
 
DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME PROGRAMI 

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma 
Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, Denizcilik Sektörüne, Gemi 
adamları Yönetmeliği 8. madde (b) Fıkrası, 1 nolu bendinde tanımlanan STCW-7895 
sözleşmesinin öngördüğü müfredata göre eğitim verir. 
 
 Giresun Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, 2013-2014 eğitim/öğretim 
yılında faaliyetine başlamış olup, Espiye Meslek Yüksekokulu Adabük Mah. Mareşal Fevzi 
Çakmak Cd. No: 2 Espiye / GİRESUN Adresinde Kuruludur. Giresun Üniversitesi Deniz 
Ulaştırma ve İşletme Programından mezunlar "Önlisans Diploması" alırlar.  
 
 Bu programdan mezun olan öğrenciler,  denizcilik ile ilgili çeşitli firmalarda, armatör 
şirketlerinde, gemi acentelerinde, lojistik şirketleri denizcilik departmanlarında, limanlarda, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarında, istihdam edilebilmektedirler. 

 
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları; 
          Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 
          Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
          Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 
          Güverte 
          İşletme 
          Lojistik Yönetimi 
          Uluslararası Lojistik Yönetimi 
          Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
          Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 
          Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 
          Uluslararası Lojistik 
          Ulaştırma ve Lojistik 
          Uluslararası Ticaret 
 
Program Çıktıları: 
 Çok farklı disiplinlerdeki takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisine sahip olmak, 
 Deniz Ulaştırma İşletme problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözebilme becerisine 

ve güncel konularında bilgi sahibi olmak, 
 Türk denizcilik geleneklerine bağlı, mesleksel değerler ve etik sorumluluk bilincine sahip 

olmak, 
 Etkin ve etkili iletişim becerisine ve matematik ve fen bilgilerini uygulama becerisine sahip 

olmak, 
 Yaşam boyu öğrenme becerisine ve yaratıcılık, eleştirel düşünce, özgüven, girişimcilik, 

liderlik ve sahip yönetim becerilerine olmak ve önem vermek, 
 Emniyet, güvenlik, çevre ve kalite konularında farkındalığa ve bilgiye sahip olmak, 
 Seyir bilimi ve gemi yönetimine ilişkin ihtiyaçları tanımlama ve anlama becerilerine sahip 

olmak, 
 Ulusal ve uluslararası denizcilik mevzuatına ilişkin bilgi sahibi olmak ve uygulamak, 



 Operasyon ve yönetim seviyesinde planlama, organizasyon, koordinasyon, uygulama, 
kontrol ve bireylerin emniyetine ve gemi operasyonlarına liderlik yapabilme becerilerine 
sahip olmak, 

 Denizcilik işletmelerinde planlama, uygulama ve kontrol becerilerine sahip olmak 
 

 
Deniz Ulaştırma ve İşletme Programını Tercih yapacak öğrencilerin dikkatine; 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel 
Müdürlüğü tarafından 06.04.2017 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda, Giresun 
Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programına 2017 yılından itibaren kayıt yaptıracak 
öğrenciler için “Vardiya Zabitliği yada Sınırlı Vardiya Zabitliği” yeterliliği verilmeme kararı 
alınmıştır. Bahsi geçen programı tercih etmeden önce bu hususun göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. 


