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DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN STAJ REHBERİ 

1. DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJA ÇIKMAK İÇİN 

YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 

Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitimlerini bitirip mezun olabilmeleri 

için stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. 

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği (DUIM) Öğrencileri: 

DUIM öğrencileri stajlarını ancak liman seferi dışında çalışan ve 500 GT’den büyük 

gemilerde yapabilirler. Deniz stajına çıkmak için öncelikle öğrencilerin aşağıda belirtilen 

temel STCW derslerinden geçip, gemiadamı sağlık belgesi ile birlikte liman başkanlıklarına 

başvurarak alabilecekleri gemiadamı cüzdanına sahip olmaları gerekmektedir.  

Gemiadamı Cüzdanı için öğrencilerin geçmesi gereken temel STCW dersleri: 

- SAS 111 Denizde Canlı Kalma      

- SAS 112 Temel Yangın ve Yangınla Mücadele 

- SAS 122 Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk   

- SAS 121 Temel İlk Yardım 

- SAS 123 Can Kurtarma Araçlarını Kullanma    

- SAS 125 Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri  

Temel STCW derslerinden başarıyla geçen öğrenciler, Denizcilik Fakültesi Dekanlığından bu 

derslerde başarılı olduklarını gösterir belgeyi alırlar. Liman başkanlıkları tarafından 

yayınlanmış olan  “gemiadamı cüzdanı almak için gerekli diğer evrakları” da tamamlayarak 

başvurularını yapıp, gemiadamı cüzdanına sahip olabilirler.  

BİRİNCİ DENİZ STAJI 

Öğrencilerin ilk kısa stajlarına çıkmak için ayrılan süre ikinci yarıyılın sonundan üçüncü 

yarıyılın başına kadardır ve bu staja çıkabilmek için, öğrencilerin aşağıda yer alan birinci 

deniz stajı önkoşul derslerinin final sınavına girme hakkı kazanmış olmaları gerekmektedir.  

Birinci deniz stajı önkoşul dersleri: 

- DECK 111 Gemicilik-I    - DECK 121 Gemicilik-II 

- DECK 112 Seyire Giriş    - DECK 122 Düzlemsel Seyir 

- DECK 113 Denizcilik İngilizcesi-I   - DECK 123 Denizcilik İngilizcesi-II  

- DECK 127 Vardiya Standartları-I 
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İKİNCİ DENİZ STAJI 

İkinci kısa deniz stajına çıkacak DUIM öğrencileri için ayrılan süre dördüncü yarıyılın 

sonundan beşinci yarıyılın başına kadardır. Bu staja çıkacak öğrencilerin aşağıdaki 

önkoşul derslerden asgari “DD” notunu almış olmaları gerekmektedir. 

İkinci Deniz stajı önkoşul dersleri: 

- DECK 111 Gemicilik-I     - DECK 121 Gemicilik-II 

- DECK 112 Seyire Giriş     - DECK 122 Düzlemsel Seyir 

- DECK 127 Vardiya Standartları-I 

 

AÇIK DENİZ STAJI 

Öğrencilerin açık deniz stajlarına çıkabilmeleri için ayrılan süre beşinci yarıyılın sonundan 

yedinci yarıyılın başına kadardır. Açık deniz stajına çıkabilmek için öğrencilerden birinci 

ve ikinci deniz stajında asgari 90 gün staj yapmış olmaları şartı aranır.  Buna ek olarak, birinci 

ve ikinci kısa staj önkoşullarına ilaveten aşağıda belirtilen derslerden de asgari “DD” notunu 

almış olmaları gerekmektedir.  

Açık Deniz Stajı önkoşul dersleri: 

- DECK 211 Göksel Seyir-I    - DECK 221 Göksel Seyir-II 

- DECK 212 Meteoroloji    - DECK 213 Gemi Yapısı ve Dengesi 

- DECK 222 Vardiya Standartları-II   - DECK 226 Gemi Manevrası-I 

- DECK 223 Elektronik Seyir-I   - DECK 312 Elektronik Seyir-II 

- DECK 227 Denizde Haberleşme-I   - DECK 314 Denizde Haberleşme-II 

- DECK 224 Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-I - DECK 225 Denizde Güvenlik-I    

- DECK 313 Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-II 

 

Açık deniz stajının geçerli sayılması için öğrencilerin staj süresinin asgari 126 gün olması 

gerekir. Bu stajın bitiminde okula dönen öğrencilerin, DECK 320 kodlu Açık Deniz Stajı ders 

notunu alabilmeleri için Denizcilik Fakültesi tarafından belirlenen staj komisyonu önünde 

sözlü mülakata girmeleri gerekmektedir. Asgari 126 günlük açık deniz stajını tamamlamış ve 

önceki kısa stajları ile beraber toplam staj süresi 216 gün ve daha fazla olan öğrenciler bu 

sözlü mülakata girmeye hak kazanır.  
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Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (GMİM) Öğrencileri: 

A. ATÖLYE STAJI 

A.1. Staj Konuları ve Uygulama Esasları  

Atölye stajı; el aletlerinin, takım tezgâhlarının ve ölçüm aletlerinin imalat ve onarım 

maksadıyla kişisel olarak kullanımı (İngiliz anahtarı, somun anahtarı, pense, zımba, bükme 

aracı, keski, demir testeresi, delme makinesi, çekiç, raspa, tel makası, mengene, elektrikli 

havalı bileyici, elektrikli somun sökme anahtarı, elektrikli testere, sütunlu matkap, bileme 

tezgâhı, torna tezgâhı, vargel, freze, hidrolik matkap, terazi, çap pergeli, derinlik ölçeği, iletki, 

mikrometre, kalınlık ölçer), ısıl birleştirme ve kesme (gaz altı kaynak makinesi, redresör 

kaynak makinesi, jeneratör kaynak makinesi, lehim makinesi) ve öğrenciye kaynak işlemleri 

başta olmak üzere imal usullerinden, talaş kaldırma tekniği, soğuk şekillendirme, sıcak 

dövme, ölçme bilgisi ve malzeme bilgisi ile işletmelerin üretim, yönetim ve organizasyonu 

konularında pratik bilgiler sağlar. Bu konuda iş yeri faaliyetleri ile ilgili gerekli bilgiler Tablo-

1’de verilmiştir. 

Ön koşul: SM 121 Atölye (Workshop) dersinin yarıyıl sonu (final) sınavlarına girme hakkını 

(asgari “FF”) almış olmak.  

Atölye stajını başarı ile tamamlayamayan öğrenciler Bakım Tutum Stajına başlayamazlar. 

A.2. Staj Süresi  

Atölye stajı, 3 ay veya karada 75 iş günüdür. 2. yarıyıl sonu ile 3. yarıyıl başı arasında 

yapılır. 

SM 121 Atölye ve SM 213 İmal Usulleri derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin devam 

ettikleri her 4 ders saatlik süre bir iş günü olarak hesaplanacaktır. Buna göre; tüm derslere 

katılan öğrenciler Atölye dersinden 14 ve İmal Usulleri dersinden 14 olmak üzere toplamda 

28 iş günü, 6 ay süreli atölye becerilerini geliştirme eğitiminden (stajından) mahsup 

edilecektir. Mahsup edilen bu süre 3 aydan fazla olamaz.  

A.3. Staj Yeri  

Atölye Stajı, öğrencilerin kara tesislerinde kendi imkânları ile bulacağı ve bölüm staj 

komisyonunun da uygun göreceği, resmi veya özel gemi inşa sanayi ile atölye tesislerinde 

yapılabilir. Bu staj gemide yapılamaz. Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu işletmede 

staj komisyonunun onayı olmadan staj yapamaz. 

Staj yapılacak resmi veya özel kurum ve kuruluşlar, Madde 1,1. ve Tablo-1’de açıklanan 

özelliklerde olmalıdır. 

Atölye stajında bir makine parçasının üretiliyor olması veya tasarımının yapılması 

gerekmektedir (Yazılım şirketleri, doğalgaz şirketleri vb. gibi firmalarda staj yapılamaz).  

Kurum/kuruluşta stajyerlerden sorumlu en az bir adet Gemi Makineleri İşletme, Gemi İnşa, 

Makine veya İmalat Mühendisi bulunmalıdır. 

Öğrenciler staja başladıktan sonra staj komisyonunun bilgisi ve onayını alınmaksızın staj yeri 

değişikliği yapamazlar. Öğrenci, staj yerini staj komisyonunun bilgisi dışında değiştirdiği 

takdirde öğrencinin sigortasız çalışması vb. durumlarda T.C. Pîrî Reis Üniversitesi herhangi 

bir sorumluluk yüklenmez. 

Öğrencilerin staj yaptıkları iş yerinde iş yeri yöneticisi, staj yapan her öğrencinin iş güvenliği 

içinde verimli bir şekilde stajını yapması için gerekli tedbirleri alır. İş güvenliği zafiyeti 
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bulunan işyerlerinde staja başlayan öğrenci staj komisyonun bilgisi ve onayı dâhilinde ivedi 

bir şekilde staj yerini değiştirir. 

Öğrenciler staj yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmenlik ve her türlü mevzuata aynen 

uymaya mecburdurlar. Grev, gösteri, yürüyüş veya işi yavaşlatma eyleminde bulunamazlar.  

Öğrenciler, staj yaptıkları iş yerlerindeki her türlü alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri 

özenle kullanmak zorundadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde her türlü 

sorumluluk öğrenciye aittir.  

Öğrencilerin staj çalışmaları, gerekli görüldüğü durumlarda, Bölüm Başkanlığı tarafından staj 

yerlerinde denetlenir.  

Atölye stajı yapan her öğrenci stajı ile ilgili aşağıdaki konu başlıklarından en az dördünü 

kapsayacak şekilde staj eğitimini yapacaktır. İş yeri faaliyetleri, aşağıdaki konu başlıklarını 

kapsamalıdır.  

Tablo-1 Staj Yeri Faaliyetleri Konu ve İçerikleri 

Konu Başlıkları İçeriği 

MEKANİK TASARIM ve 

ÜRETİM PLANLAMA 

Makine parçalarının ve makine ekipmanlarının teknik 

resimlerinin çizilmesi, üretim için malzeme seçimi, uygun 

toleransların belirlenmesi, montaj ve demontaj işlemleri. 

TALAŞLI 

ŞEKİLLENDİRME  

Elektrikli testere, sütunlu matkap, bileme tezgâhı, vargel, 

freze, hidrolik matkap, terazi, çap pergeli, derinlik ölçeği, 

iletki, mikrometre, kalınlık ölçer gibi cihazların tanınması 

ve çalışmasının gözlenmesi. CNC cihazın çalışmasının 

kavranması, yazılım-üretim ilişkisinin incelenmesi. 

ISIL BİRLEŞTİRME VE 

KESME : KAYNAK 

İŞLEMLERİ 

Kaynak çeşitleri (Elektrik, oksiasetilen, toz altı, gaz altı 

kaynaklar. Her çeşit için gerekli donanım, makine ve araç-

gerecin tanıtımı ve çalışma ilkeleri. Yapılan işlerden 

örnekler ve işlem basamakları. Lehim cihazı ve lehim 

yapma. 

DÖKÜM Döküm çeşitleri, kum, kokil, savurma, hassas döküm vb. 

SICAK ve SOĞUK ŞEKİL 

VERME İŞLEMLERİ 

Döküm, boru/profil bükme, pres işlemleri vb. 

EL ALETLERİNİN 

KULLANIMI  

İngiliz anahtarı, somun anahtarı, pense, bükme aracı, 

keski, demir testeresi, delme makinesi, çekiç, raspa, tel 

makası, mengene, elektrikli havalı bileyici, elektrikli 

somun sökme anahtarı, işletmede bulunan eğe, tornavida, 

çekiç vb. el aletleri ve cetvel, kumpas, mikrometre, ölçme 

saati, gönye, ölçü plakaları, pleytler, vidalar, dişliler, çatal 

ve tampon mastarları gibi ölçü aletlerini tanıma, 

kullanmayı öğrenme. 
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B. BAKIM TUTUM STAJI 

B.1. Staj Konuları ve Uygulama Esasları 

Gemi makineleri ve teçhizatlarının bakım tutum ve onarımı (Santrifüj pompa, dişli pompa, 

valfler, hava kompresörü, ısı eşanjörü, dizel motoru, turboşarjer, soğutma sistemi), elektrikli 

ve elektronik ekipmanların bakım ve onarımı (Jeneratör, tevzi tablosu, elektrik motoru, 

starter, transformatör, doğru akım elektrik sistemi ve ekipmanları) konularını kapsar. 

Öğrenciye ana makine, jeneratör, yangın söndürme teçhizatı, sıcak ve soğuk su tesisatı, 

valfler, pompalar, elektrik elektronik cihaz ve ekipmanlar v.b. gemi makine ve cihazlarının 

bakım tutum işlemleri konularında pratik bilgiler sağlar.  

Ön koşul: Atölye stajını, SM 213 İmal Usulleri (Manufacturing Methods) ve SM 224 Gemi 

Makinelerinin Operasyonu ve Bakımı derslerini başarı (asgari “DD”) ile tamamlamak. 

B.2. Staj Süresi  

Bakım tutum stajı, 3 ay veya karada 75 iş günüdür. Bu staj gemide de yapılabilir. 4. yarıyıl 

sonu ile 5. yarıyılın başı arasında yapılır. 

Deniz eğitimine giden öğrenciler 6 aylık deniz eğitimi sonrasında aynı ya da farklı bir gemide 

staj defterine uygun olarak atölye eğitimine devam edebilirler ancak; bu süre 3 ayı geçemez.  

B.3. Staj Yeri 

Öğrenciler; kendi imkânları ile bulacağı ve bölüm staj komisyonunun da uygun göreceği, 

Resmi veya Özel gemi inşa sanayi ile diğer sanayi kuruluşlarının atölye tesislerinde veya 

liman sınırları dışında çalışan ana makine gücü 750 kW üzerindeki her tip gemide 

yapabilirler. Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu işletmede staj komisyonunun onayı 

olmadan staj yapamaz. 

Staj yapılacak resmi veya özel kurum ve kuruluşlar, Madde B.1.’de açıklanan özelliklerde 

olmalıdır. 

Kurum/kuruluşta stajyerlerden sorumlu en az bir adet Gemi Makineleri İşletme, Gemi İnşa, 

Makine veya İmalat Mühendisi bulunmalıdır. 

Öğrenciler, staja başladıktan sonra staj komisyonunun bilgisi ve onayını alınmaksızın staj yeri 

değişikliği yapamazlar. Öğrenci staj yerini staj komisyonunun bilgisi dışında değiştirdiği 

takdirde öğrencinin sigortasız çalışması vb. durumlarda T.C. Pîrî Reis Üniversitesi herhangi 

bir sorumluluk yüklenmez. 

Öğrencilerin staj yaptıkları iş yerinde iş yeri yöneticisi, staj yapan her öğrencinin iş güvenliği 

içinde verimli bir şekilde stajını yapması için gerekli tedbirleri alır. İş güvenliği zafiyeti 

bulunan işyerlerinde staja başlayan öğrenci staj komisyonun bilgisi ve onayı dâhilinde ivedi 

bir şekilde staj yerini değiştirir. 

Öğrenciler staj yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmenlik ve her türlü mevzuata aynen 

uymaya mecburdurlar. Grev, gösteri, yürüyüş veya işi yavaşlatma eyleminde bulunamazlar.  

Öğrenciler, staj yaptıkları iş yerlerindeki her türlü alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri 

özenle kullanmak zorundadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde her türlü 

sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrencilerin staj çalışmaları, gerekli görüldüğü durumlarda, 

Bölüm Başkanlığı tarafından staj yerlerinde denetlenir.  
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C. AÇIK DENİZ STAJI 

GMİM öğrencilerinin açık deniz stajları için ayrılan süre beşinci yarıyılın sonundan yedinci 

yarıyılın başına kadardır. Bu staj sadece liman seferi dışında çalışıp 750 kW’dan büyük ana 

makineye sahip gemilerde yapılabilir.  

Ön Koşul: Açık deniz stajına başlayabilmek için öğrencilerin aşağıda belirtilen önkoşul 

derslerinden asgari “DD” notunu almış olmaları gerekmektedir. 

- SM 124 Gemi Makinelerine Giriş    

- SM 121 Atölye 

- SM 123 Dizel Motorları-I     

- SM 212 Dizel Motorları-II 

- SM 214 Gemi Yardımcı Makineleri-I   

- SM 223 Gemi Yardımcı Makineleri-II 

- SM 224 Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı  

- SM 314 Makine Simülatörü-I 

- SM 211 Gemi İnşaatı ve Stabilite    

- DECK 225 Denizde Güvenlik-I 

- SM 217 Elektroteknik-I     

- SM 316 Otomatik Kontrol-I 

- SM 221 Gemi Elektroniği     

- SM 315 Makine Vardiya Tutma Standartları  

Açık deniz stajının geçerli sayılması için öğrencilerin staj süresinin asgari 126 gün olması 

gerekir. Bu stajın bitiminde okula dönen öğrencilerin, ME 320 kodlu Açık Deniz Stajı ders 

notunu alabilmeleri için, Denizcilik Fakültesi tarafından belirlenen staj komisyonu önünde 

sözlü mülakata girmeleri gerekmektedir. Asgari 126 günlük açık deniz stajını tamamlamış ve 

önceki kısa stajları ile beraber toplam staj süresi 216 gün ve daha fazla olan öğrenciler bu 

sözlü mülakata girmeye hak kazanır. 

 

2. TOPLAM STAJ SÜRESİNİ TAMAMLAYAN DUİM VE GMİM 

ÖĞRENCİLERİNİN YAPMALARI GEREKEN İŞLEMLER 

360 günlük toplam staj süresini bitiren DUIM ve GMİM öğrencileri, liman başkanlıklarına 

başvurarak yapmış oldukları hizmetleri saydırmalıdırlar. Liman başkanlıkları bu hizmet 

sayımı için öğrencilerden yapmış oldukları stajlarla ilgili olarak aşağıdaki belgeleri 

istemektedir: 

- Hizmet belgelerinin asıl nüshaları (şirket onaylı olacak) 

- Pasaport giriş çıkış kayıt belgesi (Emniyet Müdürlüğünden temin edilebilir) 

- Stajlara ait kontratlar 
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Açık deniz stajına çıkan ancak bu staj sonunda 360 günlük toplam süreyi tamamlayamayan 

öğrenciler de deniz stajı sunumlarını sözlü mülakatta yapacaklardır. Ancak bu durumdaki 

öğrenciler için 360 günlük süreyi tamamladıktan sonra yeni bir komisyon toplanması 

gerekecektir. Bu komisyonda sunum yapma zorunluluğu olmayacaktır. 

360 günlük toplam staj süresini tamamlayan öğrencilerin, Denizcilik Fakültesi tarafından 

belirlenen staj komisyonu ve liman başkanlıklarından gelecek yetkililer huzurunda yapmış 

olduğu stajlara dair bir sunum yapması gerekmektedir.  

360 günlük toplam staj süresini tamamlayıp staj komisyonu tarafından başarılı bulunan 

öğrenciler GASM tarafından yapılan vardiya zabitliği/mühendisliği sınavlarına girebilmek 

için transkriptleri ve liman başkanlıklarından aldıkları hizmet sayım belgesi ile Denizcilik 

Fakültesi Dekanlığına başvurup, vardiya zabitliği/mühendisliği sınavlarına girmeye hak 

kazandıklarına dair belgeyi alabilirler. 

 

3. DENİZCİLİK FAKÜLTESİNİN DENİZ STAJINA ÇIKACAK ÖĞRENCİLERİNE 

DUYURU 

Denizcilik Fakültesinden staja çıkacak öğrencilerimizin stajlarına başlayabilmeleri için 

yapmaları gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir; 

1) Öğrenciler, ilk olarak aşağıda belirtilen evrakları tamamlayıp “Kurumsal Staj Ofisi” ne 

teslim ederler. 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

- Katılış ordinosu aslı 

- Staj Başvuru Formu 

- 2 adet vesikalık fotoğraf 

- Transkript 

- Gemi adamı cüzdanı ilk sayfasının fotokopisi 

- İkametgâh aslı (e-devlet çıktısı olmayıp muhtarlık veya nüfus müdürlüklerinden 

alınacak)  

2) Yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz teslim eden öğrencinin staja çıkabilmek için gerekli 

önkoşul dersleri staj ofisi tarafından kontrol edilir, uygun görülmesi halinde staj başvuru 

formu ve iki adet staj takip tutanağı öğrenciye verilir. 

3) Staj başvuru formu ve staj takip tutanağındaki öğrenci tarafından doldurulması gereken 

alanlar staj ofisinde doldurulduktan ve imzalandıktan sonra, staj başvuru formu Mali İşler 

Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, öğrenci danışmanı ve bölüm staj komisyon başkanına 

öğrenci tarafından götürülerek onaylattırılır. Bu sırada staj takip tutanakları da danışmana 

onaylatılır ve bir kopyası danışmanda kalır.  

4) Staj başvuru formunun arka yüzünde yer alan “Staj Sigortası Uygulama Esasları”nın 

öğrenci tarafından okunmuş ve iyi anlaşılmış olması yüksek önem taşır. 

5) Öğrenci, ilgili birimlere onaylattığı staj başvuru formu, staj takip tutanağının bir kopyası ve 

kütüphaneden alacağı “borcu yoktur” belgesi ile tekrar kurumsal staj ofisine gider. 

6) Kurumsal staj ofisi yetkilisi öğrencinin staja çıkması için bir engel olmadığına kanaat 

getirdiğinde sigorta başlangıç işlemlerini yapar, SGK İşe Giriş Bildirgesini ve staj defterini 

öğrenciye teslim eder. 
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7) Öğrenci teslim aldığı staj defterini Denizcilik Fakültesi Dekan Sekreterliğine götürür. 

Burada staj defterinin gerekli sayfalarına mühür basılmasının ardından dekan yardımcısına 

giden öğrenci, onay aldıktan sonra staja çıkabilme işlemlerini tamamlamış olacak ve staja 

gidebilecektir. 

 

4. PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 

DENİZ STAJLARI İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR 

1. Öğrencilerimize kısa stajlar için bir ve uzun (açık deniz) staj için bir olmak üzere 4 yılda 

toplam iki adet staj defteri verilecektir. Öğrenci 1. kısa stajını tamamladıktan sonra staj 

defterini “Kurumsal Staj Ofisi” ne teslim edecek, bu stajı için kendisine öğretim 

elemanlarımız tarafından bir staj notu takdir edilecektir. Öğrenci 2. kısa stajına çıkarken aynı 

defteri (proje çizimleri hariç) staj bürosundan belge karşılığı teslim alacak ve bu defter ile 2. 

stajını bitirecektir. Ancak öğrenci 2. kısa stajına çıkarken staj defterini tarayıcıdan geçirerek 

bilgisayar ortamında (DVD, CD, USB vb.) kurumsal staj ofisine teslim edecektir. 

2. Staj Defteri Etüdü ve DECK 320 dersi değerlendirmesi için genel esaslar belirlenmiştir. 

Öğrenci stajlarının hangi kurallara göre değerlendirileceğini açıklayan bu genel esasların yanı 

sıra her bir staj defteri için “Staj Defteri Değerlendirme Kılavuzu”  ve Sınav Komisyonu 

tarafından yapılacak “DECK 320 sınavı Sunum Değerlendirme Kılavuzu” hazırlanmıştır. 

Öğretim elemanlarımız bu kılavuz ve genel esaslara istinaden değerlendirme yapacaklardır. 

Söz konusu kılavuz ve genel esaslar duyuru panolarına asılacaktır. 

3. Öğrencilerimiz staj dönüşünde gemiden ayrılmalarından itibaren (üniversite tatil 

döneminde olsa dahi) 2 iş günü içinde sigortalarını sonlandıracak ve kurumsal staj ofisine 

bilgi vereceklerdir. Staj defterlerini ise gemiden ayrılmalarından en geç bir ay sonra kurumsal 

staj ofisine teslim edeceklerdir. Bu tarihten sonra staj defterleri teslim alınmayacak ve 

öğrencinin stajı kabul edilmeyecektir.  

4. Staj defterleri incelenirken staj süresi, öğrencinin staja çıktığı gemiyi işleten şirket 

tarafından düzenlenen “Deniz Hizmet Belgesi” nde belirtilen staj başlangıç ve bitiş tarihleri 

esas alınarak hesaplanacaktır. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığının (Liman 

Başkanlıklarının) uygulamalarında belirtildiği gibi staj yapılan toplam sürenin 

hesaplanmasında her ayın 30 gün olarak kabul edilmesi zorunludur. Hesaplama yapılırken 

öğrencinin gemiye katıldığı gün hesaba dâhil edilecek, ayrıldığı gün ise kabul edilmeyecektir. 

6. Aynı gemide zaman fasılası olmaksızın hem kısa hem uzun staj yapacak öğrencilerin proje 

ödevleri için tek çizim yapmaları yeterlidir. 2 staj arasında zaman farkı olması halinde de aynı 

gemide staja çıkan öğrencinin proje çizimlerini yapması zorunlu değildir. Bu durumdaki 

öğrenciye bir önceki stajında proje çiziminden aldığı notun aynısı verilecektir. Ancak yine de 

stajyer öğrenci daha yüksek not alabilmek maksadıyla daha özenli çizimler yapabilecektir. 

DECK 320 dersinden komisyona giren ve dersin harf notunu alan öğrenci, eğer eksik staj 

süresini 360 güne tamamlamak için tekrar staja çıkacak ise staj defterlerini doldurtacak ancak 

proje çizimlerini yapmayacaktır. Bu durumdaki öğrencilere açık deniz stajında verilen proje 

çizim notunun aynısı verilecektir. 
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7. Her bir proje çiziminde sayfanın üst orta kısmında yer alacak şekilde gemi adı yazılacak ve 

o projenin hangi proje çizimi olduğu belirtilecektir. Öğrenci projeyi istediği şekil, cins ve 

ebattaki kâğıda çizebilecek, ancak teslim ederken A4 boyutuna uygun şekilde düzgün 

katlayarak teslim edecektir. 

8. Zorunlu nedenlerle daha önce hiç staja çıkamamış öğrencilerimize kısa ve uzun (açık) 

deniz stajları için iki ayrı staj defteri verilerek her iki stajlarını art arda yapmaları 

sağlanabilecektir. Bu durumdaki öğrencilerimiz için de DECK 320 Açık Deniz Stajı sözlü 

sınavına girebilme ön koşulu en az 216 günlük staj süresini tamamlama zorunluluğudur. 

9. PRU Staj Yönergesi gereğince eğitim öğretim dönemi arasında öğrencilerimizin eksik 

stajlarını tamamlamaları mümkün değildir. Ancak 4. sınıfta olan ve 360 günlük toplam staj 

eğitimini tamamlamasına kısa bir süre kalan öğrencilerimiz için sömestr tatili içinde olmak 

üzere staj izni Staj Komisyonu tarafından verilebilecektir.  

10. Öğrencilerimizin birden fazla vardiya timiyle seyir yapan (örneğin 2 gün vardiya ve 2 gün 

istirahat (izin) düzenindeki) İDO vb. gemilerde yapacakları deniz stajı kabul edilmeyecektir. 

Ancak, özellikle kısa süreli staj yapacak gemi bulmada yaşanan sorunlar nedeniyle açık deniz 

stajını tamamlayıp notunu almış ve toplam staj süresinin tamamlanması için 30 günden daha 

az bir süresi kalan öğrencilerin, bu tarz gemilerde stajlarını tamamlamaları kabul edilmiştir. 

Bu husus Tuzla Liman Başkanlığı ile koordine edilmiş ve bu şekilde stajlarını tamamlayacak 

öğrencilerin yönetmelik gereği aşağıdaki şartlarda ve uygun gemilerde staj yapmaları 

gerektiği bildirilmiştir. 

- Staj gemisinin 500 GT ve üzerinde olması, 

- Staj gemisinin liman dışı sefer yapması, 

- Liman çıkış belgelerindeki personel listelerine stajyerin adının mutlaka eklenmesi. 

11. Staj ile ilgili uygulamalar bu yazıda belirtilen esaslara göre yürütülecek ve bu maddeler 

öğrencilere kurumsal staj ofisi yetkilisi tarafından imza karşılığı tebliğ edilecektir. 

12. Öğrencilerimizin mezuniyetleri ile stajlarını tamamlamaları arasındaki ilişki aşağıdaki 

yönetmelik ve akademik kurul kararında açıklanmıştır.  

Pîrî Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  

 Madde 33–(1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine 

göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF, FD harfi olmayan ve GNO’su 2.00 veya 

üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, kültürel gelişim seminerlerini 

tamamlayan ve varsa staj yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak 

kazanır. 

Pîrî Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde Yapılacak Öğrenci Stajlarına İlişkin 

Akademik Kurul(Senato) Esasları;  

 

 Madde 2–(1) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme 

Mühendisliği Bölümleri öğrencileri, dört yıllık lisans öğrenimini bitirip mezun 

olabilmeleri için bu yönerge hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile 

tamamlamak zorundadırlar. 



DUİM ÖN KOŞUL GMİM ÖN KOŞUL 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ - ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ

Katılış 
Ordinosu 

Aslı

(Şirket) 

Staj 
Başvuru 
Formu

(Staj Bürosu)

Transkript

(Öğrenci İşleri)

Gemi 
Adamı 

Cüzdanı

Nüfus 
Cüzdanı 

Fotokopisi

İkametgah 
Belgesi   

Aslı

Kütüphane 
Borcu 
Yoktur 
Belgesi

(Kütüphane)

Sigorta 
Giriş 

Belgesi

(Staj Bürosu)

Staj Defteri 
(Boş)

(Staj Bürosu)

Staj 
Defteri

(Staj Bürosu)

Ayrılış 
Ordinosu     

Aslı

(Şirket) 

Staj Defteri 
Teslim 
Formu

(Staj Bürosu)

Hizmet 
Belgesi

(Şirket)

Staj 
Değerlendirme 

Formu

(Staj Bürosu)

1. Birinci Deniz Stajı  (2.yy sonu-3.yy başı - 90 gün);

- DECK 111 : Gemicilik-I
- DECK 112 : Seyire Giriş
- DECK 113 : Denizcilik İngilizcesi-I
- DECK 121 : Gemicilik-II
- DECK 122 : Düzlemsel Seyir
- DECK 123 : Denizcilik İngilzcesi-II
- DECK 127 : Vardiya Standartları-I
derslerin yarıyıl final sınavlarına girme hakkı almış olmak. 

2. İkinci deniz stajı  (4.yy sonu-5.yy başı - 90 gün);

- DECK 111 : Gemicilik-I
- DECK 112 : Seyire Giriş
- DECK 121 : Gemicilik-II
- DECK 122 : Düzlemsel Seyir
- DECK 127 : Vardiya Standartları-I
derslerden asgari "DD" almış olmak.

3. Açık deniz stajı (5.yy sonu-7.yy başı - 180 gün)*;

- DECK 211 : Göksel Seyir-I
- DECK 212 : Meteoroloji
- DECK 213 : Gemi Yapısı ve Dengesi
- DECK 221 : Göksel Seyir-II
- DECK 222 : Vardiya Standartları-I
- DECK 223 : Elektronik Seyir-I
- DECK 224 : Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-I
- DECK 225 : Denizde Güvenlik-I (Acil Durum Yöntemleri)
- DECK 226 : Gemi Manevrası-I
- DECK 227 : Denizde Haberleşme-I
- DECK 312 : Elektronik Seyir-II (ECDIS)
- DECK 313 : Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-I 
- DECK 314 : Denizde Haberleşme-II (GMDSS)
derslerinden asgari "DD" almış ve I. ve II. deniz stajlarında 
minimum 90 gün staj yapmış olmak.

1. Birinci Atölye Stajı (2.yy sonu-3.yy başı - Karada 90 gün);

- SM 121 : Atölye
dersinini yarıyıl final sınavına girme hakkı almış olmak .

2. Bakım-Tutum Stajı  
(4.yy sonu-5.yy  başı - Karada/Denizde 90 gün);

- SM 213 : İmal Usülleri
- SM 224 : Gemi Makinelerinin Operasyonu ve Bakımı
derslerinden asgari ‘’DD’’ almış ve Atölye stajını tamamlamış 
olmak.

2. Açık deniz stajı (5.yy sonu-7.yy başı - 180 gün)**;

- SM121 : Atölye
- SM123 : Dizel Motorları-I
- SM 124 : Gemi Makinelerine Giriş
- SM 211 : Gemi İnşaatı ve Stabilite
- SM 212 : Dizel Motorları-II
- SM 214 : Gemi Yardımcı Makineleri-I
- SM 217 : Elektroteknik-I
- SM 221 : Gemi Elektroniği
- SM 223 : Gemi Yardımcı Makineleri-II
- SM 224 : Gemi Makineleri Operasyon ve Bakım
- SM 314 : Makine Simülatörü-I
- SM 316 : Otomatik Kontrol
- SM 315 : Makine Vardiya Tutma Standartları
- DECK 225 : Denizde Güvenlik-I (Acil Durum Yöntemleri)
kodlu derslerinden asgari "DD" almış olmak.

Staj
Değerlendirme 

Komisyonu 

Başarısız

Başarılı

Staj hazırlık sürecinin 
tekrarı

GASM Sınavı

"Staj Sicil Fişi" ve "Staj  
Komisyonu 

Değerlendirme  
Tutanağı"nın

hazırlanması ve staj 
defterinin onaylanması

STAJA HAZIRLIK STAJ SONU DEĞERLENDİRMESTAJ UYGULAMA

360 gün süreli 
zorunlu staj

tamamlanmış mı?

Evet

Hayır

Eksik stajların tamamlanması

Öğrenci, yukarıdaki evraklarıı, altında yazılı olan 
birimlerden temin eder ve eksiksiz olarak danışman 
öğretim üyesini de bilgilendirmek kaydıyla Kurumsal Staj 
Ofisine teslim eder.

Öğrenci, stajından döndükten sonra yukarıdaki 
evrakları eksiksiz olarak Kurumsal Staj Ofisine 
teslim eder. Ayrılışın yapıldığı hafta cuma günü 
mesai bitimine kadar, Kurumsal Staj Ofisi ile 
görüşerek sigorta ilişkisini sonlandırır.
1. ve 2. kısa stajlarda yazılı/sözlü sınav yapılmaz, 
Başarılı/Yeterli olarak değerlendirme yapılır.

- (*) DECK 320 deniz stajı sözlü mülakatına girebilmek için asgari staj süresi 90+126=216 gündür.
- (**) ME 320 deniz stajı sözlü mülakatına girebilmek için asgari staj süresi 90+126=216 gündür.


