
 

 

   

 

 
 
 
PÎRÎ REİS ÜNIVERSİTESİ GEMİSİ  
BİR KEZ DAHA DENiZLERE YELKEN AÇIYOR 
 
PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ GEMİSİ  BU SENE İKİNCİ SEFERİNE ÇIKIYOR. 
 

Piri Reis Üniversitesi’nin denizcilik eğitimine katkı sağlamak amacıyla bünyesine kattığı ve 
üniversite ile aynı adı taşıyan Piri Reis Üniversitesi gemisi,  11 Temmuz 2016, Pazartesi günü  
11.00 sularında eğitim için denize açılıyor. 
 
Tuzla sahilindeki modern yerleşkesine taşınarak öğrencilerine deniz kenarında eğitim imkanı 
sunan Piri Reis Üniversitesi, şimdi de engin denizlere açılma içgüdüsü ile bünyesine kattığı Piri 
Reis Üniversitesi gemisiyle ikinci seferine çıkıyor.  Öğrencilerin uygulamalı eğitim sorununa 
çözüm olarak gerçekleştirilen okul gemisi projesi ile denizcilik öğrencilerinin zorunlu staj için 
şirket bulma sıkıntısını çözüyor. 

Eğitimlere Piri Reis Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra belirli kontenjan dahilinde ülkemizdeki 
diğer eğitim kurumlarından öğrencileri de katılım sağlayacak. Piri Reis Üniversitesi Denizcilik 
Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu dahil Türkiye’deki denizcilik alanında eğitim veren 
9  denizcilik okulundan ve 5 yabancı üniversiteden  toplam 216  öğrenci hem eğitim hem de 
staj yapacak. Gemide 7 yabancı öğrenci yer alıyor. Piri Reis Üniversitesi eğitim gemisi; ilk 
olarak Zeytinburnu Zeyport limanından demir alacak . Gemi buradan Gölcük’e hareket edecek. 
Öğrencilere gemi mürettebatı hariç 25 öğretim görevlisi eşlik edecek. Geminin kaptanlığını ise 
TÜDEV mezunu İbrahim SÜSLÜ üstlenecek. 

 
2008 yılında Tuzla’da TÜDEV (Türk Deniz Eğitim Vakfı) tesislerinde eğitim hayatına başlayan 
Piri Reis Üniversitesi, benimsemiş olduğu vizyonu kapsamında ilk aşamada 2013-2014 
akademik yılında Tuzla sahilindeki modern yerleşkesine taşınarak öğrencilerine deniz 
kenarında eğitim imkânı sunmuştur. Ardından, simdi kıyılarla sınırlanamayacak engin denizlere 
ve okyanuslara açılma içgüdüsü ile okul gemisine yatırımı gerçekleştirmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

 
 
Denizcilik eğitimi denizi tanımadan, onu yaşamadan sağlanamaz. Bu bilinçle bugüne kadar 
ticaret gemileri ve diğer ülkelerle yürütülmekte olan AB Projeleri kapsamında çeşitli deniz 
eğitimlerine gönderilen Piri Reis Üniversitesi öğrencileri geçen seneden itibaren artık kendi 
adını taşıyan okul gemisi ile bu eğitimleri daha etkin olarak alıyorlar. Aynı zamanda Türkiye’nin 
ve Dünyanın çeşitli ülkelerindeki limanlar ziyaret edilerek kültürel ve sosyal faaliyetlerde 
bulunma imkânları olacaktır. 
 
 
 
Üniversite tarafından satın alınan Ankara Gemisi 1986 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin 
Denizyolları bünyesinde seferlere başlamış, uzun yıllar özellikle Akdeniz’de çalışmıştır. 2004 
yılında özelleştirme süreci kapsamında Ankara Gemisi Denizciler A.S. tarafından satın alınmış 
yine benzer çerçevede seferler yapmıştır. Bu dönem zarfında özellikle dünyanın en önemli 
denizcilik fuarı olan Posedonia fuarına ülkemizi temsilen siyasiler, bürokratlar ve is 
adamlarından oluşan katılımcılar ile Deniz Ticaret Odası’nın öncülüğünde katılım ve bayrak 
gösterdiğimiz gemidir Ankara Gemisi. Ve yeni adıyla Piri Reis Üniversitesi Gemisi, Deniz Ticaret 
Odası’nın ve DATI Holding’in finansal desteği ile Üniversite’ye kazandırılmıştır. 
 
127.59 m boy, 10.870 ton deplasman ve 18.5 knot hız ve maksimum 564 yolcu kapasitesine 
sahip PİRİ REİS  GEMİSİ’nin genel bakım ve onarımı Çelik Tekne tersanesinde tamamlanmıştır. 
Aynı zamanda üst düzeyde eğitim imkanlarını vermek üzere ek donanım ve sınıf imkanları 
eklenmiştir. Eğitim ve staj imkanlarının ötesinde; geniş kapsamlı konferans seminer vb bilimsel 
etkinliklerin de düzenlenmesi mümkün hale getirilmiştir. 
 

Bu sene ikinci açık deniz eğitim seyrine  216 öğrenci ile başlayacak olan Piri Reis Üniversitesi 
Gemisi, ilk ay Marmara, Ege ve Akdeniz limanlarına (Gölcük,  Bandırma,  Bozcaada,  İzmir,  
Marmaris,  Antalya,  Finike,  Çeşme, Çanakkale),  ikinci ay Karadeniz limanlarına (Köstence, 
Batum,  Samsun,  Trabzon,  Rize,  Sinop, Ereğli,  Amasra)  uğrayacak. Staj seyri 2 ay olarak 
belirlendi. 

 

 


