
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 
KARİYER BASAMAKLARI 

YGS sınavından yeterli 
puan alma 

Türkiye Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü’nden 
onaylı Gemiadamı olur 

sağlık raporu 

Beden yeterliği ve 
mülakat sınavı Kesin kayıt işlemleri 

İngilzce Hazırlık 
( 1 Yıl) 

1. Sınıf  
1.Deniz stajı (2,5 ay) 

2. Sınıf  

2.Deniz stajı (2,5ay) 3. Sınıf  Açık deniz stajı (7,5ay) Yeterlik sınavı 

Ticaret gemilerinde 3. yada 
4.kaptan olarak görev yapabilme 

yeterliği 

Lisans diploması 
3 yıl deniz hizmeti 

Yeterlik sınavı 

Ticaret gemilerinde 2.kaptan olarak 
görev yapabilme yeterliği 

Yeterlik sınavı 

Deniz Stajı 

3 yıl deniz hizmeti 

Neden  bu bölümü seçmeliyim? 
- Uluslararası  geçerliliği  ve yüksek iş  potansiyeli olan saygın 

bir meslek, 
- Sadece Türk bayraklı değil  yabancı bayraklı gemilerde 

çalışabilme imkanı, 
- Tüm Dünya sularında tonaj ve gemi tipi sınırlaması 

olmaksızın çalışabilme, 
- Yüksek ve sürekli artma eğiliminde olan maaş, 
- Çalışma ve izin periyodunu esnek olarak belirleyebilme, 
- Dünya‘yı tanıma ve farklı kültürlerle tanışma imkanı, 
- Deniz hayatı sonrası karada  çalışabilme imkanı. 

Neden KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü? 
- Uluslararası standartlarda eğitim imkanı, 
- Denizcilik örf ve adetlerine uygun üniformalı eğitim, 
- Deniz tecrübesine sahip  akademik personel, 
- Dünya Denizcilik Üniversitelerine üye  bir bölüm, 
- IMO STCW 78/2010 Konvansiyonu uygunluk belgesi ve  
      ISO  9001-2008 kalite yönetim belgesi, 
- Erasmus kapsamında Avrupa ülkelerinde eğitim alma imkanı, 
- Son teknoloji ile donatılmış  simülatörler, eğitim merkezleri ve 

laboratuvarlar, 
- Kampüs içerisinde  modern bir yurt binası ve kapalı spor salonu 

 

İş imkanları 
- Ticaret gemilerinde  kaptan  
- Denizcilik firmalarında operasyonel görevler ve yöneticilik 
- Denizcilik Fakültelerinde akademisyen ve Denizcilik Liselerinde öğretmen  
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde  Uzman, Kılavuz kaptan, Liman başkanı gibi görevler 
- Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde subay  
- Kılavuz Kaptan,  VTS operatörü , Tersanelerde  havuz kaptanı   
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık  Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı görevler 


