195 6
81-78 7 22-23 7 22-23 7 7 7 196-200 7
77-74 8 24-26 8 24-26 8 8 8 201-205 8
73-71 9 27-29 9 27-29 9 9 9 206-209 9
70 ve 
altı 10

30 ve 
üzeri 10

30 ve 
üzeri 10

10 ve 
üzeri 10

210 ve 
üzeri 10
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Tablo 2 : Kız Öğrenci Adayları İçin Beden Yeterlilik Testi Puanlama Tablosu

Koşu
(400 m)

Şınav
(1 dk içinde)

Mekik
(1 dk içinde)

Barfikste
Asılı Kalma

Durarak Uzun 
Atlama

(Çift ayak ile)
Süre
(sn)

Pua
n

Tekrar
(adet)

Pua
n

Tekrar
(adet)

Pua
n

Süre
(sn)

Pua
n

Mesafe
(cm)

Pua
n

100 0 4 0 4 0 9 0 124 0
99-98 1 5 1 5 1 10-14 1 125-129 1
97-96 2 6 2 6 2 15-19 2 130-134 2
95-94 3 7 3 7 3 20-24 3 135-139 3
93-92 4 8-9 4 8-9 4 25-29 4 140-144 4
91-90 5 10-11 5 10-11 5 30-34 5 145-149 5
89-87 6 12-13 6 12-13 6 35-39 6 150-154 6
86-83 7 14-15 7 14-15 7 40-44 7 155-159 7
82-79 8 16-17 8 16-17 8 45-49 8 160-164 8
78-76 9 18-19 9 18-19 9 50-54 9 165-169 9
75 ve 
altı 10

20 ve 
üzeri 10

20 ve 
üzeri 10

55 ve 
üzeri 10

170 ve 
üzeri 10

Mülakat
MADDE 9- (1) Aday öğrencilerin denizcilik mesleği ile eğitim-öğretimine ve hiyerarşik 

düzene uygunluğu; genel duruş, tavır, kendini ifade, konuşma kusurları gibi psikolojik ve 
fiziksel yönleri değerlendirilir.

(2)Yüz yüze görüşmede aday öğrencinin gemiadamı olarak görev yapamayacağına dair 
sağlık ile ilgili durumların tespiti sonucunda aday öğrenci, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Sağlık Denetleme Merkezindeki yetkili hekimden uzman görüşü alınarak, gerekli 
görüldüğü takdirde gemiadamlarının genel sağlık işlemini yapmaya yetkili diğer bir sağlık 
kuruluşuna tekrar muayene için gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan ve Kazanamayan Aday Öğrenciler

Kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler
MADDE 10- (1) Aday öğrenciler, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi 

Makineleri İşletme Mühendisliği programına; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
tarafından belirlenen yerleştirme sınavları (YKS, DGS, vb.) veya yatay geçiş yolu ile 
yerleştirilir. 

(2) Aday öğrencilerin programlara yerleştirilmesi, kesin kayıt hakkı kazandığı anlamına 
gelmemekte ve dolayısıyla “e-kayıt” ile kayıt yapılmamaktadır.  

(3) Aday öğrenciler, “Kesin Kayıt Hakkı Kazanma” koşullarını sağladığı takdirde kesin 
kayıt yapabilir. Kesin kayıt hakkı kazanma koşulları aşağıdaki gibidir:

a) İskenderun Teknik Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin madde 9’da belirtilen şartları sağlamış olmak,

b) Yerleştirilen programa ilişkin ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları 
Kılavuzunda yer alan “Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” kısmında 
belirtilen şartları sağlamış olmak,

c) Bu fıkranın (b) bendindeki koşullara ilave olarak İSTE web sayfasında “Aday 
Öğrenciler” için yayınlanan ek koşulları sağlamış olmak.

ç) Sağlık Kontrolü, Beden Yeterliliği Sınavında başarılı olmak,
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d) Aday öğrenciler, aşağıdaki belgeler ile şahsen kesin kayıt yapabilirler:
1) ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi
2) Gemiadamları sağlık yoklama belgesi 
3) Nüfus cüzdan fotokopisi (1 adet)   
4) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (kişi) 
5) Güncel adli sicil kaydı 
6) Son 6 (altı) ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf (8 adet) 

Kesin kayıt hakkı kazanamayan aday öğrenciler
MADDE 11- (1) ÖSYM tarafından yerleştirilen aday öğrenci bilinebilen (boy, kilo vb.) 

nedenlerden dolayı kesin kayıt yapma hakkı kazanamadığı durumlarda yerleştirmeden doğan 
tüm haklarını kaybeder. Ancak, sağlık kontrolü aşamasında tespit edilen fakat önceden 
bilinemeyen bir nedenden dolayı yerleştirildiği programda kesin kayıt hakkını kaybeden aday 
öğrencilerin durumları ise değerlendirilmek üzere ÖSYM Başkanlığına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denizcilik Eğitim Öğretim Esasları

Denizcilik eğitimi
MADDE 12- (1) Fakültede denizcilik eğitimi;
a) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği hükümleri,
b) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi hükümleri,
c) Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği hükümleri,
ç) Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge hükümleri,
d) Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliği hükümleri,
e) Deniz örf ve adetleri,
f) Denizcilik teamülleri,

kapsamına göre yürütülür.
(2) Öğrenciler eğitim-öğretimin yürütümünde, birinci sınıftan itibaren ast-üst 

ilişkisine, deniz örf ve adetlerine, mesleki disiplin ve hiyerarşiye uygun olarak üniformalı 
eğitime uymakla yükümlüdür.

(3) Öğrenciler Üniversitenin ve Fakültenin eğitim-öğretim ve disiplin ile ilgili 
mevzuatına tabidir.

(4) Fakültede uygulanan denizcilik eğitim-öğretiminde, öğrenciye gemiadamı olmaya 
yönelik gerekli bilgi ve becerilerin yanında aşağıda belirtilen niteliklerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır:

a) Analitik düşünme ve yenilikçilik,
b) Aktif öğrenme yeteneği ya da neyi, nasıl öğreneceğini bilmek,
c) Karmaşık problemleri çözebilmek,
ç) Eleştirel düşünme ve analiz etme,
d) Stresli durumlarda dayanıklı ve esnek olma,
e) Yaratıcı, özgün ve girişimci olma, 
f) Sosyal alanda ve iş dünyasında etkili liderlik, 
g) Akıl yürütme, problem çözme ve yeni fikirler üretme,
ğ) Duygusal zekâ,
h) Teknoloji tasarımı ve programlama.

Denizcilik disiplini ve öğrencilere kazandırılacak disiplin anlayışı
MADDE 13- (1) Öğrencilere eğitim-öğretim süresince aşağıdaki disiplin anlayışı 

kazandırılır:
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a) Dünya denizlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk denizciliğini temsil etme 
bilincine ve sorumluluğuna sahip olmak,

b) Gemiadamları mevzuatına, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllerine, denizcilik 
terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olan davranışlar göstermek,

c) Özü ve sözü bir, doğru, çalışkan ve güçlü irade sahibi olmak,
ç) Sağlam muhakeme yapmak ve sistemli çalışmak,
d) İstenmeyen sevk ve temayüllerden uzak durmak,
e) Deniz örf ve adetleri ve denizcilik teamülleri ile ilgili konularda arkadaşlarının 

hatalarını, onları kırmadan düzeltmek ve kendi hatalarını düzelten arkadaşlarına karşı kin ve 
düşmanlık beslememek,

f) Vakur ve kibar olmak,
g) Kanunlara karşı saygılı olmak ve devlet malını korumak,
ğ) Kendisine verilen görevi zamanında ve istenilen şekilde bitirmek,
h) Her türlü olumsuz koşula katlanabilecek sağlam, kuvvetli ve dayanıklı bir bünyeye 

sahip olmak,
ı) Denizcilik mesleğinin şeref ve haysiyetiyle bağdaşacak davranışlar sergilemek,
i) Görünüşü temiz, bakımlı, kılık ve kıyafeti düzgün olmak.
j) Sürekli kendini geliştirme farkındalığına sahip olmak,
k)İngilizce bilgisinin denizcilik mesleğinin çok önemli bir gereksinimi olduğunun 

farkında olmak,
l) Can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasına yönelik görev bilinci ve sorumluluğunun 

oluşturulmasını sağlamak.

Üniformalı eğitim
MADDE 14- (1) Öğrenciler, 28/2/2010 tarihli ve 27507 sayılı “Denizcilere Mahsus 

Kıyafet Yönetmeliği” ile Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi “Öğrenci 
Kıyafet Yönergesi” hükümlerine göre üniformayla eğitim-öğretime tabidir.

(2) Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince Öğrenci Kıyafet Yönergesi hükümlerine 
uygun olarak üniforma giyip giymedikleri kılık kıyafet kontrolü ile denetlenir.

(3) Kılık kıyafet kontrolü (3K), her gün ilk ders saatinin başlamasından önce veya 
denizcilik disiplin zabiti tarafından belirlenen zamanlarda gerçekleştirilir.

(4) Öğrencinin derse katılabilmesi, kılık kıyafet kontrolünden başarılı bir şekilde 
geçmesine bağlıdır. Bu kontrolde başarısız olan ancak derse girmek isteyen öğrenciler, gün 
içinde eksikliklerini tamamlayarak tekrardan kılık kıyafet kontrolünden başarılı bir şekilde 
geçmeleri durumunda derse katılabilir.

Hiyerarşik düzen
MADDE 15- (1) Öğrenciler arasında hiyerarşik bir yapı vardır. Hiyerarşi ast-üst ilişkisi 

olması anlamına gelir. Üst, hiyerarşik yapıda üst dönem öğrencileri, ast ise alt dönem 
öğrencilerini ifade eder. Bu hiyerarşik yapı, Fakültenin düzenini belirleyen kuralların 
oluşturulması, düzenin korunması, aksaklıkların giderilmesi, eğitim öğretim işlemlerinin 
düzgün bir şekilde yapılması ve disiplinin kusursuz bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.

(2) Denizcilik mesleğinin temelini disiplin oluştur. Teorik ve uygulamalı eğitim alan 
öğrenciler müfredatta zorunlu olan stajları gemiadamı yeterliliği ile gemilerde yapmakla 
yükümlüdür.  Can ve mal kayıpları ile çevresel felaketlerin önüne geçilmesi amacıyla 
öğrenciler, öğrenim ve çalışma hayatları boyunca gemiadamları mevzuatına, denizcilik örf ve 
adetlerine, teamüllerine, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olan davranışlar 
sergilemekle yükümlüdür. 

(3) Öğrenciler, eğitim-öğretim süresince mutlak bir disiplin anlayışının hâkim kılınması 
ve ast-üst ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak bu Usul ve Esaslarda belirlenen kurallara 
uymakla yükümlüdür. Öğrencilerin bu mesleği uluslararası denizcilik sözleşmelerine uygun 
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olarak gerçekleştirebilmesi için Fakültede; taviz verilmeyen bir disiplin anlayışı sürdürülür ve 
ast-üst ilişkilerinin kurallara bağlı olduğu hiyerarşik bir yapı temelinde eğitim-öğretim yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Denizcilik Eğitiminde Organizasyon, Görev ve Sorumluluklar

Organizasyon
MADDE 16- (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonu şematik olarak 

aşağıda gösterilmektedir:

(2) Denizcilik disiplin zabiti tarafından yapılan rutin kılık kıyafet kontrollerinde, 
Öğrenci Kıyafet Yönergesi hükümlerine aykırı olarak üniforma giydiği tespit edilen öğrenci 
hakkında tutanak tutulur. Hakkında tutanak tutulan öğrenci, Öğrenci Kıyafet Yönergesi 
hükümlerine uygun hale gelene kadar Üniversite bünyesindeki ders, sınav, seminer, uygulama, 
laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı, konferans ve tören gibi etkinliklere katılamaz. 
Katılabilmesi için denizcilik disiplin zabiti tarafından yeniden kontrol edilerek “Kıyafet 
Uygunluk Belgesi” alması gerekir.

(3) Birinci sınıf öğrencileri, “Denizcilik Yemin Töreni”ne kadar mesleki oryantasyon 
eğitimine tabi tutulurlar.

(4) Üst dönem öğrenciler denizcilik örf ve adetlerini anlatmak üzere alt dönem 
öğrencilere denizcilik disiplin zabitinin yazılı iznini alarak etkinlik yapabilir. Üst dönem 
öğrencilerin aldıkları izinde etkinliğe kimlerin katılacağı, hangi konuların konuşulacağı ve 
etkinliğin süresi açık bir şekilde bildirilir.

Öğretim elemanlarının sorumlulukları
MADDE 17- (1) Disiplinin bozulduğunu gören veya bozulma eğilimi gösterdiğini fark 

eden her öğretim elemanı bu durumu denizcilik disiplin zabitine bildirir.
(2) Her öğretim elemanı, öğrencilerin Öğrenci Kıyafet Yönergesi ile bu Uygulama Usul 

ve Esaslarının hükümlerine aykırı tutum ve davranışlarının tespiti halinde durumu denizcilik 
disiplin zabitine bildirir.

Denizcilik disiplin zabitinin görevleri
MADDE 18- (1) Denizcilik disiplin zabiti, öğrencilerin üniformalarını, Öğrenci Kıyafet 

Yönergesi hükümlerine uygun olarak giymeleri ve buna uygun davranış sergilemeleri 
konusunda disiplin koordinasyonunu sağlar.

(2) Denizcilik eğitimine ilişkin disiplin ve hiyerarşinin uygulanmasını, sürdürülmesini 
ve geliştirilmesini sağlar. Bu Usul ve Esaslar ile Öğrenci Kıyafet Yönergesi hükümleri 

DUİM Öğrencileri

Nöbetçi Öğrenci Zabiti

GMİM Öğrencileri

Makine Sınıf Zabitleri

Denizcilik Disiplin Zabiti

Güverte Sınıf Zabitleri

Genel Öğrenci Zabiti



Sayfa 9 / 11

kapsamında öğrencilerde uyumu takip eder, ihlalleri tespit eder, sorumlusunu ve nedenini 
araştırır.

(3) Denizcilik disiplin zabiti, gerektiği durumlarda disiplinin korunması ve 
sürdürülebilmesi için kaynağını kanunlardan, emniyetli yönetim sisteminden ve deniz örf 
adetlerinden alan cezai ve idari işlemlerin başlatılması için başvuruda bulunur.

(4) Kılık kıyafet kontrolünün (3K) yapılmasından, organizasyonundan ve denetiminden 
sorumludur.

(5) Genel öğrenci zabiti ve Güverte/Makine sınıf zabitlerini görevlendirir.
(6) Öğrenciler için ödül gerektiren konuları ve şartları belirler.

Genel öğrenci zabitinin görev ve sorumlulukları
MADDE 19- (1) Genel öğrenci zabitinin görev ve sorumlulukları:
a) Fakülte öğrencilerini temsil etmek,
b) Denizcilik disiplin zabitinin aldığı kararları Güverte/Makine sınıf zabitleri vasıtasıyla 

öğrencilere duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
c) Öğrencilerin sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için denizcilik disiplin 

zabitine iletmek,
ç) Ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,
d) Denizcilik disiplin zabitinin yazılı izni ile öğrencilere denizcilik örf adetlerini 

anlatmak üzere toplantı yapmak,
e) Ödül gerektiren konularda denizcilik disiplin zabitine müracaatla imkânlar dâhilinde 

hak eden öğrenciye ödül verilmesi konusunda talepte bulunmak,
f) Fakültenin Öğrenci Kıyafet Yönergesi ile bu Uygulama Usul ve Esasları hükümlerine 

aykırı hareket eden öğrencileri denizcilik disiplin zabitine bildirmektir.

Nöbetçi öğrenci zabitinin görev, sorumluluk ve eğitim-öğretim hususları
MADDE 20- (1) Öğrencilerin görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, Fakültenin 

yönetim işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi vermek.
(2)  Nöbetçi öğrenci zabiti, denizcilik disiplin zabitine bilgi vermek şartıyla yazılı ve 

uygulamalı sınava girer. Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz.
(3) Nöbetçi öğrenci zabitinin nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders 

bitiminden 30 dakika sonra biter. Ancak bu süre, denizcilik disiplin zabiti tarafından gerekli 
gördüğü durumlarda değiştirilebilir.

(4) Mazereti nedeniyle nöbet görevini yerine getiremeyecek olan öğrenci, durumunu 
önceden denizcilik disiplin zabitine bildirerek izin alır. Bu durumda nöbet görevi için bir 
sonraki öğrenci görevlendirilir. Nöbet görevi, denizcilik disiplin zabitinin bilgisi doğrultusunda 
genel öğrenci zabiti huzurunda devir teslim edilir. 

(5) Öğrenciler ile ilgili herhangi bir aksaklık veya eksiklik tespitini denizcilik disiplin 
zabitine bildirmek,

(6) Denizcilik disiplin zabitinden gelen talimatlara göre hareket etmek,
(7) Genel öğrenci zabitine görev ve sorumlulukları konusunda yardımcı olmak,
(8) Genel öğrenci zabitinin olmadığı zamanlarda onu temsil etmektir.

Güverte/Makine sınıf zabitlerinin görevleri
MADDE 21- (1) Güverte/Makine sınıf zabitlerinin görevleri:
a) Kendi sınıfının öğrencilerini temsil etmek,
b) Denizcilik disiplin zabitinin aldığı kararları, temsil ettiği sınıfın öğrencilerine 

duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
c) Temsil ettiği sınıftaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için 

hiyerarşik düzen içerisinde denizcilik disiplin zabitine iletmek,
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ç) Üniversite bünyesinde düzenlenen ilgili etkinlikleri koordine etmek,
d) Genel öğrenci zabitine yardımcı olmak,
e) Genel öğrenci zabitinin bilgisi dahilinde ve denizcilik disiplin zabitinin yazılı izni ile 

alt dönem öğrencilere denizcilik örf adetlerini anlatmak üzere etkinlik düzenlemek,
f) Ödül gerektiren konularda hak eden öğrenciye ödül verilmesi konusunda silsile takibi 

ile genel öğrenci zabitine öneride bulunmak,

Denizci öğrencilerin görev ve sorumlulukları
MADDE 22- (1) Öğrenciler, Fakültenin Öğrenci Kıyafet Yönergesi hükümlerine uygun 

olarak üniforma giymekle ve bu Usul ve Esaslara uygun davranış sergilemek,
(2) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen disiplinin bozulduğunu tespit eden veya bozulma 

eğilimi gösterdiğini fark eden her üst sınıf öğrencisi bu durumu denizcilik disiplin zabitine 
bildirmek,

(3) Eğitim-Öğretim süresince ast-üst ilişkisine ve hiyerarşiye uygun olarak hareket 
etmek,

(4) Gemiadamlarının mevzuatına, denizcilik örf ve adetlerine, denizcilik teamüllerine, 
denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olan davranışlar göstermek,

(5) Fakülte içerisindeki uygulamalı eğitimde ve staj yaptığı gemideki çalışmada emniyet 
kurallarına, düzene, disipline uymak ve de her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç-
gereçleri özenle kullanmak, 

(7) Staj yaptıkları kurum ve kuruluşların çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş 
emniyetine ilişkin kural ve talimatlarını yerine getirmek,

(8) Ders, sınav, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı, 
konferans, tören ve kılık kıyafet kontrolü gibi çalışmaların düzenine ilgili mevzuata uygun 
davranmak,

(9) Denizcilik disiplin zabiti tarafından istenilen bilgileri tam, doğru ve zamanında 
bildirmek,

(10) Arkadaşlarına ve üstlerine selam vermek ve almak,
(11) Ast ve üstlerine karşı söz, tavır ve davranışlarda denizcilik örf ve adetlerine uygun 

hareket etmek,
(12) Ders ve sınav esnasında cep telefonunu tamamen kapalı tutmak,
(13) Mesleği aleyhinde yazılı ve sözlü beyanda bulunmamak,
(14) Talep, öneri veya diğer konuları silsile takibi ile denizcilik disiplin zabitine iletmek,
(15) Hiyerarşik düzendeki konumlarını kullanarak kampüs içinde/dışında kişisel 

menfaat sağlamamak ve kişisel menfaat için diğer öğrencileri hiçbir şeye zorlamamak,
(16) Birbirlerine hitap ederken isimleri ile değil denizcilik örfü gereği görevi veya 

konumunu belli eden sıfatını kullanmak,
(17) Can ve mal emniyeti, Fakültenin selameti, çevre güvenliği ve Üniversite 

menfaatlerine zararı dokunabilecek, ülkemizin itibarını zedeleyebilecek bütün hususlarda 
bildiklerini yetkili makamlara doğru ve tam olarak anlatmak,

(18) Üniforma ile binilmesi uygun olmayan motosiklet, bisiklet, kaykay, kızak, scooter, 
paten gibi taşıtlara binmemek,

(19) Sosyal medya platformlarını kullanarak Fakülte ve Üniversitenin itibarını 
zedeleyecek; haber ve içerik üretimi, dezenformasyon faaliyetleri ile uygun olmayan açıklama 
ve paylaşımlarda bulunmamak,

(20) Üniforma ile çalışılması uygun olmayan işler ile denizcilik disiplin zabitinin uygun 
görmediği görevlerde çalışamamak,

(21) Sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip olmak,
(22) Sürekli kendini geliştirme bilincine sahip olmak.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 23- (1) Bu Usul ve Esaslarında hüküm bulunmayan hâllerde; İskenderun 

Teknik Üniversitesi Senatosu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Oryantasyon, denetim ve yaptırım
MADDE 24- (1) Denizci öğrencilerinin, Fakültenin Öğrenci Kıyafet Yönergesi ile bu 

Usul ve Esaslarına uymaları zorunlu olup uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Denizci öğrencilerinin üniformalı eğitime oryantasyonlarını ve eğitim öğretimleri 
süresince Fakültenin “Öğrenci Kıyafet Yönergesi” hükümleri ile bu uygulama Usul ve 
Esaslarının uygulanması ve denetimini sağlamak amacı ile Fakülte öğretim elemanı arasından 
Dekan tarafından üç yıl olarak “denizcilik disiplin zabiti” görevlendirilir.

Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Usul ve Esaslar Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

Yürütme
MADDE 26- (1) Bu Usul ve Esaslar İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür.




