MERSİN ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ KIYAFET ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu hazırlık, I. ve II. Sınıf
öğrencilerinin, öğrenimleri sırasında giyecekleri kıyafetlerin özellikleri ve kullanma esasları ile üniforma taşıyan
öğrencinin görev ve sorumluluklarının düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, kış dönemi ile
yaz döneminde teorik ve uygulamalı eğitimleri sırasında ve Yüksekokul içi ve dışında gerçekleştirilen etkinlik ve
törenlerde giyecekleri kıyafetlerin özellikleri ve kullanma esasları ile üniforma taşıyan öğrencinin görev ve
sorumluluklarının düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Esaslar, 28.02.2010 tarihli 27507 sayılı Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği
hükümlerine dayandırılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Esaslarda geçen;
a) Nöbetçi Öğrenci : Öğrenci Disiplin Sorumlusuna yardımcı olmak üzere öğrencilerden görevlendirilen son
sınıf öğrencisini,
b) Öğrenci: Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerini
c) Öğrenci Disiplin Sorumlusu: Yüksekokulu Müdürü tarafından belirlenen ve Yüksekokul öğrencilerinin
üniformalarını, Öğrenci Kıyafet Yönergesi hükümlerine uygun olarak giymeleri ve buna uygun davranış
sergilemeleri konusunda disiplin koordinasyonunu sağlayan öğretim elemanını,
ç) Sınıf Temsilcisi: Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu program öğrencilerinin, kendi
aralarından seçtiği öğrenciyi,
d) Üniforma: Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yüksekokul içinde ve dışında
ve staj yapacakları gemilerde taşımakla yükümlü oldukları resmi kıyafetleri,
e) Yüksekokul: Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kıyafetlerin Özellikleri ve Üniformalı Öğrenci Davranış Esasları
MADDE 5 – (1) Öğrenciler, üniformalarını Öğrenci Kıyafet Yönergesi hükümlerine uygun olarak giymekle ve
buna uygun davranış sergilemekle yükümlüdürler. Bu kapsamda üniforma giyen öğrenci görev ve sorumlulukları
aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
a) Öğrenciler, üniformalarını eksiksiz, usulüne uygun, temiz ve ütülü bir şekilde giymekle yükümlüdürler.
b) Erkek Öğrenciler, saçlarını kısa bir şekilde kestirirler, sakal ve bıyık bırakamazlar.
c) Kız öğrenciler makyaj yapamazlar, Yüksekokul içerisinde saçları düzgün bir şekilde toplanmış şekilde
bulunurlar.
ç) Öğrenciler, yönetimin izni dışında Yüksekokulun kapalı ve açık alanlarında üniformasız bulunamazlar. Açık
alanlarda şapka takmakla yükümlüdürler.
d) Öğrenciler, üniformalarında ilgili yönergede belirtilen işaret ve sembollerden başka işaret ve alamet
taşıyamazlar.
e) Öğrenciler, düğmeleri açık olarak, boyun bağı gevşek, yakaları kalkık vaziyette ve elleri ceplerinde üniforma
taşıyamazlar.
MADDE 6 – (1)
a) Üst sınıf öğrencileri, alt sınıf öğrencilerini kollar, iyi bir denizci olarak yetişmesine yardımcı olurlar. Alt sınıf
öğrencileri ise, üst sınıf öğrencilerine karşı saygılı davranırlar.
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b) Öğrenciler derslere, pazartesi sabah ve cuma öğleden sonra yapılan bayrak merasimlerine ve
görevlendirildikleri toplantılara üniformalı olarak katılırlar. Öğrenciler, disiplin ita amiri olan Yüksekokul
Müdürü tarafından öğrenci disiplin sorumlusu olarak görevlendirilen öğretim elemanına önceden mazeret
bildirmediği
takdirde
tüm
merasim
ve
toplantılara
katılmakla
yükümlüdürler.
c) Öğrenciler, merasimlerde, toplantılarda, derslerde düzenin muhafazası yönünden gerekli uygun davranışları
sergilerler.
ç) Öğrenciler, Yüksekokul dışında üniforma ile üniformaya uygun olmayan yerlere giremezler.
d) Öğrenciler sabah Yüksekokula girmeden önce bayrağı selamlarlar. Üniforma taşıyan öğrenciler Yüksekokul
dışında üstlerini selamlamakla yükümlüdürler.
e) Nöbetçi öğrenci görevi, son sınıf öğrencileri tarafından sıra ile ifa edilir. Nöbet listesi aylık olarak, Öğrenci
Disiplin Sorumlusu tarafından hazırlanır. Mazereti nedeniyle nöbet görevini yerine getiremeyecek olan öğrenci,
önceden durumunu Öğrenci Disiplin Sorumlusu bildirerek müsaade alır. Nöbeti bir sonraki öğrenci üstlenir.
Nöbet görevi, nöbet günü 07.50’de başlar ve 17.00’de biter. Nöbetçi öğrenci, nöbet günü derslerinden izinli
sayılır, ancak o gün yapılacak olan sınavlara girer. Nöbetçi öğrenci, Öğrenci Disiplin Sorumlusuna karşı
sorumludur. Öğrenci Disiplin Sorumlusu’ndan alacağı talimatlara göre hareket ederek kendisine yardımcı olur,
normal işleyiş içinde bir aksaklık veya eksiklik gördüğünde, hemen Öğrenci Disiplin Sorumlusunu haberdar
eder.
fl) Sınıf temsilcisi öğrenci, sınıfında bulunan öğrencilerin üniformalarını Öğrenci Kıyafet Yönergesine uygun
giyip giymedikleri konusunda Öğrenci Disiplin Sorumlusunu haberdar eder. Öğrenci Disiplin Sorumlusu
Disiplin sorunlarını gerekli tutanaklarla Yüksekokul Müdürüne iletir.
MADDE 7- Ders sırasında öğretim elemanları, öğrencileri davranış, kılık ve kıyafet yönünden denetlerler.
Uygunsuzluk gördükleri takdirde tutanakla rapor etme hakkına sahiptirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer Hususlar
MADDE 8 – (1) Kıyafet yönergesinde belirtilen hususlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Yönergede yer almayan konular Yüksekokul Kurulu tarafından karara bağlanır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE10 – (1) Bu Yönerge Mersin Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından
yürütülür.

GEÇİCİ MADDE- (1) Bu yönergede belirtilen kıyafetlerin özellikleri 28.02.2010 tarihli 27507 sayılı
Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği Dördüncü Bölüm “Denizcilik Okulları Öğrencilerinin Kıyafetleri ve
Alametleri”nde açıklanan niteliklere uymak mecburiyetindedir. Öğrencilerin giyecekleri kıyafet ve alametler
2010–2011 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanır.
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