
 

M/V Pîrî Reis Eğitim Gemisi Disiplin Talimatı 

 

İlgi:  (a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği. 

(b) Piri Reis Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Yönergesi. 

 

1. M/V Pîrî Reis Eğitim Gemisi’nde staj eğitine katılacak tüm öğrenciler (Denizcilik Fakültesi, 
Denizcilik Meslek Yüksek Okulu, diğer fakültelerden ve diğer üniversite/okullardan gelen tüm 
öğrenciler) ilgi (a ve b)’deki disiplin hususları ile bu talimatta belirtilen hususlara uymakla 
yükümlüdürler.  

2. Öğrencilerin bu dokümanlarda belirtilen hususlara aykırı hareket etmeleri bir disiplin işlemini 
gerektirecektir. 

3. Gemide yaşam: 

a. Öğrenciler gemide her türlü kurala ve emniyet tedbirine uyacaklardır. 

b. Öğrenciler kendilerine tahsis edilecek olan can yeleklerini kontrol edecekler ve can yeleğinin 
bulunduğu mevkiiyi bileceklerdir. 

c. Öğrenciler role çizelgelerindeki mevkilerini ve özellikle gemiyi terk esnasındaki mevkilerini 
bileceklerdir. 

d. Gemideki tuvalet, banyo gibi ortak alanların temizliğine dikkat edecekler, kullandıktan sonra 
temiz bırakmaya özen göstereceklerdir. 

e. Öğrenciler kendilerine tahsis edilen kamaralarının temizliğinden sorumlu olduklarından 
kamaralarını temiz ve düzenli bulunduracaklar, düzenli olarak havalandıracaklardır. 

f. Öğrenciler istirahat mahallerinde gürültü yapmamaya ve yüksek sesle konuşmamaya dikkat 
edecekler, başkalarını rahatsız edici davranışlardan kaçınacaklardır. 

 g. Gemide alkollü içki bulundurmak ve içmek kesinlikle yasaklanmıştır. 

 h. Öğrenciler gemiye gelirken yanlarında Ek-A listede belirtilen malzeleri getireceklerdir. 

4. Vardiya Hususları: 

a. Öğrenciler seyir esnasında yönetimin belirlediği vardiya sistemi içerisinde eğitimlere 
katılacaklardır. 

b. Vardiya değişimleri esnasında; 

(1) Vardiyayı alacak olan öğrenciler, vardiya başlangıç saatinden 15 dakika önce mahallinde 
hazır olacak  ve vardiya sorumlu öğrencisi tarafından mevcut alınacaktır. Mevcut durumu vardiyanın 
başlangıcında Öğretim Elemanı’na rapor edilecektir. 

(2) Vardiyayı bırakacak olan öğrenciler; mahallinde hazır olacak ve vardiya sorumlu öğrencisi 
tarafından mevcut alınacaktır. Öğrenciler vardiya mahallinden ayrılmadan önce mevcut durumu 
Öğretim Elemanı’na rapor edilecektir. 

d. Vardiyaları esnasında öğrenciler asla vardiya mahallini terk etmeyeceklerdir. 

5. Limanlarda uygulanacak kurallar: 

a. Öğrenciler, icra edildiği taktirde limanlarda belirlenecek ziyaret/programlara görevli olarak 
iştirak edeceklerdir. 

b. Herhangi bir görevi olmayan ve izine çıkması uygun görülen öğrenciler belirlenecek saatler 
arasında izne çıkabileceklerdir. 



c. Öğrenciler duyurulacak saatte gemiye dönecekler ve vardiya sorumlu öğrencileri tarafından 
mevcut alınacaktır. Mevcut durumu Staj Koordinatörü Öğretim Elemanı’na rapor edilecektir. 
Öğrenciler gemiye dönüş saatlerine çok dikkat edecekler, asla geç kalmayacaklardır. 

d. Öğrenciler limanlarda Pîrî Reis Üniversitesi öğrencilerine yakışır şekilde davranacaklar, hiçbir 
şekilde aşırı davranışlarda bulunmayacaklardır. 

e. Öğrenciler hiçbir şekilde adli bir olaya karışmayacaklar, böyle bir durum olduğunda en kısa 
zamanda Staj Koordinatörü Öğretim Elemanı’na bildireceklerdir. 

6. Kurallara uymayan öğrencilere uygulanacak hususlar: 

Staj eğitimine katılan tüm öğrenciler, ilgi (a ve b)’deki disiplin hususlarını ihlal ettiklerinde disiplin 
işlemine tabi tutulacaklardır. Ayrıca öğrenciler bu işleme ilave olarak aşağıda belirtilen yaptırımlara da 
tabidirler. 

 a. Vardiyasına geç gelen ve vardiya bitiş zamanı mahallinde bulunmayan öğrenciler müteakip 
limanda izine çıkamayacaktır. 

 b. Vardiyasına gelmeyen öğrenciler müteakip 3 limanda izine çıkamayacaktır. 

 c. Gemiye alkollü gelen öğrenci müteakip 3 limanda izine çıkamayacaktır. 

 d. Gemide alkollü içki içen, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullananların öğrencilerin staj eğitimi 
sonlandırılacaktır. 

 e. Limanlarda gemiye dönüş saatinden daha geç saatte öğrenci müteakip 3 limanda izine 
çıkamayacaktır. 

 f. Limanlarda izinden dönmeyen öğrencilerin staj eğitimi sonlandırılacaktır. 

 g. Limanlarda denizcilik örf, adet ve gelenekleri ile bağdaşmayacak şekilde huzursuzluk çıkaran, 
kavgaya sebep olan, adli olaylara karışan öğrencilerin staj eğitimi sonlandırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EK-A 

ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA BULUNDURACAKLARI EŞYA LİSTESİ 

 

Sıra Nu. Eşyanın cinsi Adet/Açıklama 

1 Gemi Adamı Cüzdanı  

2 Kısa kollu beyaz üniforma (apoletleri takılmış) 2 takım 

3 Beyaz ayakkabı  

4 Beyaz çorap Yeterli miktarda 

5 Beyaz kemer ve tokası  

6 Şapka  

7 İş Başı Eğitim elbisesi (apoletleri takılmış) 2 takım 

8 Siyah ayakkabı  

9 Siyah çorap Yeterli miktarda 

10 Kep  

11 Gocuk/Mont/Kazak Gece vardiyalarında ve açık 
alanlarda korunmak maksadıyla 

12 Spor malzemesi Eşofman, tişört, şort, spor çorabı, 
spor ayakkabısı, mayo. 

13 İç çamaşırı Yeterli miktarda 

14 Havlu, terlik, sabun, şampuan, traş takımı, diş 
macunu/fırçası, deodorant vs. 

 

15 Ayakkabı boyası Siyah ve Beyaz 

16 Dikiş malzemesi (iğne, iplik vs)  

17 Eğitim yardımcı malzemeleri (Kalem, silgi, not defteri, A4 kağıt) 

18 Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG)  

19 Standard Marine Communication Phrases (SMCP)  

20 El feneri  

21 Düdük  

 


