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1. TÜRK	DENİZCİLİK	EĞİTİMİNİN	KISA	TARİHÇESİ	
Türk	Denizciliğinin	eğitim	tarihçesi,	Çakabey	ile	Türklerin	Anadolu’ya	girdiği	1071	yıllarına	

kadar	uzanmaktadır.	Akademik	seviyede	ilk	denizcilik	eğitimi,	Osmanlı	donanmasının	Çeşme	deniz	
muharebesindeki	 yenilgisinden	 ders	 alınarak,	 kaptan	 yetiştirmek	 amacıyla	 1773	 yılında	
Mühendishane-i	 Bahr-i	 Hümayunun	 kurulması	 ile	 başlamıştır.	 Bu	 kuruluş	 İstanbul	 Teknik	
Üniversitesinin	kuruluş	tarihi	olarak	da	kabul	edilmektedir.		

Türk’lerin	 bu	 tarihten	 itibaren	 denizcilik	 eğitimini	 mühendislik	 düzeyinde	 vermeye	
başlaması	konuya	verdikleri	önemin	bir	belirtisidir.	Türk	deniz	ticaret	gemilerinin	ihtiyaç	duyduğu	
insan	kaynağı	eğitiminin	başlangıcı,	Osmanlı	İmparatorluğu’nun	son	yıllarına	kadar	uzanmaktadır.	
Ticaret	 gemilerinde	 görev	 yapacak	 olan	 kaptanların	 eğitimine	 15	 Aralık	 1884’te	 Heybeliada’da	
kurulan	 Leyli	 Tüccar	 Kaptan	Mektebi’nde	 başlanmış,	 uzun	 yıllar	 Yüksek	 Denizcilik	 Okulu	 olarak	
devam	 etmiş	 ve	 süreç	 içerisinde	 isimler	 değiştirerek	 günümüze	 kadar	 ulaşmıştır.	 Son	 olarak	
1988’de	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Denizcilik	Yüksekokulu,	1992’de	ise	bugünkü	adı	ile	İstanbul	
Teknik	Üniversitesi	Denizcilik	Fakültesi	olarak	anılmaya	başlanmıştır.	

2.	DENİZCİLİK	EĞİTİMİNE	GİRİŞ	

Uluslararası	yük	taşımacılığının	%	87’si	denizyolu	ile	gerçekleştirilmektedir.	Bu	özelliği	ile	
denizyolu	 taşımacılığının,	 küresel	 ticaretin	 temel	 yapı	 taşlarından	 biri	 olduğunu	 söylemek	
mümkündür.	Kesintisiz	ve	sürdürülebilir	bir	denizyolu	taşımacılığı	için	gemilerin	ve	gemileri	idare	
eden	 “gemi	 insanlarının”	 önemi	 ve	 üstlendikleri	 sorumluluklar	 son	 derecek	 yüksektir.	 Gemi	
üzerinde	 geminin	 bir	 limandan	 diğer	 limana	 emniyetli	 bir	 şekilde	 seyir	 yapmalarını	 sağlayan	 ve	
profesyonel	 olarak	 görev	 yapan	 insanlara	 “gemi	 insanı”	 adı	 verilir.	 	 Gemi	 insanları,	 Güverte	 ve	
Makine	 bölümlerinde	 Zabitan	 ve	 Tayfa	 sınıfı	 olarak	 çeşitli	 rütbelerde	 görev	 yapmaktadırlar.	
Güverte	 bölümü	 zabitan	 sınıfına	 ait	 en	 yüksek	 yeterlik	 Uzakyol	 Kaptanı,	makine	 bölümü	 zabitan	
sınıfı	 için	 Uzakyol	 Baş	Mühendisidir.	 Tayfa	 sınıfında	 ise	 güverte	 bölümünde	 güverte	 lostromosu,	
usta	gemici,	gemici	ve	miço,	makine	bölümünde	ise	makine	lostromosu,	fiter,	yağcı	ve	silici	olarak	
adlandırılan	gem	insanları	istihdam	edilmektedir.	

	

	

Deniz	 yolu	 taşımacılığı	 gelişimini	 hızla	 devam	 ettirmekte	 olan	 önemli	 taşımacılık	
türlerinden	birisi	olmasına	karşın	dünya	ölçeğinde	ilgili	gelişime	cevap	verebilecek	sayıda	kalifiye	
gemi	insanı	bulunmamaktadır.	Öyle	ki,	Baltık	ve	Uluslararası	Denizcilik	Konseyi	ile	Uluslararası	
Denizcilik	 Federasyonu	 (BIMCO-ISF)	 raporlarına	 göre	 2025	 yılında,	 147.500	 zabit	 açığı	 olacağı	
öngörülmektedir.	 Uluslararası	 Çalışma	 Örgütü	 (ILO)	 verilerine	 göre	 bugün	 itibarı	 ile	 dünya	
genelinde	toplam	1.2	milyon	gemi	 insanı	bulunmaktadır.	Bunların	466.000’i	zabit,	721.000’i	 tayfa	
olarak	gemilerde	çalışmaktadır.		

Küresel	 gemi	 insanı	pazarının	karakteristik	 iki	net	özelliği	bulunmaktadır.	Bunlardan	 ilki	
işgücü	 piyasasında	 herhangi	 bir	 milliyet	 sınırlaması	 olmamasıdır.	 Başka	 bir	 ülkenin	 gemi	 insanı	
herhangi	bir	ülkenin	bayrağıyla	donatılmış	bir	gemide	gerekli sertifika	ve	yeterliliklere	sahip	olmak	
koşulu	 ile	 çalışabilir.	 Bu	 nedenle	 deniz	 iş	 gücü	 piyasaları	 dünyanın	 en	 küreselleşmiş	 iş	 gücü	
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piyasasıdır.	İkinci	neden	ise	denizcilik	sektöründe	iş	bulma	ve	yerleştirme	süreçlerinin	farklı	ağlar	
vasıtasıyla	iyi	şekilde	organize	olmasıdır.	

Yukarıda	 ifade	edilen	bilgiler	doğrultusunda;	ülkemiz	 sahip	olduğu	genç	nüfusu	 ile	deniz	
yolu	 taşımacılığının	 önümüzdeki	 10	 yıllık	 dönem	 içerisinde	 ortaya	 çıkacak	 zabit	 açığı	 ihtiyacının	
karşılanması	noktasında;	(i)	doğru	planlama,	(ii)	doğru	Denizcilik	Eğitim	Modeli	ve	(iii)	uluslararası	
ağlarla	entegrasyon	sağlayarak;	önemli	bir	rol	üstlenebilir.	 

3.	TÜRKİYE’DE	DENİZCİLİK	EĞİTİMİ	

Türkiye’de	 denizcilik	 eğitimi	 Yüksek	 Öğretim	 Kurumu’na	 (YÖK)	 bağlı	 lisans	 ve	 ön	 lisans	
düzeyinde	 eğitim	 veren	 üniversiteler	 ile	 Millî	 Eğitim	 Bakanlığı’na	 (MEB)	 bağlı	 ortaöğretim	
kurumları	ve	özel	öğretim	kurumları	 tarafından	verilmektedir.	Bugün	 itibariyle,	T.C.	Ulaştırma	ve	
Altyapı	 Bakanlığı	 Gemiadamları	 Eğitimi	 Bilgi	 Sistemi1	 üzerinden	 elde	 edilen	 bilgilere	 göre	
yetkilendirilmiş	 YÖK’e	 bağlı	 10	Denizcilik	 Fakültesi,	 17	Denizcilik	Meslek	 Yüksekokulu	 ve	MEB’e	
bağlı	43	meslek	lisesi	farklı	yeterliliklere	sahip	gemi	insanı	adayı	yetiştirmektedir.		

İlgili	denizcilik	eğitimi	veren	kurumlar	 içerisinden	YÖK’e	bağlı	olarak	denizcilik	eğitimi	vermekte	
olan	fakülteler	ve	ilgili	fakültelerdeki	lisans	bölümleri	aşağıda	sunulmuştur:	

Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Denizcilik	Fakültesi	
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
Gemi	Makineleri	İşletme	Mühendisliği	
	
İstanbul	Teknik	Üniversitesi	Denizcilik	Fakültesi	
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
Gemi	Makineleri	İşletme	Mühendisliği	
	
İstanbul	Teknik	Üniversitesi	–	KKTC	Eğitim	Araştırma	Yerleşkesi	
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
Gemi	Makineleri	İşletme	Mühendisliği	
	
İskenderun	Teknik	Üniversitesi	–	Barbaros	Hayrettin	ve	Gemi	İnşaatı	Fakültesi		
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
Gemi	Makineleri	İşletme	Mühendisliği	
	
İstanbul	Üniversitesi	–	Mühendislik	Fakültesi	
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
	
Karadeniz	Teknik	Üniversitesi	–	Sürmene	Deniz	Bilimleri	Fakültesi	
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
	
Ordu	Üniversitesi	–	Fatsa	Deniz	Bilimleri	Fakültesi	
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
	
                                                             
1 T.C.	 Ulaştırma	 ve	 Altyapı	 Bakanlığı	 Gemiadamları	 Eğitimi	 Bilgi	 Sistemi,	
https://gbs.uab.gov.tr/gaebs/public/kurumbilgi.aspx 
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Piri	Reis	Üniversitesi	–	Denizcilik	Fakültesi	
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
Gemi	Makineleri	İşletme	Mühendisliği	
	
Yıldız	Teknik	Üniversitesi	–	Gemi	İnşaatı	ve	Denizcilik	Fakültesi	
Gemi	Makineleri	İşletme	Mühendisliği	
	
Girne	Üniversitesi	–	Denizcilik	Fakültesi	
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
Gemi	Makineleri	İşletme	Mühendisliği	

İlgili	 kurumlar	 dışında	 YÖK’e	 bağlı	 olarak	 denizcilik	 eğitimi	 verilmekte	 olan	 yüksekokullar	 ve	
bölümleri	şu	şekildedir;	

Bartın	Üniversitesi	–	Bartın	Meslek	Yüksekokulu	
Marina	ve	Yat	İşletmeciliği	
Deniz	ve	Liman	İşletmeciliği	
	
Bülent	Ecevit	Üniversitesi	–	Alaplı	Meslek	Yüksekokulu	
Gemi	Makineleri	İşletme	
	
Ege	Üniversitesi	–	Urla	Denizcilik	Meslek	Yüksekokulu	
Deniz	Ulaştırma	ve	İşletme	
	
Galatasaray	Üniversitesi	–	Meslek	Yüksekokulu	
Gemi	Makineleri	İşletme	
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
	
Girne	Amerikan	Üniversitesi	–	Denizcilik	ve	Ulaştırma	Yüksekokulu	
Güverte	
 
Girne	Üniversitesi	–	Denizcilik	Yüksekokulu	
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
Gemi	Makineleri	İşletme	Mühendisliği	
	
Girne	Üniversitesi	(Yakındoğu	Üniversitesi)	–	Denizcilik	Meslek	Yüksekokulu	
Deniz	Ulaştırma	ve	İşletme	
Gemi	Makineleri	İşletme	
	
İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	–	Meslek	Yüksekokulu	
Deniz	Ulaştırma	ve	İşletme	
	
Kocaeli	Üniversitesi	–	Barbaros	Denizcilik	Yüksekokulu	
Denizcilik	İşletmeleri	Yönetimi	
	
Kocaeli	Üniversitesi	–	Karamürsel	Meslek	Yüksekokulu	
Deniz	ve	Liman	İşletmeciliği	



6 
 

Deniz	Ulaştırma	ve	İşletme	
Gemi	Makineleri	İşletme	
	
Mersin	Üniversitesi	–	Denizcilik	Meslek	Yüksekokulu	
Gemi	Makineleri	İşletme	
Muğla	Sıtkı	Koçman	Üniversitesi	–	Bodrum	Denizcilik	Meslek	Yüksekokulu	
Yat	Kaptanlığı	
	
Nişantaşı	Üniversitesi	Meslek	Yüksekokulu	
Deniz	Ulaştırma	ve	İşletme	
	
Ordu	Üniversitesi	–	Fatsa	Meslek	Yüksekokulu	
Deniz	Ulaştırma	ve	İşletme	
Gemi	Makineleri	İşletme	
	
Piri	Reis	Üniversitesi	–	Denizcilik	Meslek	Yüksekokulu	
Deniz	Ulaştırma	ve	İşletme		
Gemi	Makineleri	İşletme	
	
Recep	Tayyip	Erdoğan	Üniversitesi	–	Turgut	Kıran	Denizcilik	Yüksekokulu	
Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	
	
Yalova	Üniversitesi	–	Meslek	Yüksekokulu	
Deniz	Ulaştırma	ve	İşletme	

Yukarıda	 ifade	 edilen	 fakülte	 ve	 yüksekokul	 seviyesindeki	 denizcilik	 eğitimi	 veren	
kurumlardan	 yaklaşık	 olarak	 her	 yıl	 lisans	 seviyesinde	 1500,	 ön	 lisans	 seviyesinde	 700	 ve	 lise	
seviyesinde	2	bin	 gemi	 insanı	 adayı	mezun	olmaktadır.	Ancak	 tek	başına	denizcilikle	 ilgili	 eğitim	
kurumlarından	mezun	olmak	gemi	insanı	olabilmek	ve	gemilerde	çalışabilmek	için	yeterli	değildir.	
Gemi	insanlarının	tüm	dünyada	eğitim,	sınav	ve	belgelendirme	işlemleri	ülkemizin	de	taraf	olduğu	
Gemi	insanlarının	Eğitim,	Belgelendirme	ve	Vardiya	Standartları	Hakkında	Uluslararası	Sözleşmesine	
(STCW2010)	göre	yapılmaktadır.	Bu	sözleşme	gereği,	denizcilik	eğitimi	veren	eğitim	kurumlarının	
sözleşmede	belirtilen	kalite	standartları	yönünden	izleme	ve	değerlendirme	faaliyetlerini	başarı	ile	
tamamlamış	 olması	 ve	 mezunların	 Ulaştırma	 ve	 Altyapı	 Bakanlığı	 tarafından	 yapılan	 yeterlilik	
sınavlarından	başarılı	olmaları	gerekmektedir.	

Ülke	 olarak	 denizcilik	 eğitim	 sistemimizin	 Avrupa	 Birliği	 adına	 Avrupa	 Deniz	 Emniyeti	
Ajansı	 (EMSA)	 tarafından	 yapılan	 denetimlerde	 STCW	 Sözleşmesi’nin	 gereklerine	 uygun	 olduğu	
değerlendirilerek	 AB	 tarafından	 onaylanmıştır.	 İlgili	 denetimler	 seçilen	 pilot	 denizcilik	 eğitim	
kurumlarında	gerçekleştirilmiş	ve	yapılan	denetimlerden	başarı	 ile	 çıkan	eğitim	kurumlarımız	 ile	
birlikte	 denizcilik	 eğitimimiz	Avrupa	Birliği	 tarafından	 onaylamaya	 hak	 kazanmıştır.	 Ülke	 olarak,	
dünya	 piyasalarında	 yaşanan	 zabit	 açığını	 kapatabilecek	 gemi	 insanı	 yetiştirebilecek	 imkân	 ve	
kabiliyetlere	sahip	olmakla	birlikte;	kontrolsüz	olarak	sayısı	hızla	artan	denizcilik	eğitim	kurumları	
nitelikli	 gemi	 insanı	 yetiştirilmesinden	 daha	 çok	 kontrolsüz	 bir	 şekilde	 gemi	 insanı	 sayısının	
artmasına	neden	olmuştur.	Nitelikten	daha	çok	nicelik	odaklı	bir	anlayışla	sayısı	hızla	artan	gemi	
insanlarımızı	 küresel	 deniz	 iş	 gücü	 piyasasına	 arz	 edemediğimiz	 için	 ulusal	 bazda	 istihdam	
problemleri	ortaya	çıkmaya	başlamıştır.	Bu	noktada,	T.C.	UAB	Denizcilik	Genel	Müdürlüğünün	almış	
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olduğu	 tedbirler	 neticesinde	 denizcilik	 eğitim	 kurumlarının	 sayısındaki	 kontrolsüz	 artış	
durdurulmuş	 ve	 yapılan	 denetimlerde	 asgari	 gereksinimleri	 karşılamayan	 eğitim	 kurumlarının	
yetkileri	 iptal	 edilerek	 denizcilik	 eğitiminde	minimum	 asgari	 eğitim	 standartlarının	 tesisi	 en	 üst	
seviyeye	çıkarılmıştır.		

Denizcilik	 eğitim	 kurumlarından	 mezun	 olan	 gemi	 insanlarının	 istihdamı	 ile	 ilgili	 referans	
alınabilecek	 en	 önemli	 gösterge	 ülkemizin	 sahip	 olduğu	 deniz	 ticaret	 filosunun	 büyüklüğüdür.	
United	 Nation	 Conference	 on	 Trade	 and	 Development2	 (UNCTAD)	 tarafından	 2020	 yılında	
yayınlanan	 Denizcilik	 Gözden	 Geçirme	 Raporuna	 göre,	 1000	 GT	 ve	 üzerindeki	 gemiler	 baz	
alındığında,	 ülkemizin	 ulusal	 sicile	 kayıtlı	 6.656.989	 DWT	 kapasitesine	 sahip	 449	 adet	 gemi,	
yabancı	sicile	kayıtlı	21.433.413	DWT	kapasitesine	sahip	1079	adet	gemi	ile	toplamda	28.090.402	
DWT	kapasitesine	sahip	1528	adet	gemisi	bulunmaktadır2.	Sahip	olduğumuz	deniz	ticaret	filosu	ile	
ülkemiz	 deniz	 ticaret	 filosunun	 Dünya	 genelindeki	 payı	 %1,37	 seviyesinde	 olup,	 Dünya	 ülkeleri	
arasında	 16.	 sırada	 yer	 almaktadır2.	 Ülke	 olarak	 sahip	 olduğumuz	 gemi	 sayısının	 yetiştirdiğimiz	
gemi	 insanlarının	 tamamına	 istihdam	 sağlayabilecek	 kapasiteye	 sahip	 olmadığını	
değerlendirmekteyiz.			Öyle	ki	İTÜ	Denizcilik	Fakültesi	Öğretim	Görevlisi	Orhan	GÖNEL	tarafından	
2013	 yılında	 yayınlanan	 “Gemi	 Adamı	 Arz-Talebinin	 İncelenerek	 Gelecekteki	 İstihdam	 ve	
Eğitimin	 Planlanması”	 isimli	 yüksek	 lisans	 tezinde3	 ülkemizdeki	 zabitan	 ve	 tayfa	 sınıfı	 için	 arz	
talep	dengesi	incelenmiş	ve	Tablo	1’de	sunulan	sonuçlar	elde	edilmiştir.		

Tablo	1.	Türkiye	gemiadamı	arz	ve	talebi3	

Yeterlilik	 Arz	 Reel	Talep	 Reel	Arz-
Talep	Farkı	 Teorik	Talep	 Teorik	Arz-

Talep	Farkı	

Uzakyol	Zabitan	 16792	 8903	 7889	 11519	 5273	

Limitli	Zabitan	 17290	 6556	 10732	 8487	 8803	

Toplam	Zabitan	 34082	 15461	 18621	 20006	 14076	

Tayfa	 109860	 24474	 85386	 31670	 78190	

İlgili	tablodaki	sonuçlardan	da	görüleceği	üzere	ülkemizde	ciddi	bir	gemi	insanı	istihdamı	
sorunu	 olduğu	 görülmektedir.	 Gemi	 insanı	 arzı	 noktasında	 önemli	 bir	 ülke	 konumunda	 olsak	 da	
gemi	 insanlarımızın	 uluslararası	 piyasalarda	 istihdamını	 sağlayamadığımız	 müddetçe	 bu	 sorunu	
çözebilmek	 mümkün	 görünmemektedir.	 Dolayısı	 ile	 bu	 alanda	 söz	 sahibi	 olan	 denizcilik	 idari	
otoritesi,	denizcilik	eğitim	kurumları,	denizcilik	şirketleri	ve	denizcilik	meslek	örgütü	GEMİMO	gibi	
kritik	denizcilik	paydaşlarının	ortak	bir	payda	da	buluşarak	ülkemizin	uluslararası	piyasalara	gemi	
insanı	 istihdamını	 en	üst	 seviyeye	 çıkarabilecek	uygun	ve	doğru	aksiyonları	hayata	geçirmesi	bir	
zorunluluk	haline	gelmiştir.		

 

                                                             
2	United	Nation	Conference	on	Trade	and	Development	(UNCTAD),	2020.	Maritime	Review	Report	
3	 Gönel,	 O.	 Yüksek	 Lisans	 Tezi,	 Gemi	 Adamı	 Arz-Talebinin	 İncelenerek	 Gelecekteki	 İstihdam	 ve	
Eğitimin	 Planlanması,	 İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi,	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 Deniz	 Ulaştırma	
Mühendisliği	YL	Programı 
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4.	TÜRKİYE’DE	LİSANS	DÜZEYİNDEKİ	DENİZCİLİK	EĞİTİMİ	

Türkiye’de	 Lisans	 düzeyinde	 denizcilik	 eğitim	 veren	 kurumlarımızda	 5	 temel	 alan	
bulunmaktadır.		

• Deniz	Ulaştırma	İşletme	Mühendisliği	

• Gemi	Makineleri	İşletme	Mühendisliği	

• Gemi	İnşaatı	ve	Gemi	Makineleri	Mühendisliği	

• Gemi	ve	Deniz	Teknolojileri	Mühendisliği	

• Deniz	İşletmeciliği	ve	Yönetimi	

Bu	 beş	 temel	 alandan	 gemilerde	 ara	 ve	 üst	 düzey	 olarak	 istihdam	 edilen	 iki	 ana	 temel	
mühendislik	 bölümü	 bulunmaktadır.	 Bunlar	 Deniz	 Ulaştırma	 İşletme	 Mühendisliği	 ve	 Gemi	
Makineleri	 İşletme	 Mühendisliğidir.	 Bağlı	 bulunduğu	 meslek	 odası	 ise	 TMMOB	 Gemi	 Makineleri	
İşletme	Mühendisleri	odasıdır.	 Şekil	4’de	lisans	düzeyinde	eğitim	veren	fakültelerin	bölümleri	ve	
bağlı	bulundukları	meslek	örgütleri	gösterilmektedir.	

	
Şekil	1.	Lisans	Düzeyindeki	Denizcilik	Eğitim	Alanları	ve	Bağlı	Oldukları	Meslek	Örgütleri 

Türkiye’de	 “Deniz	 Ulaştırma	 İşletme	 Mühendisliği”	 ve	 “Gemi	 Makineleri	 İşletme	
Mühendisliği”	eğitimi	veren	kurum	sayısı	ise	12	adettir	aşağıda	bu	kurumların	adları	ve	2020	yılı	
kontenjan	sayıları	gösterilmektedir.	
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Tablo	2.	Denizcilik	Fakültelerinin	2020	Yılı	Kontenjanları	

	 	 Deniz	Ulaştırma	
İşletme	

Mühendisliği	
(DUİM)	

Gemi	Makineleri	
İşletme	

Mühendisliği	
(GEMİM)	

1	 İskenderun	Teknik	Üniversitesi	(İSTE)	 	 	

	 B.	Hayrettin	Gemi	İnşaatı	Denizcilik	Fakültesi	 41	 -	

2	 İstanbul	Teknik	Üniversitesi	(İTÜ)	 	 	

	 Denizcilik	Fakültesi	(ULOP+KKTC)	 183	 166	

3	 İstanbul	Üniversitesi	(İÜ)	 	 	

	 Mühendislik	Fakültesi	 72	 -	

4	 Dokuz	Eylül	Üniversitesi	(DEÜ)	 	 	

	 Denizcilik	Fakültesi	 72	 52	

5	 Piri	Reis	Üniversitesi	(PRÜ)	 	 	

	 Denizcilik	Fakültesi	 100	 80	

6	 Karadeniz	Teknik	Üniversitesi	(KTÜ)	 	 	

	 Sürmene	Deniz	Bilimleri	Fakültesi	 84	 -	

7	 Ordu	Üniversitesi	(OÜ)	 	 	

	 Fatsa	Deniz	Bilimleri	Fakültesi	 41	 -	

8	 R.	Tayyip	Erdoğan	Üniversitesi	(RTÜ)	 	 	

	 Denizcilik	Fakültesi	 77	 -	
	
9	

	
Yıldız	Teknik	Üniversitesi	(YTÜ)	 	 	

	 Gemi	İnşaatı	ve	Denizcilik	Fakültesi	 -	 72	

10	 Van	Yüzüncü	Yıl	Üniversitesi	(VYÜ)	 	 	

	 Denizcilik	Fakültesi	 16	 -	

11	 Girne	Amerikan	Üniversitesi	(GAÜ)	 	 	

	 Denizcilik	ve	Ulaştırma	Yüksekokulu	 35	 20	

12	 Girne	Üniversitesi	(GÜ)	 	 	

	 Denizcilik	Fakültesi	 30	 3	

Yukarıda	 gösterilen	 kontenjanların	 yıllara	 göre	 değişimleri	 oldukça	 ilginç	 bir	 seyir	
izlemektedir.	Son	10	yılda	yeni	açılan	eğitim	kurumlarının	ihtiyaç	analizi	yapılmadan	açılmış	olması	
son	 yıllarda	 kontenjanların	 dolmamasına	 neden	 olmaktadır.	 Şekil	 5’de	 yıllara	 göre	 değişen	
kontenjanlar	gösterilmektedir.	



10 
 

	
Şekil	2.	DUİM	ve	GMİM	Kontenjan	Sayılarının	Yıllara	Göre	Değişimi	

Kontenjan	 sayılarındaki	 aşırı	 artışların	başlangıcı	 ilginçtir	 ki	 2008	uluslararası	 ekonomik	
krizin	 başlangıcı	 ile	 aynı	 ana	 denk	 gelmektedir.	 Dünyadaki	 kriz	 devam	 ederken	 öğrenci	
kontenjanları	en	yüksek	eğilimle	artış	göstermiş	ve	kısmen	krizin	çözülmeye	başladığı	2012	yılında	
en	 üst	 noktaya	 ulaşmıştır.	 Bu	 kriz	 sürecinde,	 Türk	 Bayraklı	 gemi	 sayılarında	 büyük	 azalmalar	
meydana	gelirken	dünya	deniz	 ticaret	 filoları	 da	negatif	 yönde	etkilenmiştir.	Bu	 sırada	denizcilik	
fakülteleri,	 aşırı	 öğrenci	 kontenjanlarını	 sindirmeye	 çalışırken	 deniz	 ticaret	 filolarındaki	 daralan	
gemi	 sayıları,	 denizcilik	 fakültesi	 öğrenci	 kontenjanlarının	 deniz	 staj	 taleplerine	 cevap	
verememiştir.	Bu	süreçte	birçok	öğrenci	deniz	stajı	bulamamış	ve	bu	nedenle	de	eğitim	süreçlerini	
uzatmış	veya	eğitimlerini	tamamlayamamıştır.	Akılcılıktan	uzak	ve	öngörüsüzlükle	yapılan	bu	aşırı	
kontenjan	 artışlarının	 yanında	 yeni	 açılan	 denizcilik	 fakültelerinin	 yarattığı	 sorunlar,	 DUİM	 ve	
GMİM	bölümlerinin	 çekiciliğini	 ve	ÖSYS’deki	 tercih	edilebilirlik	 seviyesini	düşürmüştür.	2011	yılı	
öncesi	 40.000	 –	 50.000	 sıralamalardan	 kontenjanlarını	 dolduran	 denizcilik	 fakülteleri,	 birkaç	 yıl	
içerisinde	 100.000	 sıralamalardan	 öğrenci	 almaya	 başlamıştır.	 Şekil	 5’de	 DUIM	 ve	 GMIM	
bölümlerinin	yıllara	göre	başarı	sıralamaları	gösterilmektedir.	Denizcilik	fakültelerine	kabul	edilen	
öğrencilerin	 akademik	 düzeylerinin	 her	 geçen	 gün	 azalmasına	 paralel	 olarak,	 denizcilik	
fakültelerindeki	aşırı	öğrenci	kontenjanları,	denizcilik	eğitimimizin	kalitesini	tarihinde	hiç	olmadığı	
kadar	dip	seviyelere	çekmesine	neden	olmuştur.	

	
Şekil	3.	DUİM	ve	GMİM	Bölümlerinin	OSYS	Başarı	Sıralamalarının	Yıllara	Göre	Değişimi	
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5.	DENİZCİLİK	EĞİTİM	SÜRECİ	

Lisans	 düzeyinde	 denizcilik	 eğitimi	 veren	 yukarıda	 sıralanan	 fakültelerimiz	 hem	 STCW	
uluslararası	 sözleşmesi	 kurallarında	 hem	 de	 2547	 sayılı	 Yükseköğretim	 Kanunu	 ve	 ilgili	
Yönetmelikleri	 kapsamında	 eğitim	 hizmeti	 vermektedir.	 Bunun	 dışında	 bu	 fakültelerimizin	 ISO	
9001:2015	kalite	yönetim	istemlerine	de	sahip	olması	gerekmektedir.	

	DUİM	 ve	 GMİM	 bölümlerinde	 verilen	 denizcilik	 eğitiminin	 süreci	 Şekil	 4’de	
gösterilmektedir.	 Lisans	 düzeyindeki	 denizcilik	 eğitimi	 öncelikle	 ÖSYM	 tarafından	 düzenlenen	
sınavlar	 ile	 başlamaktadır.	 Bu	 sınavlarda	 Fakülteler	 Sayısal,	 puanı	 ile	 öğrenci	 almaktadır.	 Her	
denizcilik	 eğitim	 kurumu	 öğrenci	 adaylarında	 arayacağı	 koşulları,	 ÖSYM	 tarafından	 yayınlanan	
Yükseköğretim	Programları	ve	Kontenjanları	Kılavuzu	içerisindeki	Yükseköğretim	Programlarının	
Koşul	 ve	 Açıklamaları	 bölümünde	 belirlemektedir.	 Bu	 koşullar	 yaş,	 boy-kilo,	 beden	 kitle	 indeksi,	
gemi	adamı	(Gemi	insanı)	olur	sağlık	raporu	vb.	dir.	Eğitim	kurumları	öğrenci	adaylarının	istenen	
koşulları	 sağlayıp	 sağlamadığını	 kurduğu	 komisyonlar	 marifetiyle	 değerlendirmektedir.	 Bu	
komisyonlar	 beden	 yeterliği,	 ön	 sağlık,	 nihai	 karar	 vb.	 isimlerle	 anılmaktadır.	 Fakülte	 ve	
Yüksekokullar	 belirlediği	 koşulları	 sağlayabilen	 adayların	 kayıt	 işlemleri	 yapmaktadır.	 Koşulları	
sağlayamayan	adaylar	için	ise	bir	tutanak	düzenlenerek	ÖSYM’ye	gönderilmektedir.	Bu	aday	ya	bir	
alt	tercihine	ya	da	o	yıl	düzenlenecek	ek	yerleştirme	kontenjanlarına	başvurmaktadır.	Bazı	eğitim	
kurumları	 öğrenci	 adaylarından	 diğer	 eğitim	 kurumlarına	 göre	 çok	 daha	 az	 koşul	 aramaktadır.	
Denizcilik	 eğitim	 kurumlarının	 nerdeyse	 tamamında	 öğrenciler	 üniforma	 giymek	 zorunda	 olup,	
eğitim	ast-üst	ilişkileri	içinde	gerçekleştirilmektedir.	Denizcilik	eğitiminde	yaşanan	süreç,	Şekil	6’da	
özetlenerek	gösterilmiştir.	

	
	

	

	

		

	

	

	

	
Şekil	4:	Lisans	Düzeyindeki	Denizcilik	Eğitiminin	Süreci	

	

Tüm	denizcilik	 eğitim	kurumlarından	mezun	olanların	 İngilizce	 hazırlık	 sınıfını	 başarıyla	
tamamlamış	 olma	 veya	merkezi	 bir	 İngilizce	 sınavdan	 başarılı	 olma	 şartı	 aranmaktadır.	 Bu	 şart	
nedeniyle	 lisans	 seviyesindeki	 tüm	 eğitim	 kurumlarında	 İngilizce	 Hazırlık	 Sınıfı	 okutulmaktadır.	
Lisans	 eğitimi	 içerisinde,	 hem	 STCW	 sözleşmesinin	 ön	 gördüğü	 eğitimleri	 hem	 de	 mühendislik	
eğitiminin	 gerektirdiği	 dersler	 verilmektedir.	 Ayrıca	 bu	 eğitim	 süresi	 içerisinde	 açık	 deniz	 seferi	
yapan	 bir	 gemide	 toplam	1	 yıl	 deniz	 stajı	 yapılması	 gerekmektedir.	 Lisans	 eğitimini	 ve	 stajlarını	
tamamlayarak	lisans	diplomasını	alana	denizci	adayı,	yeterliğini	alabilmek	için	Ulaştırma	Denizcilik	
ve	 Haberleşme	 Bakanlığı	 tarafından	 merkezi	 olarak	 çevrimiçi	 şekilde	 gerçekleştirilen	 Gemi	
Adamları	 (Gemi	 İnsanları)	 Sınavlarını	 (GAS)	 başarmak	 zorundadır.	 Mezunlar	 bu	 sınavları	 da	

İngilizce	
Hazırlık	

Gemiadamı	Olur	
Sağlık	Raporu	

OSYM	SINAVI	
Sayısal	

	

Beden	
Yeterliği	
Sınavı	

Mülakat		
Sınavı	

	

4	Yıllık		
Lisans	Eğitimi	
	

1.	Yıl	Deniz	
Stajı	

	

Boy	ve	Kilo	
Şartları	

	

KAYIT	İŞLEMİ	Lisans	Diploması	Gemiadamları	
Sınav	Merkezi	

	

YETERLİK	
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başardıktan	sonra	sahip	olduğu	yeterlik	ile	Güverte	Zabiti	veya	Vardiya	Mühendisi	olarak	gemilerde	
çalışmaya	hak	kazanmaktadır.	

6.	TÜRK	ZABİTAN	PROFİLİ	(2016	YILI)	

Nas,	 Fışkın	 ve	 Çakır4	 tarafından	 2017	 yılında	 gerçekleştirilen	 “Türk	 Denizcilik	
Üniversitelerinden	mezun	 zabitlerin	 durumu”	 isimli	 çalışmada	 31	 adet	 gemi	 işletmecisi	 firma	 ile	
görüşme	sağlanmış	ve	yapılan	görüşmeler	neticesinde	3894	adet	Kaptan	/	Baş	Müh	ve	Zabit		profili	
incelenmiştir.	Yapılan	çalışma	içerisinde	elde	edilen	bulgular	aşağıda	paylaşılmıştır4:	

					Ortalama	yaş:	32,58	–ss9,18	

					Deniz	tecrübesi:	

																	Kaptan/Baş	Müh/1.Zabit/2.Müh		:	15,1	yıl	

																	Zabit	 	 																																			:4,7	yıl	

				Bulk	 	 1393	 	 35,8		 	 EĞİTİM	SEVİYESİ	 	

				Crude	oıl	 	680	 	 17,5	 	 Lisans	 	 2438				%62,6	

				Chemical	 	820	 	 21,1	 																				Ön	Lisans																								474				%12,2	

				Container	 	632	 	 16,2	 																			Özel	kurs	 																							529				%13,6	

				Ro-Ro	 		 110	 	 		2,8	 																			Lise	 	 		197					%5,1	

   LNG-LPG																						39	 	 		1,0	 																		Diğer	 	 		205					%5,3	

	

TÜRK	ZABİTAN	PROFİLİ(2016	YILI)	

Üniversitelere	göre,	gemide	çalışma	oranları	

UNİVERSİTE	 	 	 	 GEMİ	TİPLERİ	

	 	 	 BULK	 			CRUDE	OİL				CHEMICALS		CONTAİNER		RO-RO				LNG-LPG										TOTAL	 	

																																																																									%	 																	%																				%	 		%	 			%	 		%	

İstanbul	Teknik	Üniversitesi					322			25,3					376			29,4					347		27,2									154		12,1							60		4,3								16			4,7															1275												58%			

Dokuz	Eylül	Üniversitesi	 142			44,8							70				22,1							45			14,2										55			17,4								4			1,3										1			0,3																	317												14%	

Karadeniz	Teknik	Üniversitesi				95				42,0						40				17,7							33			14,6										43			19,2								7				3,1								8			3,5																	226														10%	

Yıldız	Teknik	Üniversitesi	 		87				54,0						38				23,6									6						3,7										27			16,8									2				1,2								1		0,6	 										161														7%	

Yakın	Doğu	Üniversitesi																29				40,3									8				11,1						15				20,8										17		23,6									3				4,2								0		0,0																				72	 											3%	

Piri	Reis	Üniversitesi	 		14					37,8						17				45,9									1						2,7												4		10,8									1				2,7								0		0,0																				37																2%	

İstanbul	Üniversitesi	 				6					69,6									3				13,0										1					4,3													2					8,7								0				0,0								1		4,3																			23																	1%	

T.Kıran	Üniversitesi	 	 		11					73,3									1						6,7										1					6,7													2			13,4							0				0,0								0			0,0																			15																	1%	

Deniz	Kuvvetleri	 																						44					50,6							17				19,5									5					5,7											17		19,5								3				3,4								1			1,1																			87																4%	

	

                                                             
4	 S.	 NAS,	 R.	 FIŞKIN,	 E.	 ÇAKIR.	 Türkiye’de	 Zabit	 İş	 Gücü	 Piyasasının	 Güncel	 Profili,	 Dokuz	 Eylül	 Üniversitesi	
Denizcilik	Fakültesi	Dergisi,	(2017)	
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		7.	DÜNYADA	DENİZCİLİK	EĞİTİMİ	

Gemi	insanlarının	aynı	gemi	içinde	çok	uluslu	olarak	istihdam	edildiği	gözlemlenmektedir.	
Teknolojide	 yaşanan	 değişmeler	 gemilerde	 istihdam	 edilen	 personel	 sayısını	 azaltmaktadır	 fakat	
bir	 yandan	 dünya	 deniz	 ticaret	 filosu	 hızla	 büyümeye	 devam	 etmektedir.	 Bu	 büyüme	 yeni	 gemi	
insanlarının	 talebini	 artırmaktadır.	 Günümüzde	 gemilerin	 nitelikleri,	 donanımları	 ve	 yasal	
zorunluluklar	nedeniyle	daha	eğitimli	ve	nitelikli	gemi	 insanı	 istenmektedir.	Geçmişe	oranla	gemi	
insanları	emek	piyasaları	daha	düzenli	bir	şekilde	işlemektedir.	Özellikle	kolay	bayrakla	mücadele	
ekseninde,	 liman	 devleti	 kontrolleri	 ve	 son	 olarak	 da	 Maritime	 Labor	 Convention	 (MLC)	 2006	
sözleşmesi	 gibi	 bir	 dizi	 düzenleme	 gelmiştir.	 Bu	 düzenlemeler	 denizcilik	 sektöründe	 kaliteyi	
artırmaktadır.	 MLC	 2006,	 gemi	 adamlarının	 sosyal	 haklarını	 düzenlemekte	 ve	 gemi	 yönetim	
firmalarının,	istihdam	bürolarının	bu	esaslara	aykırı	olmadan	çalışmalarını	önermektedir.		

Baltık	ve	Uluslararası	Denizcilik	Konseyi’nin	her	5	yılda	bir	yayınladığı	ve	son	olarak	2015	
yılında	 yayınladığı	 rapora	 göre	 dünya	 üzerinde	 gemi	 adamı	 arzı	 en	 yüksek	 olan	 ilk	 beş	 ülke	
aşağıdaki	tabloda	sunulmuş	bulunmaktadır.		

Tablo	3.	Gemi	insanı	arz	eden	ilk	beş	ülke5	

Tüm	Denizciler	 Zabitan	 Tayfa	

Çin	 Çin	 Filipinler	

Filipinler	 Filipinler	 Çin	

Endonezya	 Endonezya	 Endonezya	

Rusya	Federasyonu	 Rusya	Federasyonu	 Rusya	Federasyonu	

Ukrayna	 Ukrayna	 Ukrayna	

İlgili	ülkeler	denizcilik	eğitimi	üzerine	yaptıkları	doğru	yatırımlar	ve	planlamalar	ile	sadece	
gemi	 insanı	 yetiştirmekte	 değil	 aynı	 zamanda	 küresel	 deniz	 iş	 gücü	 piyasasına	 yaptıkları	 gemi	
insanı	 arzı	 ile	 önemli	 bir	 paya	 sahiplerdir.	 Denizcilik	 eğitimine	 yapınan	 doğru	 yatırımlar	 ve	
planlamalar	 sonucunda	 ilgili	 ülkeler	 gemi	 insanı	 arzından	dünyanın	 önde	 gelen	ülkeleri	 arasında	
yer	 almaktadır.	 Buradaki	 önemli	 nokta	 sadece	 gemi	 insanı	 yetiştirilmesi	 değil,	 yetiştirilen	 gemi	
insanlarının	küresel	deniz	iş	gücüne	katılmasını	sağlayabilmektir.	Örnek	bir	ülke	olarak	seçilen	ve	
küresel	deniz	iş	gücünde	önemli	bir	yere	sahip	Filipinler’in	CHED-MARINA6,	Commission	on	Higher	
Education	(CHEd)	-	Maritime	Industry	Authority	(Marina),	tarafından	2018	yılında	gerçekleştirmiş	
olduğu	 denetim	 raporunda	 denizcilik	 eğitim	 kurumlarına	 ait	 sayısal	 göstergeler	 Tablo	 4’de	
sunulmuştur.	

Tablo	4.	Filipinler	Denizcilik	Eğitim	Kurum	Sayısı6	

75	onaylı	denizcilik	eğitim	kurumunda	

66	Deniz	Ulaştırma	İşletme	Bölümü	

59	Gemi	Makineleri	İşletme	Bölümü	

TOPLAM	125	program	

                                                             
5	The	Baltic	and	International	Maritime	Council	(BIMCO)/	International	Chamber	of	Shipping	(ICS),	
2015.	Man	Power	Report.	
6	CHED-MARINE,	2018.	CHED-MARINE	Monitoring	Report.	
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İlgili	 tablo	 üzerinden	 değerlendirme	 yapıldığında	 eğitim	 kurumlarının	 sayısının	 bir	 hayli	
yüksek	 olduğu	 görülmektedir.	 İlgili	 denetim	 raporu	 içerisinde	 eğitim	 kurumlarında	 yapılan	
denetimlerde	523	farklı	uygunsuzluk	tespit	edildiği	ve	tespit	edilen	uygunsuzlukların	%72’sinin	4	
ana	grup	altında	 toplandığı	 görülmektedir:	 (i)	Tesis	 ve	 ekipman	eksiklikleri	 (%22),	 (ii)	Ölçme	ve	
değerlendirme	 sistemi	 (%18),	 (iii)	 Kalite	 Standart	 Sistemi	 eksiklikleri	 (%17),	 (iv)	 Açık	 deniz	
eğitiminin	kalitesi.	Ancak	özellikle	eğitim	dilinin	İngilizce	olması	sebebiyle	Filipinler	gerek	zabitan	
gerekse	de	tayfa	sınıfı	gemi	insanı	arzında	uluslararası	piyasada	önemli	bir	paya	sahiptir.	Öyle	ki;	
Hellenic	 Shipping	 News	 WorldWide7	 tarafından	 4	 Mart	 2019	 tarihinde	 yayınlanan	 habere	 göre	
Filipinler	 denizcilik	 eğitime	 verdiği	 önemi	 ve	 yaptığı	 yatırımlarının	 neticesini	 aşağıdaki	 görselde	
sunulan	 haberde	 de	 görüleceği	 üzere	 2018	 yılında	 gemi	 insanlarından	 elde	 ettiği	 gelirin	 6,14	
Milyar$’a	ulaştığı	görülmektedir.	

	
Şekil	5.	Hellenic	Shipping	News7	

	 Zhao,	 Walters	 ve	 Shan8	 tarafından	 2020	
yılında	 yapılan	 çalışmada,	 2018	 yılı	 sonunda	 Çin	 Halk	 Cumhuriyeti	 Ulusal	 Gemi	 İnsanı	 İstihdam	
Kuruluşu	 tarafından	 220bin	 gemi	 insanı	 istihdamı	 gerçekleştirildiği;	 İstihdamı	 sağlanan	 220bin	
gemi	 insanının	 120binin	 yabancı	 bayraklı	 gemilerde	 istihdam	 edildiği	 ifade	 edilmektedir.	 2000	
yılında	 Chen9	 tarafından	 yapılan	 çalışmada	 ise	 Çin	 Halk	 Cumhuriyeti’ne	 ait	 denizcilik	 eğitim	
sisteminin	aşağıdaki	 şekilde	sunulduğu	gibi	olduğu	vurgulanmıştır.	Ayrıca	Çin	Denizcilik	Emniyet	
İdaresi	(China	Maritime	Safety	Administration)	tarafından	onaylanmış	80’e	yakın	denizcilik	eğitim	
kurumu	olduğu	ifade	edilmiştir.	

                                                             
7	 Hellenic	 Shipping	 News,	 2019.	 https://www.hellenicshippingnews.com/filipino-seafarers-send-
home-6-14-bln-usd-in-2018/	
8		Zhao	Z,	Walters	D,	Shan	D.	Impediments	to	free	movement	of	Chinese	seafarers	in	the	maritime	
labour	market.	The	Economic	and	Labour	Relations	Review.	2020;31(3):425-443.	
9	Chen,	Biwu,	"An	investigation	into	the	current	state	of	Chinese	higher	MET	[Maritime	Education	
and	 Training]	 in	 the	 light	 of	 new	 international	 legislation	 [and]	 with	 particular	 reference	 to	
STCW'95"	(2000).	World	Maritime	University	Dissertations.	194. 
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Şekil	6.	Çin	Halk	Cumhuriyeti’ne	ait	denizcilik	eğitim	sistemi9	

Gemi	 insanı	 istihdamında	 önemli	 rol	 oynayan	 ülkelerden	 birisi	 de	 Hindistan	 olup	
Hindistan’daki	 onaylı	 denizcilik	 eğitimi	 veren	 kurumlarına	 The	 Directorate	 General	 of	 Shipping,	
India	resmi	örün	sayfası10	üzerinden	ulaşabilmek	mümkündür.	İlgili	örün	sayfası	üzerinden	yapılan	
incelemede	Hindistan’da	onaylı	146	farklı	denizcilik	eğitim	kurumu	olduğu	görülmektedir.		

Dünya	 nitelikli	 gemi	 insanı	 istihdamında	 önde	 gelen	 ülkelerdeki	 –	 Çin,	 Filipinler,	
Endonezya,	 Rusya	 Federasyonu,	 Ukrayna	 –	 lider	 pozisyonda	 kabul	 edilebilecek	 denizcilik	 eğitim	
kurumları	 incelendiğinde	 tamamının	 hiyerarşik	 bir	 sisteme	 sahip	 olduğu	 ve	 sahip	 oldukları	
hiyerarşik	 sistem	 sayesinde	 sadece	 sivil	 denizcilik	 filosuna	 değil	 aynı	 zamanda	 askeri	 denizcilik	
filosuna	 da	nitelikli	 gemi	 insanı	 istihdamı	 sağladıkları	 görülmektedir.	 	 İlgili	 ülkelere	ait	denizcilik	
eğitimi	veren	kurumlara	örnek	vermek	gerekirse	şu	örnekler	rahatlıkla	verilebilir;	

Çin	 –	 Dalian	 Denizcilik	 Üniversitesi	 (Dalian	 Maritime	 University	 /DMU),	 Çin’deki	 en	
büyük	ve	en	iyi	denizcilik	üniversitelerinden	biridir	ve	Çin	Halk	Cumhuriyeti	İletişim	Bakanlığı'na	
bağlı	 tek	 önemli	 denizcilik	 kurumudur.	 Üniversitenin	 uzun	 tarihi,	 Şangay'daki	 Nanyang	
Enstitüsü'nün	bir	Nakliye	Yönetimi	Bölümü	kurduğu	1909	yılına	kadar	gitmektedir.	

	
                                                             
10	 Türkçesi	 (The	 Directorate	 General	 of	 Shipping,	 India)	 resmi	 örün	 sayfası,	 Şubat	 2020,	
https://www.dgshipping.gov.in	
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Filipinler	 –	 (Maritime	 Academy	 of	 Asia	 and	 the	 Pasific	 /MAAP)):	 14	 Ocak	 1998'de	
kurulan	MAAP,	dünya	çapında	bir	denizcilik	akademisi	olarak	tasarlanmış	ve	Denizciler	için	Eğitim,	
Sertifikasyon	 ve	 Vardiya	 Standartları	 (STCW)	 gerekliliklerine	 uygun	 son	 teknoloji	 tesislerle	
donatılmıştır.	

 

Rusya	 –(Admiral	 Makarov	 State	 University	 of	 Maritime	 and	 Inland	 Shipping)	 :	 2	
Aralık	 1809	 Üniversitenin	 kuruluş	 tarihi	 olarak	 kabul	 edilir.	 Üniversite,	 200	 yıllık	 uzun	 tarihi	
boyunca	adını	birkaç	kez	değiştirdi,	bu	 süre	zarfında	çeşitli	 yüksek	öğretim	kurumlarıyla	bir	dizi	
birleşme	de	gerçekleşti.	En	son	birleşme	2012	yılında	Amiral	Makarov	Devlet	Denizcilik	Akademisi	
ile	yapıldı.	Köklerini	Saint-Petersburg	Nehir	Yat	Kulübü'nün	Denizcilik	derslerinden	alan	Akademi,	
1876'da	kuruldu.	Adını	ünlü	Rus	amiral	S.O.	Makarov,	24	Mart	1949'da	verildi.	
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Ukrayna	–Ulusal	“Odessa	Denizcilik	Akademisi”	(National	University	"Odessa	Marine	
Academy):	Odessa	Denizcilik	Akademisi,	dünya	denizcilik	camiasında	çok	uzun	zamandır	tanınan	
bir	kurum	olmuştur.	Akademi	1944'te	kuruldu	ve	o	zamandan	beri	farklı	isimleri	zaten	değiştirdi:	
Odessa	 Yüksek	 Denizcilik	 Okulu,	 Odessa	 Yüksek	 Mühendislik	 Denizcilik	 Okulu,	 Odessa	 Devlet	
Denizcilik	 Akademisi,	 Odessa	 Ulusal	 Denizcilik	 Akademisi,	 Ulusal	 “Odessa	 Denizcilik	 Akademisi”	
Üniversitesi.	 Akademi,	 tarihi	 boyunca	 tüm	 uluslararası	 ve	 ulusal	 standartlara	 uygun	 bilimsel-
pedagojik	personel,	eğitim	standartları	ve	öğrenci	eğitiminde	yüksek	profesyonellik	sağlamıştır.	

 

Amerika	 –	 Californiya	 Eyalet	 Üniversitesi	 Denizcilik	 Akademisi	 (California	 State	
University	 Maritime	 Academy:	 California,	 Vallejo'da	 kompakt	 ama	 manzaralı	 bir	 sahil	
kampüsünde	 yer	 alan	 California	 Eyalet	 Üniversitesi	 Denizcilik	 Akademisi	 (Cal	 Maritime),	 23	
kampüslü	California	Eyalet	Üniversitesi	sisteminin	özel	bir	kampüsüdür.	Yaklaşık	1000	öğrenciye	
hizmet	vermekte	olup,	1929	yılında	kurulmuş	bir	eğitim	kurumudur.	
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Amerika	–	New	York	Eyalet	Üniversitesi	SUNY	Denizcilik	Koleji	 (State	University	of	
New	York	(SUNY):	SUNY		Denizcilik	Koleji	(Maritime	College),	küresel	deniz	taşımacılığı	endüstrisi,	
deniz	taşımacılığı,	mühendislik,	enerji,	tesis	yönetimi,	finans,	silahlı	kuvvetler	ve	kamu	hizmeti	işleri	
için	 dinamik	 liderler	 yetiştirmektedir.	 Öğrenciler,	 beş	 ABET	 onaylı	 mühendislik	 programı	 ve	 iki	
yüksek	 lisans	programı	dahil	olmak	üzere	11	 lisans	ana	dalından	birini	seçerler.	Manhattan	şehir	
merkezine	 30	 dakika	 uzaklıkta	 bulunan	 öğrenciler,	 17	 üniversite	 spor	 takımına	 ve	 40'tan	 fazla	
kulüp	ve	organizasyona	ve	ABD	Sahil	Güvenlik	lisans	programlarına	katılır.	

	

Dünyadaki	denizcilik	eğitim	veren	kurumlar	incelendiğinde	öne	çıkan	başlıca	hususlar	şunlardır:	

(i) Hem	askeri	hem	sivil	denizciliğe	yönelik	bir	eğitim	sistemi	

(ii) Eğitim	dilinin	%100	İngilizce	olması		

(iii) Standartları	 bağlı	 bulundukları	 ulusal	 otorite	 tarafından	 belirlenmiş	 bir	 disiplin	
yönetmeliğine	bağlı	olarak	yürütülen	üniformalı	bir	eğitim	

(iv) Eğitim	 kurumunun	 altyapı,	 tesis,	 eğitim	 ekipmanları	 ve	 eğitim	 gemisinin	 idamesini	 ve	
sürdürebilirliğini	 sağlayabilmek	 için	 idari	 otorite	 tarafından	 ilgili	 kurumlar	 için	 önemli	 bir	
bütçe	tahsis	edilmesi	

(v) Denizcilik	 şirketlerinin	 eğitim	 kurumunun	 altyapı,	 tesis,	 eğitim	 ekipmanları	 ve	 eğitim	
gemisinin	idamesinin	ve	sürdürebilirliğinin	sağlanabilmesi	noktasında	katkı	sunması	

(vi) Uluslararası	denizcilik	şirketleri	ile	üst	düzey	işbirliği	faaliyetleri	gerçekleştirilmesi	(örneğin;	
Chevron	 Shipping	 Co.	 National	 Maritime	 College	 of	 Ireland	 (NMCI)	 ile	 4	 yıllık	 bir	 eğitim	
anlaşması	imzalamış	olması)	

(vii) Denizcilik	sektörünün	tüm	paydaşları	ile	çözüm	odaklı	güçlü	bir	iş	birliği	ve	dayanışma	
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8.	SONUÇLAR	

Ülke	olarak	sahip	olduğumuz	genç	nüfus,	gelişime	açık	bir	eğitim	sistemi	yapısı	ile	küresel	gemi	
insanı	 istihdamında	 söz	 sahibi	 bir	 ülke	 konumuna	 gelebilmemiz	 mümkündür.	 Ancak	 bu	 durum	
denizcilik	 eğitiminde	 büyük	 reformlar	 yapılmadığı	 müddetçe	 mümkün	 gözükmemektedir.	 Hem	
Denizcilik	İşletmeleri	hem	de	kamu	nezdinde	gemi	insanının	yetkinliklerini	geliştirebilecek	radikal	
iyileştirmeler	 ve	 değişiklikler	 yapılması	 gerekmektedir.	 Öncelikli	 olarak,	 bütüncül	 bir	 denizcilik	
istihdam	 politikası	 üzerine	 tesis	 edilmiş	 denizcilik	 eğitim	 sisteminde	 köklü	 değişikliklerin	 neler	
olacağını	 ve	nasıl	 gerçekleştirileceğini	 ifade	eden	bir	 eylem	planı	hazırlanmalıdır.	Bu	eylem	planı	
içerisinde	yer	alması	gereken	ana	başlıklar	şu	şekilde	ifade	edilebilir:		

(i) Denizcilik	 eğitimi	 veren	 kurumların	 altyapı,	 tesis,	 ekipman	 ve	 eğitim	 gemisi	
kabiliyetlerinin	 devamlılığının	 sağlanabilmesi	 için	 uygun	 bir	 bütçe	 planlaması	
gerçekleştirilerek	eğitim	kurumlarının	hizmetine	sunulmalıdır.	

(ii) Denizcilik	eğitimi	hiyerarşik	bir	yapıda	yapılması	gereken	tek	sivil	eğitim	şekli	olması	
sebebiyle,	kendine	özgü	eğitim	ve	disiplin	yönetmeliğine	sahip	olması	gerekmektedir.	
Bunun	için	dünyadaki	örneklerinde	görüldüğü	gibi	yatılı,	üniformalı	ve	İngilizce	lisans	
eğitimi	veren	kurumlar	olarak	düşünülmelidirler.	

(iii) Kontrolsüz	bir	 şekilde	 arttırılan	denizcilik	 eğitimi	kurumlarının	kontenjanları,	 eğitim	
kurumlarının	sahip	olduğu	eğitimci	sayısı,	laboratuvar,	simülatör,	denizde	emniyet	ve	
güvenlik	 tesisi	 imkanları	 gibi	 denizcilik	 eğitimine	 özgü	 pek	 çok	 farklı	 parametre	
dikkate	alınarak	planlanmalıdır.	

(iv) Denizcilik	eğitim	dili	%100	İngilizce	olmalıdır.	

(v) Denizcilik	 eğitiminin	 çok	 uluslu	 gemiler	 ve	 şirketlerde	 mevcut	 denizcilik	 çalışma	
kültürüne	uyum	sağlayacak	gemi	insanları	yetiştirebilecek	bir	eğitim	programına	sahip	
olmalıdır.	

(vi) Denizcilik	 şirketleri	 denizcilik	 eğitim	 kurumlarındaki	 eğitim	 kalitesinin	
iyileştirilmesine	 katkı	 sunabilecek	 uygun	 yatırımları	 yapmaya	 teşvik	 edecek	 bir	 yapı	
oluşturulmalıdır.			

(vii) Zabitan	 sınıfı	 gemi	 insanlarımızın	 sahip	 olduğu	 yetkinlik	 belgesinin	 uluslararası	
tanınırlığının	arttırılmasına	yönelik	girişimler	arttırılmalıdır.		

(viii) Uluslararası	denizcilik	şirketleri	ile	iş	birliklerine	önem	verilmelidir.		

Sahip	 olduğumuz	 genç	 nüfus	 potansiyelini	 düşündüğümüzde	 denizcilik	 eğitiminin	
iyileştirilmesi	 ve	 geliştirilmesi	 üzerine	 hazırlanacak	 bir	 eylem	 planı	 ile	 uluslararası	 gemi	 insanı	
istihdamında	söz	sahibi	bir	ülke	konumuna	gelebilmemiz	mümkündür.	Uluslararası	sektörde	görev	
yapacak	 gemi	 insanlarının	 ülke	 ekonomisine	 önemli	 bir	 girdi	 sağlayabileceği	 de	 düşünülmelidir.	
Dolayısıyla	 denizcilik	 eğitimine	 yapılacak	 her	 türlü	 yatırımın	 Filipinler	 örneğinde	 de	 olduğu	 gibi	
ülkemize	büyük	kazanımlar	sağlayacağı	şüphesizdir.		
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