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YÖNETMELİK

Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, gem�adamları ve kılavuz kaptanların yeterl�kler�, eğ�t�mler�,

sınavları, belgelend�r�lmeler�, sağlık durumları, elektron�k kayıt �şlemler�, vard�ya tutmalarına �l�şk�n kuralları ve
d�s�pl�n �şlemler� �le gem�adamlarına �l�şk�n den�zc�l�k eğ�t�m� veren kurum ve kuruluşlara yönel�k �dar� yaptırımları
düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme

Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(b), (c), (d), (f) ve (k) bentler� �le 28 �nc� maddes�ne ve 20/4/1989 tar�hl� ve 3539 sayılı Kanun �le uygun bulunan Gem�
Adamlarının Eğ�t�m, Belgelend�r�lme ve Vard�ya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) 1997 tar�hl� Yönetmel�k: 30/1/1997 tar�hl� ve 22893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gem�adamlarının

Eğ�t�m, Belgelend�rme, Sınav, Vard�ya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�,
b) 2002 tar�hl� Yönetmel�k: 31/7/2002 tar�hl� ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gem�adamları

Yönetmel�ğ�n�,
c) Ay: B�r takv�m ayını veya b�r aydan kısa sürelerle oluşmuş toplam otuz günü,
ç) Bakan: Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanını,
d) Bakanlık: Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığını,
e) Balıkçı gem�s� güverte tayfası: Balıkçı gem�ler�n�n güverte bölümler�nde görev yapan balıkçı sınıfı

gem�adamını,
f) Başmak�n�st: 750-3000 kW gücü arasındak� ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde çalışan, gem� mak�neler�n�n

çalıştırılması �le bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca Sözleşmen�n III/3 Kuralının 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2
paragraflarında tanımlanan gem�adamını,

g) Belge kanıtı: Gem�adamı yeterl�k belges� veya gem�adamı uzmanlık belges� dışında Sözleşmen�n �lg�l�
gereks�n�mler�n�n karşılandığının göster�lmes� �ç�n kullanılan dokümantasyonu,

ğ) B�r�nc� zab�t: 500-3000 GT arasındak� gem�lerde görev yapan ve gem� kaptanından sonra gelen, ayrıca
Sözleşmen�n II/2 Kuralının 3, 4.1 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gem�adamını,

h) Çalışır durumdak� gem�: Den�ze elver�şl�l�k belges� geçerl� olan gem�ler�,
ı) Den�z güvenl�k eğ�t�mler�: Bu Yönetmel�kte geçen den�zde k�ş�sel can kurtarma tekn�kler�, temel �lkyardım,

yangın önleme ve yangınla mücadele, personel güvenl�ğ� ve sosyal sorumluluk �le can kurtarma araçlarını kullanma
yeterl�ğ� eğ�t�mler�n� �çeren eğ�t�mler�,

�) Den�zc�l�k �şletmes�: Gem�n�n sah�b�n� veya gem� sah�b�nden gem�y� �şletmek üzere devralmış olan ve bu
Yönetmel�kte bel�rlenm�ş tüm görev ve sorumlulukları yer�ne get�rmes� zorunlu olan d�ğer t�car� �şletmey� veya çıplak
gem� k�racısını,

j) Den�zc�l�kle �lg�l� okul: Den�z endüstr�s� alanında l�se, önl�sans veya l�sans düzey�nde eğ�t�m veren okulları,
k) D�ğer taşınanlar: Gem�adamları ve yolcular dışında gem�de bulunan ve yapacakları yolculuk �ç�n l�man

başkanlıklarınca yolculuk belges� ver�len, donatanın, �şleten�n, kaptanın ve gem�adamlarının gem�de bulunan eş ve
çocuklarını, donatan ya da �şveren�n tems�lc�s� ve çalışanlarını, taşınan hayvanların çobanlarını, gem�ler�n her türlü
mak�ne, güverte teçh�zat ve ek�pmanlarının kontrolü, test�, bakımı ve onarımı �ç�n yetk�l�, sorumlu veya tekn�k serv�s
elemanlarını, tur�zm �şletmel� belgel� gem�ler�n rehberler�n�, b�l�m gem�ler�nde çalışan b�l�m �nsanları ve benzer�
personel �le gem� kât�b�, gem� kât�p yardımcısı ve kamara memurunu, balıkçı gem�ler�nde gem� personel� har�c�nde
balık avlamak ve depolamak amacıyla sefere katılan k�ş�ler�, ayrıca kaptanın den�zde can kurtarma, güvenl�k ve
profesyonel sualtı çalışmaları görevler�nden dolayı gem�ye aldığı k�ş�ler�,

l) Donatım Yönerges�: Gem�ler�n Gem�adamları �le Donatılmasına İl�şk�n Yönergey�,
m) Eğ�t�m gem�s�: Asıl amacı gem�adamlarına eğ�t�m vermek olan ve bu amaca uygun olarak �nşa ed�lm�ş

veya uygun hale get�r�lm�ş, bu amaca uygun teçh�zatla donatılmış, c�ns� gem� belgeler�nde eğ�t�m gem�s� olarak
bel�rt�len ve yeterl� sayıda den�zc� eğ�t�mc�n�n bulunduğu gem�y�,

n) Elektro-tekn�k zab�t�: Sözleşmen�n III/6 Kuralı hükümler�ne uygun n�tel�klere sah�p gem�adamını,
o) Elektro-tekn�k tayfası: Sözleşmen�n III/7 Kuralı hükümler�ne uygun n�tel�klere sah�p gem�adamını,
ö) GAEBS Modülü: Yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumları �le bu kurumlarda öğren�m gören öğrenc� ve

kurs�yerler�n b�lg�ler�n�n elektron�k ortamda tutulduğu, �ş ve �şlemler�n�n yürütüldüğü Bakanlıkça yönet�len
Gem�adamları Eğ�t�m B�lg� S�stem� �s�ml� b�lg�sayar yazılımını,

p) Gem�: Adı, ton�latosu ve kullanım amacı ne olursa olsun den�zde ve �ç sularda kürekten başka b�r aygıtla
yola çıkab�len aracı,

r) Gem� güvenl�k zab�t�: Gem�de kaptana karşı sorumlu olan; gem� güvenl�k planının sürdürülmes� ve
uygulanması da dâh�l olmak üzere gem� güvenl�ğ�nden, ş�rket güvenl�k sorumlusu ve l�man tes�s� güvenl�k sorumlusu



�le �l�şk�lerden sorumlu olmak üzere ş�rket tarafından atanan gem� zab�tler�nden b�r�n�,
s) Gem�adamı: Gem�n�n kaptanını, zab�tler�n�, yardımcı zab�tler�n�, stajyerler�n�, tayfalarını ve yardımcı h�zmet

personel�n�,
ş) Gem�adamları B�lg� S�stem�: Gem�adamı b�lg�ler�, yeterl�k ve uzmanlık belgeler�, sert�f�ka belgeler� ve

gem�adamı cüzdanı b�lg�ler�n�n yer aldığı Bakanlıkça yönet�len elektron�k s�stem�,
t) Gem�adamı cüzdanı: Gem�adamı olab�lmek �ç�n gerekl� koşulları taşıyan k�ş�lere ver�len ve gem�adamı

yeterl�k belges�, gem�adamı uzmanlık belgeler� ve belge kanıtlarını da �çeren cüzdanı,
u) Gem�adamları Kom�syonu (GK): Gem�adamı sınavlarının yapılması ve belgeler�n�n düzenlenmes� amacıyla

kurulan kom�syonu,
ü) Gem�adamları Merkez�: Bu Yönetmel�kte bel�rt�len Gem�adamları Kom�syonunun faal�yetler�n� yürüttüğü,

İdare tarafından kurulan ve İstanbul’da bulunan merkez�,
v) Gem�adamı uzmanlık belges�: Sözleşmen�n II/4, III/4, VII/2, II/5, III/5, III/7, VII/2, V/1-1, V/1-2, V/1, V/2,

VI/3, VI/4, VI/5 ve VI/6 kurallarına uygun olarak gem�adamı yeterl�k belges� dışında gem�adamlarına ver�len ve
gem�adamının Sözleşmede bel�rt�len eğ�t�m, yeterl�l�kler veya açık den�z h�zmetler�yle �lg�l� gerekl�kler� karşıladığını
bel�rten belgeler�,

y) Gem�adamı yeterl�k belges�: Sözleşmen�n II, III, IV veya VII kurallarına uygun olarak ver�len ve belge
sah�b� gem�adamına belgede bel�rt�len sorumluluk sev�yes�ndek� tüm görevler� yapma hakkı veren, gem�adamı
cüzdanının �çer�s�nde yer alan veya gem�adamlarının k�ml�k b�lg�ler�n� de �çerecek şek�lde gem�adamları belges� adı
altında bağımsız b�r belge olarak düzenlenen, şekl� İdare tarafından bel�rlenm�ş yeterl�k belges�n�,

z) Genel Müdür: Bakanlık Den�z ve İçsular Düzenleme Genel Müdürünü,
aa) GMDSS (Global Mar�t�me D�stress and Safety System): Küresel den�z tehl�ke ve güvenl�k s�stem�n�,
bb) Gros ton�lato (GT): Gem�n�n, 21/9/1978 tar�hl� ve 2169 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Gem�ler�n Ton�latolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmes� �le 12/3/2009 tar�hl� ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gem�ler�n Ton�latolarını Ölçme Yönetmel�ğ�ne uygun olarak düzenlenm�ş belges�nde göster�len gros
ton�latosunu,

cc) Güvenl�k görevler�: Den�zde Can Emn�yet� Uluslararası Sözleşmes� (SOLAS 1974, Değ�ş�kl�kler�) Bölüm
XI-2 ve Uluslararası Gem� ve L�man Tes�sler� Güvenl�ğ� (ISPS) Kodunda tanımlandığı üzere gem�lerdek� tüm
güvenl�k görevler� ve vaz�feler�,

çç) IMO: Uluslararası Den�zc�l�k Örgütünü,
dd) İdare: Bakanlık Den�z ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
ee) İk�nc� mak�n�st: 750-3000 kW gücü arasındak� ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde görev yapan ve gem�

başmak�n�st�nden sonra gelen, ayrıca Sözleşmen�n III/3 Kuralının 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan
gem�adamını,

ff) İlköğret�m okulu: M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı mevzuatına göre sek�z yıl kes�nt�s�z eğ�t�m veya dört artı dört
eğ�t�m s�stem�nde eğ�t�m veren okulu,

gg) Kabotaj sefer�: L�man sefer bölges� sınırları aşılarak Türk�ye l�manları arasında yapılan seferler�,
ğğ) Kaptan: 500-3000 GT arasındak� gem�ler� sevk ve �dares� altında bulunduran, ayrıca Sözleşmen�n II/2

Kuralının 3, 4.2 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gem�adamını,
hh) Kılavuz kaptan: Bu Yönetmel�kte bel�rt�len kılavuz kaptan yeterl�k belges�ne sah�p olan k�ş�y�,
ıı) Kılavuzluk h�zmet bölges�: Sınırları İdarece bel�rlenm�ş den�z alanlarını,
��) Kılavuzluk teşk�latı: Kılavuzluk h�zmet bölges� �çer�s�nde İdare tarafından görevlend�r�lm�ş kılavuzluk ve

römorkör h�zmetler� veren teşk�latı,
jj) L�man başkanlığı: Bakanlık l�man başkanlığını,
kk) L�man sefer�: Sınırları bel�rl� l�manlar �ç�nde yapılan seferler�,
ll) Mak�ne zab�t�: 750-3000 kW gücü arasındak� ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde görev yapan, ayrıca

Sözleşmen�n III/1 Kuralı �le tanımlanan gem�adamını,
mm) Müsteşar: Bakanlık Müsteşarını,
nn) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
oo) Sınırlı başmak�n�st: 750 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölges�nde çalışan

gem� mak�neler�n�n çalıştırılması �le bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca İdaren�n öngördüğü eğ�t�m ve den�z
h�zmet�ne sah�p gem�adamını,

öö) Sınırlı kaptan: 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölges�nde çalışan gem�y� sevk ve �dares� altında
bulunduran, ayrıca Sözleşmen�n II/3 Kuralının 5 �nc� ve 6 ncı paragraflarında tanımlanan gem�adamını,

pp) Sınırlı mak�ne zab�t�: 750 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölges�nde
çalışan gem�lerde görev yapan ve gem� başmak�n�st�nden sonra gelen, ayrıca İdaren�n öngördüğü eğ�t�m ve den�z
h�zmet�ne sah�p gem�adamını,

rr) Sınırlı vard�ya zab�t�: 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölges�nde çalışan gem�lerde görev yapan
ve gem� kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmen�n II/3 Kuralının 3 üncü ve 4 üncü paragraflarında tanımlanan
gem�adamını,

ss) Sözleşme (STCW-78): Gem�adamlarının Eğ�t�m, Belgelend�rme ve Vard�ya Standartları Hakkında
Uluslararası Sözleşmey�,

şş) Stajyer: Gem�adamı olmak �ç�n eğ�t�m gören ve kanun veya yönetmel�klerce bu n�tel�kte olduğu bel�rt�len
gem�adamını,

tt) Tayfa: Gem�n�n güverte, mak�ne ve kamara bölümler�nde çalışan ve gem� kaptanı, gem� zab�t�, yardımcı
zab�tler� ve stajyerler dışında kalan gem�adamını,

uu) Usta gem�c�: Sözleşmen�n II/5 Kuralı hükümler�ne uygun n�tel�klere sah�p gem�adamını,
üü) Usta mak�ne tayfası: Sözleşmen�n III/5 Kuralı hükümler�ne uygun n�tel�klere sah�p gem�adamını,
vv) Uzak sefer: Yakın kıyısal sefer bölges� sınırları aşılarak yapılan seferler�,
yy) Uzakyol başmühend�s�/başmak�n�st�: Yürütme gücü ve sefer bölges� sınırlaması olmaksızın her türlü

gem�de başmühend�s/başmak�n�st olarak görev yapan ve gem� mak�neler�n�n çalıştırılması �le bakımı ve onarımından



sorumlu, ayrıca Sözleşmen�n III/2 Kuralının 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gem�adamını,
zz) Uzakyol b�r�nc� zab�t�: Ton�lato ve sefer bölges� sınırlaması olmaksızın her türlü gem�de görev yapan ve

gem� kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmen�n II/2 Kuralının 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan
gem�adamını,

aaa) Uzakyol �k�nc� mühend�s�/mak�n�st�: Yürütme gücü ve sefer bölges� sınırlaması olmaksızın her türlü
gem�de �k�nc� mühend�s/mak�n�st olarak görev yapan ve gem� başmühend�s�/mak�n�st�nden sonra gelen, ayrıca
Sözleşmen�n III/2 Kuralının 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gem�adamını,

bbb) Uzakyol kaptanı: Ton�lato ve sefer bölges� sınırlaması olmaksızın her türlü gem�y� sevk ve �dares� altında
bulunduran, ayrıca Sözleşmen�n II/2 Kuralının 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gem�adamını,

ccc) Uzakyol vard�ya mühend�s�/mak�n�st�: Yürütme gücü ve sefer bölges� sınırlaması olmaksızın her türlü
gem�de vard�ya mühend�s�/mak�n�st� olarak görev yapan, ayrıca Sözleşmen�n III/1 Kuralı �le tanımlanan eğ�t�m
düzey�ne �lave olarak İdaren�n öngördüğü den�zc�l�k eğ�t�m�n� tamamlayan gem�adamını,

ççç) Uzakyol vard�ya zab�t�: Ton�lato ve sefer bölges� sınırlaması olmaksızın her türlü gem�de görev yapan,
ayrıca Sözleşmen�n II/1 Kuralı �le tanımlanan eğ�t�m düzey�ne �lave olarak İdaren�n öngördüğü den�zc�l�k eğ�t�m�n�
tamamlayan gem�adamını,

ddd) Vard�ya zab�t�: 500-3000 GT arasındak� gem�lerde görev yapan, ayrıca Sözleşmen�n II/1 Kuralı �le
tanımlanan gem�adamını,

eee) Yakın kıyısal sefer: Kabotaj sefer bölges� sınırları aşılarak, Karaden�z’de, Akden�z’de, Kızılden�z’de ve
İspanya’nın Fransa sınırına kadar kuzey kıyılarını da kapsayan F�n�stre Burnu �le Mor�tanya’nın Dakhla L�manı güney
sınırını b�rleşt�ren ç�zg�n�n doğusunda kalan den�z alanına yapılan seferler�,

fff) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavını,
ggg) Yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumu: İdare tarafından öğrenc�ler�/mezunlarına gem�adamı yeterl�k belges�

ver�lmes�ne yönel�k yetk�lend�r�lm�ş M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına veya Yüksek Öğret�m Kuruluna bağlı örgün ve yaygın
eğ�t�m kurumları �le bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra İdare tarafından yen�den akred�te ed�lmek
kaydıyla M�ll� Savunma Bakanlığına bağlı eğ�t�m kurumlarını,

ğğğ) Yolcu: Gem�adamları ve d�ğer taşınanlar dışında gem�de ücretl� ya da ücrets�z taşınan b�r yaşından büyük
k�ş�y�,

hhh) Yönerge: Gem�adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğ�t�m ve Sınav Yönerges�n�,
ııı) Yürütme gücü (kW): Gem� ana mak�nes� ya da mak�neler�n�n toplam ve en büyük sürekl� çıkış gücü olarak

kabul ed�len ve gem� tasd�knames� �le d�ğer resm� belgelerde yazılı k�lovat olarak bel�rt�len gücü (1 k�lovat = 1,34
beyg�r gücü, 1 beyg�r gücü = 0,746 k�lovat alınacaktır.),

�fade eder.
İKİNCİ KISIM

Gem�adamı Yeterl�kler� ve Sert�f�kaları
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Yeterl�k Dereceler� ve Sınırları

Yeterl�k dereceler�
MADDE 4 – (1) Güverte sınıfı gem�adamlarının yeterl�k �s�m ve dereceler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Tayfalar: Gem�c�, usta gem�c� ve güverte lostromosu,
b) Kaptan ve güverte zab�tler�: Sınırlı vard�ya zab�t�, sınırlı kaptan, vard�ya zab�t�, b�r�nc� zab�t, kaptan,

uzakyol vard�ya zab�t�, uzakyol b�r�nc� zab�t�, uzakyol kaptanı.
(2) Mak�ne sınıfı gem�adamlarının yeterl�k �s�m ve dereceler� aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Tayfalar: Yağcı, usta mak�ne tayfası, mak�ne lostromosu,
b) Başmühend�s/başmak�n�st ve mak�ne zab�tler�: Sınırlı mak�ne zab�t�, sınırlı başmak�n�st, mak�ne zab�t�,

�k�nc� mak�n�st, başmak�n�st, uzakyol vard�ya mak�n�st�/mühend�s�, uzakyol �k�nc� mak�n�st�/mühend�s�, uzakyol
başmak�n�st�/başmühend�s�.

(3) Yardımcı sınıf gem�adamlarının yeterl�k �s�m ve dereceler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Tels�z zab�tler�: 4/6/2004 tar�hl� ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tels�z Operatör Yeterl�kler� ve

Sınav Yönetmel�ğ�ne göre düzenlenen kısa mesafe tels�z operatörü, uzun mesafe tels�z operatörü, GMDSS tahd�tl�
tels�z operatörü, GMDSS genel tels�z operatörü, tels�z elektron�k zab�t�,

b) Elektr�k ve elektron�kç�ler: Elektro-tekn�k tayfası, elektro-tekn�k zab�t�,
c) Sağlık zab�tler�: Hemş�re, sağlık memuru, doktor,
ç) Stajyerler: Güverte stajyer�, mak�ne stajyer�,
d) Yardımcı h�zmetl�ler: Kamarot, aşçı.
(4) Yat sınıfı gem�adamlarının yeterl�k �s�m ve dereceler� aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Yat kaptanı (149 GT),
b) Yat kaptanı (499 GT),
c) Yat kaptanı (Sınırsız).
(5) Balıkçı sınıfı gem�adamlarının yeterl�k �s�m ve dereceler� aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Balıkçı gem�s� güverte tayfası,
b) Balıkçı gem�s� kaptanı,
c) Açık den�z balıkçı gem�s� kaptanı.
Yeterl�k sınırları ve gem� c�nsler�
MADDE 5 – (1) Kaptanlar ve güverte zab�tler� �le başmühend�s/başmak�n�stler ve mak�ne zab�tler�ne,

Sözleşmen�n �lg�l� kurallarına uygun olarak ver�lecek yeterl�kler�n n�tel�kler� ve şartları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Kaptan ve güverte zab�tler�nden;
1) 500 GT’den daha küçük ve yakın kıyısal sefer yapan gem�lerde çalışacaklar,
2) 500 GT’den daha küçük ve yakın kıyısal sefer bölges� dışına çıkarak sefer yapan gem�lerde çalışacaklar,
3) 500-3000 GT arası gem�lerde çalışacaklar,



4) 3000 GT ve daha büyük gem�lerde çalışacaklar,
�ç�n ayrı ayrı bel�rlen�r.
b) Başmühend�s/başmak�n�st ve mak�ne zab�tler�nden;
1) 750 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen ve yakın kıyısal sefer yapan gem�lerde çalışacaklar,
2) 750 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölges� dışına çıkarak sefer yapan

gem�lerde çalışacaklar,
3) 750-3000 kW arası ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde çalışacaklar,
4) 3000 kW ve daha büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde çalışacaklar,
�ç�n ayrı ayrı bel�rlen�r.
(2) 500 GT’den daha küçük ve yakın kıyısal sefer bölges� dışına çıkarak sefer yapan gem�lerde çalışacak

kaptan ve vard�ya zab�tler�n�n, 500-3000 GT’ye kadar olan gem�lerde çalışacaklar �ç�n �stenen şartları yer�ne
get�rmeler� gerek�r.

(3) 750 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölges� dışına çıkarak sefer yapan
gem�lerde çalışacak mak�ne zab�tler� ve başmak�n�stler�n, 750-3000 kW’ye kadar olan ana mak�ne �le yürütülen
gem�lerde çalışacaklar �ç�n �sten�len şartları yer�ne get�rmeler� gerek�r.

(4) Bu Yönetmel�kte geçen gem� c�nsler�, Bakanlık tarafından düzenlenen gem� belges�nde bel�rt�len gem�
c�ns�n� �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Gem�adamı Yeterl�k Şartları

Güverte sınıfı tayfalar
MADDE 6 – (1) Gem�c� olmak �ç�n müracaat edenlerden;
a) On altı yaşını b�t�rmek, en az �lköğret�m okulu mezunu olmak ve,
b) Yönerge �le bel�rlenen gem�c� eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında görmüş olmak veya,
c) Askerl�k görev�n�n en az dokuz ayını güverte er� olarak yaptığını belgelemek,
şartlarını yer�ne get�renler, gem�c� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.
(2) Usta gem�c� olmak �ç�n müracaat edenlerden;
a) On sek�z yaşını b�t�rmek, en az �lköğret�m okulu mezunu olmak ve,
b) Gem�c� yeterl�ğ� �le en az 18 ay den�z h�zmet�ne sah�p olmak veya,
c) Gem�c� yeterl�ğ� �le en az on �k� aylık den�z h�zmet�ne sah�p olmak ve Sözleşmede öngörülen A-II/5

eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında görmüş olmak veya,
ç) 1/1/2012 tar�h�nden öncek� son altmış ay �çer�s�nde gem�c� olarak en az on �k� ay den�z h�zmet�ne sah�p

olmak,
şartlarını yer�ne get�renlere İdare tarafından usta gem�c� yeterl�ğ� ver�l�r.
(3) Güverte lostromosu olmak �ç�n müracaat edenlerden;
a) Usta gem�c� olarak en az y�rm� dört ay den�z h�zmet�ne sah�p olmak ve güverte tayfasını yönetme yeteneğ�

olduğunu gem� kaptanından alınacak belgeyle belgelend�rmek veya,
b) Den�z Kuvvetler� Komutanlığında veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığında en az b�r yılı den�z h�zmet� olmak

üzere en az �k� yıl görevde bulunup ayrılan güverte sınıfı astsubay olmak ya da �kmal veya �dar� sınıf astsubay olup
beş yıl den�z h�zmet�nde bulunmuş olmak veya güverte branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve
güverte tayfasını yönetme yeteneğ� olduğunu gem� komutanından alınacak belge �le belgelend�rmek,

şartlarını yer�ne get�renlere İdare tarafından güverte lostromosu yeterl�ğ� ver�l�r.
(4) İdare tarafından;
a) Gem�c� yeterl�ğ� olanlara Sözleşmede bel�rt�len şartları sağlamaları hal�nde,
b) Usta gem�c� veya güverte lostromosu yeterl�ğ� olanlara doğrudan,
sey�r vard�yası tutma belges� ver�l�r.
Sınırlı vard�ya zab�t�
MADDE 7 – (1) Sınırlı vard�ya zab�t� olmak �ç�n müracaat edenlerden;
a) En az �lköğret�m okulu mezunu olup en az GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�k belges�ne

sah�p olmak ve,
b) Gem�c�, usta gem�c� veya güverte lostromosu yeterl�ğ�ne sah�p olup, en az otuz altı aylık den�z h�zmet�ne

sah�p bulunmak ve Sözleşmede öngörülen A-II/3 müfredat programlarına uygun eğ�t�m� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m
kurumlarında tamamlamak veya,

c) Yetk�lend�r�lmem�ş den�zc�l�kle �lg�l� okulların güverte �le �lg�l� bölümler�nden mezun olup, �lave olarak
Sözleşmede öngörülen A-II/3 müfredat programlarına uygun eğ�t�m� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında görmek ve
en çok dört ayı l�man sefer� olmak üzere toplam on �k� ay den�z eğ�t�m�n� gem�de tamamlamak veya,

ç) Sözleşmede öngörülen A-II/3 müfredat programlarına uygun eğ�t�m veren en az l�se düzey�nde
yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarından mezun olmak ve en çok dört ayı l�man sefer� olmak üzere toplam on �k� ay
den�z eğ�t�m�n� gem�de tamamlamak veya,

d) Den�z Kuvvetler� Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığında en az üç yıl güverte den�z h�zmet�n�
tamamlayıp ayrılan astsubaylardan; sey�r branşı mezunu olmak veya d�ğer branşlardan mezun olup �lave olarak
Yönergede bel�rt�len sey�r ve gem� �dares� kursunu yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında tamamlamak,

şartlarını yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda
başarılı olanlar, sınırlı vard�ya zab�t� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Yat kaptanı ve balıkçı gem�s� kaptanları, bu yeterl�ğ� almaları durumunda mevcut yeterl�ğ�n� kaybederler.
(3) L�man kaptanı yeterl�ğ�ne dayalı olarak sınırlı vard�ya zab�t� yeterl�ğ�n� alanlar, yüz ve daha fazla yolcu

taşıyanlar da dâh�l olmak üzere yerel traf�kte düzenl� sefer yapan 200 GT’den küçük yolcu ve yük gem�ler�nde
kaptanlık yapab�l�rler.

Sınırlı kaptan
MADDE 8 – (1) Sınırlı kaptan olmak �ç�n müracaat edenlerden;
a) En az GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�k belges�ne sah�p olmak ve,



b) Sınırlı vard�ya zab�t� yeterl�ğ� �le en az y�rm� dört ay den�z h�zmet�ne sah�p olmak veya,
c) Den�z Kuvvetler� Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından en az dört yıl güverte den�z h�zmet�n�

tamamlayıp ayrılan astsubaylardan, sey�r branşı mezunu olmak veya d�ğer branşlardan mezun olup da �lave olarak
Yönergede bel�rt�len sey�r ve gem� �dares� kursunu yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda tamamlamak,

şartlarını yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda
başarılı olanlar Sınırlı Kaptan yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

Vard�ya zab�t�
MADDE 9 – (1) Vard�ya zab�t� olmak �ç�n müracaat edenlerden;
a) En az GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�k belges�ne sah�p olmak ve,
b) Sözleşmede öngörülen A-II/1 müfredat programlarına uygun eğ�t�m veren ön l�sans veya l�sans düzey�nde

yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarının güverte veya den�z ulaştırma �şletme bölümler�nden mezun olmak ve 500
GT’den büyük gem�lerde en çok dört ayı l�man sefer� olmak üzere toplam on �k� ay den�z eğ�t�m�n� gem�de
tamamlamak veya,

c) En az l�se mezunu olmak şartıyla, Sözleşmede öngörülen A-II/1 müfredat programlarını uygulayan İdare
tarafından yetk�lend�r�lm�ş dört yarıyıl sürel� kurslardan mezun olmak ve l�man sefer� dışında çalışan 500 GT’den
büyük gem�lerde altı ayı köprü üstünde eğ�t�m olmak üzere toplam on �k� ay den�z eğ�t�m�n� gem�de tamamlamak
veya,

ç) Sınırlı kaptan yeterl�ğ� veya 1997 tar�hl� Yönetmel�k şartlarına uygun kıyı kaptanlığı yeterl�ğ� �le en az y�rm�
dört ay den�z h�zmet� yaptıktan sonra, Sözleşmede öngörülen A-II/1 müfredat programına uygun eğ�t�m�
yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda tamamlamak veya,

d) Den�z Kuvvetler� Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından en az beş yıl güverte den�z h�zmet�n�
tamamlayıp ayrılan astsubaylardan, sey�r branşı mezunu olmak veya d�ğer branşlardan mezun olup da �lave olarak
Yönergede bel�rt�len sey�r ve gem� �dares� kursunu yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında tamamlamak,

şartlarını yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda
başarılı olanlar vard�ya zab�t� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Den�z Harp Okulunu b�t�rmeden ayrılanlardan, Sözleşmede öngörülen A-II/1 müfredatını eğ�t�m ve
öğret�mler� sırasında gördükler�n� belgeleyenlere, en az GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�k belges�ne
ha�z olmaları, Yönergede bel�rt�len İng�l�zce şartını sağlamaları ve l�man sefer� dışında çalışan 500 GT’den büyük
gem�lerde altı ayı köprü üstünde eğ�t�m olmak üzere toplam on �k� ay den�z eğ�t�m�n� gem�de tamamlamaları şartıyla
sınavla vard�ya zab�t� yeterl�ğ� ver�l�r.

(3) Sözleşmede öngörülen A-II/1 müfredatını eğ�t�m ve öğret�mler� sırasında görerek vard�ya zab�tl�ğ� yeterl�k
belges�n� alanlar, Gem�adamları Donatımında Asgar� Emn�yet Belgeler�nde �k� uzakyol vard�ya zab�t� yeterl�kl�
personel �le donatılması öngörülen gem�lerde uzakyol vard�ya zab�tler�nden b�r�n�n yer�ne gem�de görev alab�l�rler.

(4) Bu maddede bel�rt�len şartları sağlayarak sınırlı kaptan yeterl�ğ�nden vard�ya zab�t� yeterl�ğ�ne geçmek �ç�n
başvuran gem�adamlarının, sınırlı kaptan yeterl�ğ� �le alt yeterl�klerde yapmış olduğu den�z h�zmetler� geçerl�d�r.

(5) Bu madde kapsamında gerekl� eğ�t�mler� almak suret�yle; sınırlı kaptan yeterl�ğ�nden vard�ya zab�tl�ğ�ne
geçenler�n esk� yeterl�k belgeler� �ptal ed�lmez. Bu durumda olanlar esk� belgeler� �le çalışmaya devam edeb�l�rler.
Ancak, bu belgeler �le yapılan h�zmetler yen� yeterl�k belgeler� �ç�n �stenen den�z h�zmet�nden sayılmaz.

B�r�nc� zab�t
MADDE 10 – (1) B�r�nc� zab�t olmak �ç�n müracaat edenlerden;
a) En az GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�k belges�ne sah�p olmak ve,
b) Vard�ya zab�t� yeterl�ğ� �le 500 GT’den büyük gem�lerde l�man sefer� dışında en az otuz altı ay vard�ya

zab�tl�ğ� yaptıktan sonra, Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat programını yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda
tamamlamak veya,

c) Den�z Kuvvetler� Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığında en az yed� yıl güverte den�z h�zmet�n�
tamamlayarak ayrılan astsubaylardan; sey�r branşı mezunu olmak ve Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat
programından öğren�m� esnasında almadığı fark dersler�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda görmek veya d�ğer
branşlardan mezun olup Yönergede bel�rt�len sey�r ve gem� �dares� kursu �le Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat
programından öğren�m� esnasında almadığı fark dersler�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda görmek,

şartlarını yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda
başarılı olanlar b�r�nc� zab�t yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Yakınyol b�r�nc� zab�t yeterl�ğ�ne sah�p olup da vard�ya zab�t� yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler�n b�r�nc� zab�t
yeterl�ğ�ne yükselt�lmeler� esnasında bu Yönetmel�kte öngörülen den�z h�zmet� hesaplanırken yakınyol b�r�nc� zab�t
yeterl�ğ� �le geç�r�len h�zmet�n b�r yıla kadar olan süres� terf�de esas alınır.

Kaptan
MADDE 11 – (1) Kaptan olmak �ç�n müracaat edenlerden;
a) En az GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�k belges�ne sah�p olmak ve,
b) B�r�nc� zab�t yeterl�ğ� �le 500 GT’den büyük gem�lerde l�man sefer� dışında en az otuz altı ay b�r�nc� zab�tl�k

yapmak veya,
c) Den�z Kuvvetler� Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığında en az b�r yılı gem� komutanlığı olmak

koşulu �le en az on yıl güverte den�z h�zmet�n� tamamlayıp ayrılmış olan astsubaylardan; sey�r branşı mezunu olup
Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat programından öğren�m� esnasında almadığı fark dersler�n� yetk�lend�r�lm�ş
eğ�t�m kurumunda tamamlamak,

şartlarını yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda
başarılı olanlar kaptan yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Yakınyol kaptan klas-III yeterl�ğ�ne sah�p olup da b�r�nc� zab�t yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler�n kaptan
yeterl�ğ�ne yükselt�lmeler� esnasında bu Yönetmel�kte öngörülen den�z h�zmet� hesaplanırken yakınyol kaptan klas-III
yeterl�ğ� �le geç�r�len h�zmet�n b�r yıla kadar olan süres� terf�de esas alınır.

Uzakyol vard�ya zab�t�



MADDE 12 – (1) Tonaj ve sefer bölges� sınırı olmaksızın bütün gem�lerde uzakyol vard�ya zab�t� olmak �ç�n
müracaat edenlerden;

a) En az GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�k belges�ne sah�p olmak ve,
b) B�r yıllık İng�l�zce hazırlık eğ�t�m�nden sonra, Sözleşmede öngörülen A-II/1 müfredat programını

uygulayan İdare tarafından yetk�lend�r�lm�ş dört yıllık fakülte ve yüksekokulların güverte veya den�z ulaştırma �şletme
mühend�sl�ğ� bölümler�nden mezun olmak ve l�man sefer� dışında çalışan 500 GT’den büyük gem�lerde altı ayı köprü
üstünde eğ�t�m olmak üzere toplam on �k� aylık den�z eğ�t�m�n� tamamlamak veya,

c) B�r yıllık İng�l�zce hazırlık eğ�t�m�nden sonra, Sözleşmede öngörülen A-II/1 �le A-II/2 müfredat
programlarını müşterek uygulayan İdare tarafından yetk�lend�r�lm�ş dört yıllık fakülte veya yüksekokulların güverte
veya den�z ulaştırma �şletme mühend�sl�ğ� bölümler�n�n öğrenc�s� olarak altıncı yarıyıl sonunda A-II/1 müfredatını
başarı �le tamamlamak ve l�man sefer� dışında çalışan 500 GT’den büyük gem�lerde altı ayı köprü üstünde eğ�t�m
olmak üzere toplam on �k� aylık den�z eğ�t�m�n� tamamlamak veya,

ç) Den�z Harp Okulu mezunu olup Den�z Kuvvetler� Komutanlığından veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından
ayrılanlardan; en az üç yıl güverte den�z h�zmet�ne sah�p olmak veya l�man sefer� dışında çalışan 500 GT’den büyük
gem�lerde altı ayı köprü üstünde eğ�t�m olmak üzere toplam on �k� aylık den�z eğ�t�m�n� gem�de tamamlamak,

şartlarını yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda
başarılı olanlar uzakyol vard�ya zab�t� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Vard�ya zab�t� yeterl�k belges�ne ha�z olanlar, bulundukları yeterl�k belges� �le en az y�rm� dört ay den�z
h�zmet� �braz etmek, YDS’n�n İng�l�zce bölümünden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından YDS’n�n eşdeğer� kabul
ed�len ulusal/uluslararası yabancı sınav türler�nden 60 puana denk puan almak ve İdaren�n öngördüğü sınavda başarılı
olmak şartıyla uzakyol vard�ya zab�t� yeterl�k belges� alab�l�rler.

Uzakyol b�r�nc� zab�t�
MADDE 13 – (1) Uzakyol b�r�nc� zab�t� yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) En az GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�k belges�ne sah�p olmak ve,
b) Sözleşmede öngörülen A-II/1 ve A-II/2 müfredat programını müşterek uygulayan İdare tarafından

yetk�lend�r�lm�ş dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup, uzakyol vard�ya zab�t� yeterl�ğ� �le 500 GT’den
büyük gem�lerde l�man sefer� dışında en az otuz altı ay vard�ya zab�tl�ğ� yapmış olmak veya,

c) Uzakyol vard�ya zab�t� yeterl�ğ� �le 500 GT’den büyük gem�lerde l�man sefer� dışında en az otuz altı ay
vard�ya zab�tl�ğ� yaptıktan sonra, Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat programını yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m
kurumunda tamamlamak veya,

ç) Den�z Harp Okulu mezunu olup, Den�z Kuvvetler� Komutanlığından veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından
en az beş yıl güverte den�z h�zmet�n� tamamlayıp ayrılanlardan; Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat programından
öğren�m� esnasında almadığı fark dersler�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda görmek,

şartlarını yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda
başarılı olanlar uzakyol b�r�nc� zab�t� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) B�r�nc� zab�t yeterl�k belges�ne ha�z olanlar, bulundukları yeterl�k belges� �le en az y�rm� dört ay den�z
h�zmet� �braz etmek, YDS’n�n İng�l�zce bölümünden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından YDS’n�n eşdeğer� kabul
ed�len ulusal/uluslararası yabancı sınav türler�nden 60 puana denk puan almak, Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat
programını yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda tamamlamak ve İdaren�n öngördüğü sınavda başarılı olmak şartıyla
uzakyol b�r�nc� zab�t� yeterl�k belges� alab�l�rler.

Uzakyol kaptanı
MADDE 14 – (1) Uzakyol kaptanı yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) En az GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�k belges�ne sah�p olmak ve,
b) Uzakyol b�r�nc� zab�t yeterl�ğ� �le 500 GT’den büyük gem�lerde l�man sefer� dışında en az otuz altı ay

b�r�nc� zab�tl�k yapmak veya,
c) Den�z Harp Okulu mezunu olup en az b�r yılı gem� komutanlığı olmak üzere en az yed� yıl güverte den�z

h�zmet�n� tamamlayıp Den�z Kuvvetler� Komutanlığından veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından ayrılanlardan;
Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat programından öğren�m� esnasında almadığı fark dersler�n� yetk�lend�r�lm�ş
eğ�t�m kurumunda görmek,

şartlarını yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda
başarılı olanlar uzakyol kaptanı yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Gördükler� eğ�t�m neden�yle �lk defa yeterl�k belges� alanlar, en az on �k� ay den�z h�zmet� yapmadıkça
kaptan olarak görev yapamazlar.

L�man ve kabotaj sefer�nde çalışacak kaptan ve güverte zab�tler�
MADDE 15 – (1) Kaptan ve güverte zab�tler�n�n l�man ve kabotaj sefer�nde çalışmaları durumunda GMDSS

Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�ğ� yer�ne en az VHF haberleşmes� yapab�lecek yeterl�kte olduğunu gösteren
onaylanmış b�r sert�f�kaya sah�p olmaları yeterl�d�r.

Mak�ne sınıfı tayfalar
MADDE 16 – (1) Yağcı yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) On altı yaşını b�t�rmek, en az �lköğret�m okulu mezunu olmak ve,
b) Yönerge �le bel�rlenen yağcı eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında görmek veya,
c) Askerl�k görev�n�n en az dokuz ayını mak�ne er� olarak yaptığını belgelemek,
şartlarını sağlayanlar yağcı yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.
(2) Usta mak�ne tayfası yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) On sek�z yaşını b�t�rmek, en az �lköğret�m okulu mezunu olmak ve,
b) Yağcı yeterl�ğ� �le en az on �k� aylık den�z h�zmet�ne sah�p olmak veya,
c) Yağcı yeterl�ğ� �le en az altı aylık den�z h�zmet�ne sah�p olmak ve Sözleşmede öngörülen A-III/5 eğ�t�m�n�

yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında görmüş olmak veya,
ç) 1/1/2012 tar�h�nden öncek� son altmış ayda en az on �k� ay yağcı yeterl�ğ� �le çalışmak,
şartlarını yer�ne get�renlere İdare tarafından usta mak�ne tayfası yeterl�ğ� ver�l�r.



(3) Mak�ne lostromosu olmak �ç�n müracaat edenlerden;
a) Usta mak�ne tayfası olarak en az y�rm� dört ay den�z h�zmet�ne sah�p olmak veya 1/1/2012 tar�h�nden önce

yağcı yeterl�ğ� �le en az y�rm� dört ay den�z h�zmet�ne sah�p olmak, mak�ne tayfasını yönetme yeteneğ� olduğunu gem�
başmühend�s/başmak�n�st�nden alınacak belgeyle belgelend�rmek,

b) Den�z Kuvvetler� Komutanlığından veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından en az b�r yılı mak�ne den�z
h�zmet� olmak üzere en az �k� yıl görevde bulunup ayrılan mak�ne veya elektr�k sınıfı astsubay olmak veya gem�de
mak�ne branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve mak�ne tayfasını yönetme yeteneğ� olduğunu
gem� başçarkçısından alınacak belge �le belgelend�rmek,

şartlarından b�r�n� yer�ne get�renlere İdare tarafından mak�ne lostromosu yeterl�ğ� ver�l�r.
(4) İdare tarafından;
a) Yağcı yeterl�ğ� olanlara Sözleşmede bel�rt�len şartları sağlamaları hal�nde,
b) Usta mak�ne tayfası ve mak�ne lostromosu yeterl�ğ� olanlara doğrudan,
mak�ne vard�yası tutma belges� ver�l�r.
Sınırlı mak�ne zab�t�
MADDE 17 – (1) Sınırlı mak�ne zab�t� yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) En az �lköğret�m okulu mezunu olmak ve,
b) Yağcı, usta mak�ne tayfası veya mak�ne lostromosu yeterl�ğ�ne sah�p olup en az otuz altı aylık den�z

h�zmet�ne sah�p bulunmak ve Yönergede bel�rt�len sınırlı mak�ne zab�t� eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında
tamamlamak veya,

c) Yetk�lend�r�lmem�ş den�zc�l�kle �lg�l� okulların gem� mak�neler� �le �lg�l� bölümler�nden mezun olup, �lave
olarak Yönergede bel�rt�len sınırlı mak�ne zab�t� eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında görmek ve altı ayı
gem�lerde den�z eğ�t�m� ve altı ayı da İdarece onaylı atölye tes�sler�nde olmak üzere toplam on �k� aylık eğ�t�m
programını tamamlamak veya,

ç) Yönergede bel�rt�len sınırlı mak�ne zab�tl�ğ� eğ�t�m�n� veren en az l�se düzey�nde yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m
kurumlarından mezun olmak ve altı ayı gem�lerde den�z eğ�t�m� ve altı ayı da İdarece onaylı atölye tes�sler�nde olmak
üzere toplam on �k� aylık eğ�t�m programını tamamlamak veya,

d) Den�z Kuvvetler� Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığında en az üç yıl mak�ne den�z h�zmet�n�
tamamlayıp ayrılan astsubaylardan; çark ya da motor dalı branşı mezunu olmak veya d�ğer branşlardan mezun olup da
�lave olarak Yönergede bel�rt�len gem� mak�neler� kursunu yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında tamamlamak,

şartlarını yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda
başarılı olanlar sınırlı mak�ne zab�t� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Den�z motorculuğu yeterl�ğ�ne dayalı olarak sınırlı mak�ne zab�t� yeterl�ğ�n� alanlar, 370 kW’den küçük
ana mak�ne �le yürütülen ve l�man sefer� bölges�nde çalışan yolcu ve yük gem�ler�nde başmak�n�stl�k yapab�l�rler.

Sınırlı başmak�n�st
MADDE 18 – (1) Sınırlı başmak�n�st yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) Sınırlı mak�ne zab�t� yeterl�ğ� �le en az y�rm� dört ay den�z h�zmet�ne sah�p olmak veya,
b) Den�z Kuvvetler� Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığında en az dört yıl mak�ne den�z h�zmet�n�

tamamlayıp ayrılan astsubaylardan; çark ya da motor dalı branşı mezunu olmak veya d�ğer branşlardan mezun olup
Yönergede bel�rt�len gem� mak�neler� kursunu yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda tamamlamak,

şartlarından b�r�n� yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü
sınavda başarılı olanlar sınırlı başmak�n�st yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

Mak�ne zab�t�
MADDE 19 – (1) Mak�ne zab�t� yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) Sözleşmede öngörülen A-III/1 müfredat programlarına uygun eğ�t�m veren ve İdare tarafından

yetk�lend�r�lm�ş ön l�sans veya l�sans düzey�nde den�zc�l�k �le �lg�l� okullardan mezun olmak ve altı ayı l�man sefer�
dışında çalışan toplam gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde den�z eğ�t�m� ve altı ayı da
İdarece onaylı atölye tes�sler�nde olmak üzere toplam on �k� aylık eğ�t�m programını tamamlamak veya,

b) En az l�se mezunu olmak şartıyla Sözleşmede öngörülen A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve İdare
tarafından yetk�lend�r�lm�ş dört yarıyıl sürel� kurslardan mezun olmak ve altı ayı l�man sefer� dışında çalışan toplam
gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde den�z eğ�t�m� ve altı ayı da İdarece onaylı atölye
tes�sler�nde olmak üzere toplam on �k� aylık eğ�t�m programını tamamlamak veya,

c) Sınırlı başmak�n�st yeterl�ğ� veya 1997 tar�hl� Yönetmel�k şartlarına uygun den�z mak�n�stl�ğ� yeterl�ğ� �le en
az y�rm� dört ay den�z h�zmet�n� yaptıktan sonra, Sözleşmede öngörülen A-III/1 müfredat programına uygun eğ�t�m�
yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda tamamlamak veya,

ç) Den�z Kuvvetler� Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığında en az beş yıl mak�ne den�z h�zmet�n�
tamamlayıp ayrılan astsubaylardan; çark ya da motor dalı branşı mezunu olmak veya d�ğer branşlardan mezun olup da
�lave olarak Yönergede bel�rt�len gem� mak�neler� kursunu yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında tamamlamak,

şartlarından b�r�n� yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü
sınavda başarılı olanlar mak�ne zab�t� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Den�z Harp Okulunu b�t�rmeden ayrılanlardan, Sözleşmede öngörülen A-III/1 müfredatını eğ�t�m ve
öğret�mler� sırasında gördükler�n� belgeleyenlere, Yönergede bel�rt�len İng�l�zce şartını sağlamaları ve altı ayı l�man
sefer� dışında çalışan toplam gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde den�z eğ�t�m� ve altı ayı da
İdarece onaylı atölye tes�sler�nde olmak üzere toplam on �k� aylık eğ�t�m programını tamamlamaları şartıyla sınavla
Mak�ne Zab�t� yeterl�ğ� ver�l�r.

(3) Sözleşmede öngörülen A-III/1 müfredatını eğ�t�m ve öğret�mler� sırasında görerek mak�ne zab�tl�ğ� yeterl�k
belges�n� alanlar, Gem�adamları Donatımında Asgar� Emn�yet Belgeler�nde �k� uzakyol vard�ya mühend�s�/mak�n�st�
yeterl�kl� personel �le donatılması öngörülen gem�lerde uzakyol vard�ya mühend�s�/mak�n�stler�nden b�r�n�n yer�ne
gem�de görev alab�l�rler.

(4) Bu maddede bel�rt�len şartları sağlayarak sınırlı başmak�n�st yeterl�ğ�nden mak�ne zab�t� yeterl�ğ�ne
geçmek �ç�n başvuran gem�adamlarının, sınırlı başmak�n�st yeterl�ğ� �le alt yeterl�klerde yapmış olduğu den�z



h�zmetler� geçerl�d�r.
(5) Bu madde kapsamında gerekl� eğ�t�mler� almak suret�yle; sınırlı başmak�n�st yeterl�ğ�nden mak�ne

zab�tl�ğ�ne geçenler�n esk� yeterl�k belgeler� �ptal ed�lmez. Bu durumda olanlar esk� belgeler� �le çalışmaya devam
edeb�l�rler. Ancak, bu belgeler �le yapılan h�zmetler yen� yeterl�k belgeler� �ç�n �stenen den�z h�zmet�nden sayılmaz.

İk�nc� mak�n�st
MADDE 20 – (1) Toplam gücü 3000 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde �k�nc� mak�n�st

olmak �ç�n müracaat edenlerden;
a) Mak�ne zab�t� yeterl�ğ� �le toplam gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde en az otuz

altı ay mak�ne zab�tl�ğ� yaptıktan sonra Sözleşmede öngörülen A-III/2 müfredat programını yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m
kurumlarında tamamlamak,

b) Den�z Kuvvetler� Komutanlığından veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından en az yed� yıl mak�ne den�z
h�zmet�n� tamamlayıp ayrılan astsubaylardan; çark ya da motor dalı branşı mezunu olmak ve Sözleşmede öngörülen
A-III/2 eğ�t�m programından öğren�m� esnasında almadığı fark dersler�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda görmek
veya d�ğer branşlardan mezun olup Yönergede bel�rt�len gem� mak�neler� kursu �le Sözleşmede öngörülen A-III/2
eğ�t�m programından öğren�m� esnasında almadığı fark dersler�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda görmek,

şartlarından b�r�n� yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü
sınavda başarılı olanlar �k�nc� mak�n�st yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Yakınyol �k�nc� mak�n�st yeterl�ğ�ne sah�p olup da mak�ne zab�t� yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler�n �k�nc�
mak�n�st yeterl�ğ�ne yükselt�lmeler� esnasında bu Yönetmel�kte öngörülen den�z h�zmet� hesaplanırken yakınyol �k�nc�
mak�n�st yeterl�ğ� �le geç�r�len h�zmet�n b�r yıla kadar olan süres� terf�de esas alınır.

Başmak�n�st
MADDE 21 – (1) Toplam gücü 3000 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde başmak�n�st olmak

�ç�n müracaat edenlerden;
a) İk�nc� mak�n�st yeterl�ğ� �le toplam gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde en az otuz

altı ay �k�nc� mak�n�stl�k yapmak,
b) Den�z Kuvvetler� Komutanlığında veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığında en az b�r yılı başçarkcılık yapmak

koşulu �le en az on yıllık mak�ne den�z h�zmet�n� tamamlayıp ayrılmış olan astsubaylardan; çark ya da motor branşı
mezunu olup Sözleşmede öngörülen A-III/2 eğ�t�m programından öğren�m� sırasında almadığı fark dersler�n�
yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda tamamlamak,

şartlarından b�r�n� yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü
sınavda başarılı olanlar başmak�n�st yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Yakınyol başmak�n�st klas-III yeterl�ğ�ne sah�p olup da �k�nc� mak�n�st yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler�n
başmak�n�st yeterl�ğ�ne yükselt�lmeler� esnasında bu Yönetmel�kte öngörülen den�z h�zmet� hesaplanırken yakınyol
başmak�n�st klas-III yeterl�ğ� �le geç�r�len h�zmet�n b�r yıla kadar olan süres� terf�de esas alınır.

Uzakyol vard�ya mühend�s�/mak�n�st�
MADDE 22 – (1) Uzakyol vard�ya mühend�s�/mak�n�st� yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) B�r yıllık İng�l�zce hazırlık eğ�t�m�nden sonra, Sözleşmede öngörülen A-III/1 müfredat programlarını

uygulayan İdare tarafından yetk�lend�r�lm�ş dört yıllık fakülte veya yüksekokulların gem� mak�naları �şletme
mühend�sl�ğ� bölümler�nden mezun olmak ve altı ayı l�man sefer� dışında çalışan toplam gücü 750 kW’den büyük ana
mak�ne �le yürütülen gem�lerde den�z eğ�t�m� ve altı ayı da İdarece onaylı atölye tes�sler�nde olmak üzere toplam on
�k� aylık eğ�t�m programını tamamlamak veya,

b) B�r yıllık İng�l�zce hazırlık eğ�t�m�nden sonra, Sözleşmede öngörülen A-III/1 �le A-III/2 müfredat
programlarını müşterek uygulayan İdare tarafından yetk�lend�r�lm�ş dört yıllık fakülte veya yüksekokulların gem�
mak�neler� �şletme mühend�sl�ğ� bölümü öğrenc�s� olarak altıncı yarıyıl sonunda A-III/1 müfredatını başarı �le
tamamlamak ve altı ayı l�man sefer� dışında çalışan toplam gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen
gem�lerde den�z eğ�t�m� ve altı ayı da İdarece onaylı atölye tes�sler�nde olmak üzere toplam on �k� aylık eğ�t�m
programını tamamlamak veya,

c) Den�z Harp Okulu mezunu olup, Den�z Kuvvetler� Komutanlığından veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından
ayrılanlardan, en az üç yıl mak�ne den�z h�zmet�ne sah�p olmak veya altı ayı l�man sefer� dışında çalışan toplam gücü
750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde den�z eğ�t�m� ve altı ayı da İdarece onaylı atölye tes�sler�nde
olmak üzere toplam on �k� aylık eğ�t�m programını tamamlamak veya,

ç) Meslek� yeterl�ğ� gem� �nşa mühend�s�, gem� �nşa ve gem� mak�neler� mühend�s�, gem� ve den�z teknoloj�ler�
mühend�s� veya mak�ne mühend�s� olup, Sözleşmede öngörülen A-III/1 müfredat programından öğren�m� esnasında
almadığı fark dersler�n� İdare tarafından uzakyol vard�ya mühend�sl�ğ� eğ�t�m� �ç�n yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda
almak ve gem� �nşa, gem� �nşa ve gem� mak�neler� �le gem� ve den�z teknoloj�s� mühend�sler� �ç�n altı ay l�man sefer�
dışında çalışan toplam gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde den�z eğ�t�m� ve üç ay İdarece
onaylı atölye tes�sler�nde eğ�t�m programını tamamlamak, mak�ne mühend�sler� �ç�n �se altı ay İdarece onaylı atölye
tes�sler�nde eğ�t�m programını ve altı ay l�man sefer� dışında çalışan toplam gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le
yürütülen gem�lerde den�z eğ�t�m�n� tamamlamak,

şartlarından b�r�n� yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü
sınavda başarılı olanlar uzakyol vard�ya mühend�s�/mak�n�st� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Mak�ne zab�t� yeterl�k belges�ne ha�z olanlar, bulundukları yeterl�k belges� �le en az y�rm� dört ay den�z
h�zmet� �braz etmek, YDS’n�n İng�l�zce bölümünden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından YDS’n�n eşdeğer� kabul
ed�len ulusal/uluslararası yabancı sınav türler�nden 60 puana denk puan almak ve İdaren�n öngördüğü sınavda başarılı
olmak şartıyla uzakyol vard�ya mak�n�st� yeterl�k belges� alab�l�rler.

Uzakyol �k�nc� mühend�s�/mak�n�st�
MADDE 23 – (1) Uzakyol �k�nc� mühend�s�/mak�n�st� yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) Sözleşmede öngörülen A-III/2 �le A-III/1 müfredat programını müşterek uygulayan İdare tarafından

yetk�lend�r�lm�ş dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup uzakyol vard�ya mühend�sl�ğ� yeterl�ğ� �le toplam



gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde en az otuz altı ay vard�ya mühend�sl�ğ� yapmış olmak
veya,

b) Uzakyol vard�ya mühend�s�/mak�n�st� yeterl�ğ� �le toplam gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen
gem�lerde en az otuz altı ay vard�ya mühend�sl�ğ� yaptıktan sonra, Sözleşmede öngörülen A-III/2 müfredat programını
yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda tamamlamak veya,

c) Den�z Harp Okulu mezunu olup, Den�z Kuvvetler� Komutanlığından veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından
en az beş yıllık mak�ne den�z h�zmet�n� tamamlayıp ayrılanlardan; Sözleşmede öngörülen A-III/2 müfredat
programından öğren�m� esnasında almadığı fark dersler�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumundan almak,

şartlarından b�r�n� yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü
sınavda başarılı olanlar uzakyol �k�nc� mühend�s�/mak�n�st� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) İk�nc� mak�n�st yeterl�k belges�ne ha�z olanlar, bulundukları yeterl�k belges� �le en az �k� yıl den�z h�zmet�
�braz etmek, YDS’n�n İng�l�zce bölümünden en az 60 puan veya ÖSYM tarafından YDS’n�n eşdeğer� kabul ed�len
ulusal/uluslararası yabancı sınav türler�nden 60 puana denk puan almak ve Sözleşmede öngörülen A-III/2 müfredat
programını yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunda tamamlamak ve İdaren�n öngördüğü sınavda başarılı olmak şartıyla
uzakyol �k�nc� mak�n�st� yeterl�k belges� alab�l�rler.

Uzakyol başmühend�s�/başmak�n�st�
MADDE 24 – (1) Uzakyol başmühend�s�/başmak�n�st� yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) Uzakyol �k�nc� mühend�s�/mak�n�st� yeterl�ğ� �le toplam gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen

gem�lerde en az otuz altı ay �k�nc� mühend�sl�k/mak�n�stl�k yapmak,
b) Den�z Harp Okulu mezunu olup en az b�r yılı başçarkçılık olmak üzere en az yed� yıl mak�ne den�z

h�zmet�n� tamamlayıp Den�z Kuvvetler� Komutanlığından veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından ayrılanlardan
Sözleşmede öngörülen A-III/2 müfredat programından öğren�m� esnasında almadığı fark dersler�n� yetk�lend�r�lm�ş
eğ�t�m kurumunda görmek,

şartlarından b�r�n� yer�ne get�ren ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü
sınavda başarılı olanlar Uzakyol Başmühend�s�/Başmak�n�st� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(2) Gördükler� eğ�t�m neden�yle �lk yeterl�k belges� alanlar on �k� ay den�z h�zmet� yapmadıkça
başmühend�s/başmak�n�st olarak görev yapamazlar.

Yardımcı sınıf gem�adamları yeterl�kler�n�n şartları
MADDE 25 – (1) Tels�z zab�tler�, Tels�z Operatör Yeterl�kler� ve Sınav Yönetmel�ğ�nde tanımlanan yeterl�k

belges�ne sah�p k�ş�lerd�r.
(2) Elektro-tekn�k tayfası olmak �ç�n müracaat edenlerden;
a) On sek�z yaşını b�t�rm�ş, en az �lköğret�m okulu mezunu olmak ve,
b) Vard�yadan sorumlu mak�ne sınıfı tayfa yeterl�ğ� �le en az on �k� aylık den�z h�zmet�ne sah�p olmak veya,
c) Yönerge �le bel�rlenen yağcı eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında görmüş olup bu yeterl�k �le en

az altı aylık den�z h�zmet�ne sah�p olmak veya,
ç) Askerl�k görev�n�n en az dokuz ayını mak�ne er� olarak yaptığını belgelemek veya,
d) Elektr�kç� veya elekron�kç� yeterl�ğ� �le en az üç ay den�z h�zmet�ne sah�p olmak veya,
e) M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı l�se ve deng� okulların endüstr�yel otomasyon teknoloj�ler� veya elektr�k-

elektron�k teknoloj�s� alanlarından mezun olup yağcı yeterl�ğ� �le en az üç ay den�z h�zmet�ne sah�p olmak,
şartlarını sağlayan ve Sözleşmede öngörülen A-III/7 eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında

tamamlayanlar elektro-tekn�k tayfası yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.
f) 1/1/2012 tar�h�nden öncek� son altmış ayda en az on �k� ay süre �le l�man dışı sefer yapan ve 750 kW’den

büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde, elektr�kç� veya elektron�kç� olarak çalışanlara, elektro-tekn�k tayfası
yeterl�ğ� sınavsız düzenlen�r.

(3) Elektro-tekn�k zab�t� yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) Sözleşmede öngörülen A-III/6 müfredat programını uygulayan ve İdare tarafından yetk�lend�r�lm�ş

ün�vers�teler�n mekatron�k veya kontrol ve otomasyon bölümü mezunu veyahut l�se ve deng� okulların elektr�k-
elektron�k teknoloj�s� veya endüstr�yel otomasyon teknoloj�ler� alanlarından veya den�zc�l�k alanlarının gem�
elektron�ğ� ve haberleşme dalı mezunu olmak ve altı ayı l�man sefer� dışında çalışan toplam gücü 750 kW’den büyük
ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde den�z eğ�t�m� ve altı ayı da İdarece onaylı atölye tes�sler�nde olmak üzere toplam
on �k� aylık onaylı eğ�t�m programını başarı �le tamamlamak veya,

b) Ün�vers�teler �le l�se ve deng� okulların elektr�k, elektron�k, mekatron�k, kontrol ve otomasyon, endüstr�yel
kontrol, otomasyon s�stemler�, gem� elektron�ğ� ve haberleşme veya gem� otomasyonu �le �lg�l� bölümler�nden mezun
olmak şartıyla Sözleşmede öngörülen A-III/6 müfredat programını uygulayan ve İdare tarafından yetk�lend�r�lm�ş
eğ�t�m kurumlarında elektro-tekn�k zab�tl�ğ� eğ�t�m� görmek ve altı ayı l�man sefer� dışında çalışan toplam gücü 750
kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde den�z eğ�t�m� ve altı ayı İdarece onaylı atölye tes�sler�nde olmak
üzere toplam on �k� aylık onaylı eğ�t�m programını başarı �le tamamlamak veya,

c) Toplam gücü 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde, mak�ne sınıfı zab�tan, elektr�k zab�t�
veya elektron�k zab�t� olarak en az otuz aylık den�z h�zmet� sah�b� olmak ve yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında
elektro-tekn�k zab�tl�ğ� eğ�t�m� görmek, bu gem�adamlarından mak�ne sınıfı zab�tan �ç�n �lave olarak İdarece onaylı
atölye tes�sler�nde altı ay sürel� eğ�t�m� tamamlamak veya,

ç) Den�z Kuvvetler� Komutanlığı veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından ayrılanlardan mak�ne elektron�k dalı
mezunu olup en az beş yıl �lg�l� branşında den�z h�zmet� sah�b� olmak ve yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında elektro-
tekn�k zab�tl�ğ� eğ�t�m� görmek,

şartlarından b�r�n� ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü elektro-tekn�k
zab�tl�ğ� sınavında başarılı olanlar elektro-tekn�k zab�t� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

d) Elektr�k zab�t� veya elektron�k zab�t� yeterl�ğ�ne sah�p olup, 1/1/2012 tar�h�nden öncek� son altmış ayda en
az on �k� ay süre �le l�man dışı sefer yapan ve 750 kW’den büyük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde, elektr�k zab�t�
veya elektron�k zab�t� olarak çalışanlara, talepler� hal�nde elektro-tekn�k zab�t� yeterl�ğ� sınavsız düzenlen�r.

(4) Gördüğü eğ�t�m-öğret�m �le hemş�re olan k�ş�lere hemş�re yeterl�ğ� ver�l�r.



(5) Gördüğü eğ�t�m-öğret�m �le sağlık memuru olan k�ş�lere sağlık memuru yeterl�ğ� ver�l�r.
(6) Gördüğü tıp eğ�t�m-öğret�m� �le doktor olan k�ş�lere doktor yeterl�ğ� ver�l�r.
(7) Yat kaptanı, sınırlı vard�ya zab�t�, vard�ya zab�t� ya da uzakyol vard�ya zab�t� olmak �ç�n eğ�t�m gören

öğrenc�lere açık den�z eğ�t�mler�n� gem�adamı olarak yapab�lmeler�n� sağlamak üzere, on altı yaşını b�t�rm�ş olmaları
şartıyla, İdare tarafından güverte stajyer� yeterl�ğ�nde gem�adamı cüzdanı ver�l�r.

(8) Elektro-tekn�k zab�t�, sınırlı mak�ne zab�t�, mak�ne zab�t� ya da uzakyol vard�ya mühend�s�/mak�n�st� olmak
�ç�n eğ�t�m gören öğrenc�lere açık den�z eğ�t�mler�n� gem�adamı olarak yapab�lmeler�n� sağlamak üzere, on altı yaşını
b�t�rm�ş olmaları şartıyla, İdare tarafından mak�ne stajyer� yeterl�ğ�nde gem�adamı cüzdanı ver�l�r.

(9) Den�zc�l�kle �lg�l� okullarda okuyan, okul b�t�rmeye yönel�k ve zorunlu olan gem� stajlarını yapmak
�steyenlere, talepler� hal�nde, İdare tarafından, sınıflarına göre yed�nc� ve sek�z�nc� fıkralarda bel�rt�len Stajyer
yeterl�ğ�nde gem�adamı cüzdanı düzenlen�r.

(10) On altı yaşını tamamlayanlara İdare tarafından kamarot yeterl�ğ� ver�l�r.
(11) On sek�z yaşını tamamlamak şartıyla, l�se ve deng� okulların y�yecek ve �çecek h�zmetler� alanı,

ün�vers�teler�n gastronom� ve y�yecek �çecek �şletmec�l�ğ� �le �lg�l� bölümler� mezunları �le en az �lköğret�m okulu
mezunu olup mesleğ� �le �lg�l� en az altı aylık bonserv�s �braz eden k�ş�lere, İdare tarafından Aşçı yeterl�ğ� ver�l�r. Bu
fıkrada bel�rt�len y�yecek ve �çecek h�zmetler� alanı, gastronom� ve y�yecek �çecek �şletmec�l�ğ� �le �lg�l� bölümü
mezunlarından bonserv�s �stenmez. Bonserv�s�ne �st�naden Aşçı yeterl�ğ� alacakların Yönergede bel�rt�len gem� aşçısı
eğ�t�m�n� almaları zorunludur.

Yat sınıfı gem�adamları yeterl�kler�n�n şartları
MADDE 26 – (1) Yat Kaptanı (149 GT) yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) 18 yaşını b�t�rm�ş ve en az l�se mezunu olup Kısa Mesafe Tels�z Operatörü belges�ne sah�p olmak ve,
b) Usta gem�c� veya güverte lostromosu yeterl�ğ�ne sah�p olup en az altı ay den�z h�zmet�nde bulunduktan

sonra, Yönergede bel�rt�len Yat Kaptanı (149 GT) eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında almak veya,
c) Yönergede bel�rt�len Yat Kaptanı (149 GT) eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında almak ve tam

boyu on beş metreden uzun t�car� yatlarda, yolcu motorlarında veya gez�nt�-tenezzüh tekneler�nde toplam üç ay
süreyle den�z eğ�t�m� yapmış olmak,

şartlarını ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda başarılı olanlar
Yat Kaptanı (149 GT) yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

ç) Sınırlı vard�ya zab�t� ve üstü yeterl�k belgeler�ne sah�p güverte sınıfı gem�adamlarına Yat Kaptanı (149 GT)
yeterl�k belges�, talepler� hal�nde, İng�l�zce şartı har�ç bu fıkrada bel�rt�len eğ�t�m ve sınavlardan muaf olarak ver�l�r.

d) Yönergede bel�rt�len Yat Kaptanı (149 GT) eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında tamamlayanlara,
talepler� hal�nde İdare tarafından Gem�c� yeterl�ğ� ver�l�r. Yat Kaptanı (149 GT) den�z eğ�t�m� bu yeterl�k �le
yapılab�l�r.

(2) Yat kaptanı (499 GT) yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) En az l�se mezunu olup, GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü veya Kısa Mesafe Tels�z Operatörü belges�ne

sah�p olmak ve,
b) Usta gem�c� veya güverte lostromosu yeterl�ğ�ne sah�p olup en az y�rm� dört ay veya Yat Kaptanı (149 GT)

yeterl�ğ� �le en az on �k� ay den�z h�zmet�nde bulunduktan sonra Yönergede bel�rt�len Yat Kaptanı (499 GT) eğ�t�m�n�
almak veya,

c) Sözleşmede öngörülen A-II/3 ya da A-II/1 müfredat programlarını �çeren eğ�t�m� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m
kurumlarında almak ve tam boyu on beş metreden daha uzun t�car� yatlarda, yolcu motorlarında veya gez�nt�-tenezzüh
tekneler�nde stajyer olarak toplam üç ay den�z eğ�t�m�n� tamamlamak veya,

ç) Yönergede bel�rt�len Yat Kaptanı (499 GT) eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında almak, tam boyu
on beş metreden daha uzun t�car� yatlarda, yolcu motorlarında veya gez�nt�-tenezzüh tekneler�nde stajyer olarak
toplam üç ay den�z eğ�t�m�n� tamamlamak,

şartlarını ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda başarılı olanlar
Yat Kaptanı (499 GT) yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

d) B�r�nc� zab�t ve üstü yeterl�k belgeler�ne sah�p güverte sınıfı gem�adamlarına Yat Kaptanı (499 GT) yeterl�k
belges�, talepler� hal�nde bu maddede bel�rt�len eğ�t�m ve sınavlardan muaf olarak ver�l�r.

e) İdare tarafından yetk�lend�r�lm�ş l�se ve deng� okulların yat kaptanlığı bölümünden mezun olanlar �le
Yönergede bel�rt�len Yat Kaptanı (499 GT) eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında tamamlayanlara, talepler�
hal�nde Gem�c� yeterl�ğ� ver�l�r. Yat kaptanı (499 GT) den�z eğ�t�m� bu yeterl�k �le yapılab�l�r.

(3) Yat kaptanı (Sınırsız) yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) En az l�se mezunu olup GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�k belges�ne sah�p olan ve,
b) Yönergede bel�rt�len Yat Kaptanı (Sınırsız) eğ�t�m�n� veya Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat

programına uygun b�r eğ�t�m� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında almak ve tam boyu on beş metreden daha uzun
t�car� yatlarda, yolcu motorlarında, gez�nt�-tenezzüh tekneler�nde veya yolcu gem�ler�nde stajyer olarak toplam üç ay
den�z eğ�t�m�n� tamamlamak veya,

c) Yat kaptanı (499 GT) yeterl�ğ� �le boyu y�rm� dört metreden daha uzun t�car� yatlarda en az y�rm� dört ay yat
kaptanı olarak den�z h�zmet� sah�b� olmak,

şartlarını ve Yönergede bel�rt�len İng�l�zce puan şartını sağlayarak İdaren�n öngördüğü sınavda başarılı olanlar
Yat Kaptanı (Sınırsız) yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

ç) Uzakyol b�r�nc� zab�t� ve üstü yeterl�k belges�ne sah�p gem�adamlarına Yat Kaptanı (Sınırsız) yeterl�k
belges�, talepler� hal�nde bu fıkrada bel�rt�len eğ�t�m ve sınavlardan muaf olarak ver�l�r.

Balıkçı sınıfı gem�adamları yeterl�kler�n�n şartları
MADDE 27 – (1) Balıkçı gem�s� güverte tayfası yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) On sek�z yaşını b�t�rm�ş olmak ve en az �lköğret�m okulu mezunu olmak koşuluyla, Yönergede bel�rt�len

balıkçı gem�s� güverte tayfası den�zde güvenl�k eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında görmüş olanlar, balıkçı
gem�s� güverte tayfası yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.



b) Balıkçı gem�s� güverte tayfası yeterl�ğ�ne sah�p gem�adamları, den�z güvenl�k eğ�t�mler�nden ve
belgeler�nden muaf tutulur.

c) Güverte sınıfı gem�adamı yeterl�k belges�ne sah�p gem�adamlarına talepler� hal�nde sınavsız balıkçı gem�s�
güverte tayfası yeterl�k belges� düzenlen�r.

(2) Balıkçı gem�s� kaptanı yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) On sek�z yaşını b�t�rm�ş olmak ve,
b) Balıkçı gem�s� güverte tayfası olarak en az yetm�ş �k� ay veya gem�c� veya usta gem�c� olarak en az otuz altı

ay veya güverte lostromosu olarak en az on �k� ay den�z h�zmet�ne sah�p olmak veya,
c) Yönergede bel�rt�len balıkçı gem�s� kaptanı eğ�t�m�n�/müfredatını veren l�se ve deng� okulların balıkçılık ve

su ürünler� dalı mezunları �le Yüksek Öğret�m Kuruluna bağlı den�zc�l�k eğ�t�m� veren kurumların su ürünler�, su
ürünler� mühend�sl�ğ�, balıkçılık teknoloj�s� veya balıkçılık teknoloj�s� mühend�sl�ğ� bölümü mezunu olmak,

şartlarını ve İdaren�n öngördüğü balıkçı gem�s� kaptanı sınavını başarmak şartlarını sağlayanlar balıkçı gem�s�
kaptanı yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

(3) Açık den�z balıkçı gem�s� kaptanı yeterl�ğ� almak �ç�n müracaat edenlerden;
a) Y�rm� yaşını b�t�rm�ş olmak,
b) Usta gem�c� olarak en az yetm�ş �k� ay veya güverte lostromosu olarak en az otuz altı ay veya sınırlı vard�ya

zab�t� yeterl�ğ� veyahut balıkçı gem�s� kaptanı olarak en az y�rm� dört ay den�z h�zmet�ne sah�p olmak,
şartlarını ve İdaren�n öngördüğü açık den�z balıkçı gem�s� kaptanı sınavını başarmak şartlarını sağlayanlar açık

den�z balıkçı gem�s� kaptanı yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.
(4) Bu maddede bel�rt�len balıkçı sınıfı gem�adamı yeterl�k belgeler�ne sah�p gem�adamlarının sah�p olduğu

den�z güvenl�k belgeler� süres�z düzenlen�r. Ancak, bu gem�adamlarının bu maddede bel�rt�len yeterl�k belgeler�
dışındak� bu Yönetmel�kte bel�rt�len yeterl�k belgeler�ne sah�p olmaları ve balıkçı gem�ler� dışındak� gem�lerde görev
yapmaları durumunda bu belgeler� sürel� ver�l�r.

Özel eğ�t�m ve staj gerekt�ren yeterl�kler
MADDE 28 – (1) Türk Boğazları, İzm�t ve İzm�r Körfez� g�b� sey�r emn�yet�n�n r�skl� olduğu bölgelerdek�

yerel traf�kte yolcu taşıyan gem�ler�n kaptanları �le başmühend�s/başmak�n�stler� �le haf�f yolcu gem�s�/fer�botu ve
yüksek hızlı haf�f yolcu gem�s�/fer�botu kaptanları �le başmühend�s/başmak�n�stler� �ç�n �lave eğ�t�m ve staj g�b�
düzenlemeler, Yönerge �le bel�rlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
STCW Sert�f�ka Eğ�t�mler� ve Belgeler�

Den�zde güvenl�k ve d�ğer sert�f�ka eğ�t�mler� ve belgeler�
MADDE 29 – (1) Sözleşmen�n VI/1 ve VI/2 Kuralları �le Kod Bölümünün A-VI/1 ve A-VI/2 Kısmı

hükümler� uyarınca tüm gem�adamları;
a) Den�zde k�ş�sel can kurtarma tekn�kler� eğ�t�m�,
b) Temel �lkyardım eğ�t�m�,
c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğ�t�m�,
ç) Personel güvenl�ğ� ve sosyal sorumluluk eğ�t�m�,
d) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterl�ğ� eğ�t�mler�n� �çeren den�zde güvenl�k eğ�t�mler�n�,
almak zorundadır.
(2) Sözleşmen�n VI/4 Kuralı �le Kod Bölümünün A-VI/4 Kısmı hükmü uyarınca tüm zab�tler �lk yardım

eğ�t�m�n�, b�r�nc� zab�t ve kaptanlar tıbb� bakım eğ�t�m�n� almak zorundadır.
(3) Sözleşmen�n VI/3 Kuralı �le Kod Bölümünün A-VI/3 Kısmı hükmü uyarınca yangınla mücadele

�şlemler�n� denetlemek üzere görevlend�r�len zab�tler �ler� yangınla mücadele eğ�t�m�n� almak zorundadır.
(4) Hızlı cankurtarma botu olan gem�lerde çalışan tüm zab�tler, Sözleşmen�n VI/2 Kuralı �le Kod Bölümünün

A-VI/2 Kısmında bel�rt�len hızlı cankurtarma botu kullanma eğ�t�m�n� almak zorundadır.
(5) Sözleşmen�n V/2 Kuralı �le Kod Bölümünün A-V/2 Kısmı hükmü uyarınca, yolcu gem�ler�nde çalışan

gem�adamları yolcu gem�s�nde çalışma eğ�t�m�n� almak zorundadır.
(6) İçer�kler� ve süreler� Yönerge �le bel�rlenen bu maddede bel�rt�len eğ�t�mler�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m

kurumlarında alan gem�adamlarına, İdare tarafından �lg�l� belgeler� ver�l�r.
(7) B�r�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkralarda bel�rt�len belgeler beş yıl sürel� düzenlen�r. Bu belgeler

İdare tarafından bel�rlenen şartlara göre yen�len�r.
(8) Can kurtarma araçlarını kullanma yeterl�ğ� belges�, on sek�z yaşından küçük olmayan ve Sözleşmede

bel�rt�len şartları sağlayan gem�adamlarına düzenleneb�l�r.
Gem� güvenl�k eğ�t�mler� ve belgeler�
MADDE 30 – (1) Sözleşmen�n VI/5 Kuralı �le Kod Bölümünün A-VI/5 Kısmı hükmü uyarınca, gem�

güvenl�k zab�tler�, gem� güvenl�k zab�t� eğ�t�m�n� almak zorundadır. Bu fıkra kapsamında;
a) En az on �k� aylık den�z h�zmet�ne sah�p olan ve Yönergede bel�rlenen gem� güvenl�k zab�t� eğ�t�m�n�

yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında alan gem�adamlarına İdare tarafından Gem� Güvenl�k Zab�t� Belges� ver�l�r.
b) Belgeler beş yıl sürel� düzenlen�r. Bu belgeler�n geçerl�k tar�h� �çer�s�nde en az b�r yıl den�z h�zmet�n� yer�ne

get�ren gem�adamlarının �lg�l� belgeler� yen�len�r. Den�z h�zmet� olmayanların bu belgeler�, İdare tarafından bel�rlenen
şartlara göre yen�len�r.

(2) Sözleşmen�n VI/6 Kuralı ve Kod Bölümünün A-VI/6 Kısmı hükmü uyarınca; tüm gem�adamları,
güvenl�kle �lg�l� tanıtım eğ�t�m� ve güvenl�k farkındalık eğ�t�m�n� almak zorundadır. Bu fıkra kapsamında;

a) Yönergede bel�rt�len Güvenl�kle İlg�l� Tanıtım Eğ�t�m�n� gem�de gem� güvenl�k zab�tler�nden veya
yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında aldığını belgeleyen gem�adamlarına, Güvenl�kle İlg�l� Tanıtım Belges� ver�l�r.

b) Yönergede bel�rt�len Güvenl�k Farkındalık Eğ�t�m�n� gem�de gem� güvenl�k zab�tler�nden veya
yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında alan gem�adamlarına İdare tarafından Güvenl�k Farkındalık Belges� ver�l�r.

(3) Sözleşmen�n VI/6 Kuralı ve Kod Bölümünün A-VI/6 Kısmı uyarınca, gem�de güvenl�k �le �lg�l� görevler
�ç�n atanmış gem�adamları, bel�rlenm�ş güvenl�k görevler� eğ�t�m�n� almak zorundadır. Bu fıkra kapsamında;



a) Yönergede bel�rt�len bel�rlenm�ş güvenl�k görevler� eğ�t�m�n� yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında gören
gem�adamlarına İdare tarafından Bel�rlenm�ş Güvenl�k Görevler� Eğ�t�m Belges� ver�l�r.

Tankerlerde çalışan gem�adamlarının eğ�t�mler� ve belgeler�
MADDE 31 – (1) Sözleşmen�n V/1-1 ve V/1-2 Kuralları �le Kod Bölümünün A-V/1-1 ve A-V/1-2 Kısımları

hükmü uyarınca;
a) Petrol ve k�myasal madde tankerler�nde çalışan;
1) Tüm gem�adamları petrol ve k�myasal madde tankerler�nde yük �şlemler� �ç�n temel eğ�t�m�,
2) Petrol tankerler�nde çalışan zab�tan �le operasyondan sorumlu tutulan personel �lave olarak petrol

tankerler�nde yük �şlemler� �ç�n �ler� eğ�t�m�,
3) K�myasal madde tankerler�nde çalışan zab�tan �le operasyondan sorumlu tutulan personel �lave olarak

k�myasal madde tankerler�nde yük �şlemler� �ç�n �ler� eğ�t�m�,
almak zorundadır.
b) Sıvılaştırılmış gaz tankerler�nde çalışan;
1) Tüm gem�adamları sıvılaştırılmış gaz tankerler�nde yük �şlemler� �ç�n temel eğ�t�m�,
2) Zab�tan �le operasyondan sorumlu tutulan personel �lave olarak sıvılaştırılmış gaz tankerler�nde yük

�şlemler� �ç�n �ler� eğ�t�m�,
almak zorundadır.
(2) Detayları Yönergede bel�rt�len b�r�nc� fıkrada yer alan eğ�t�mler�, yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında

gören gem�adamlarına İdare tarafından �lg�l� belgeler� ver�l�r.
(3) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len �ler� eğ�t�m belgeler�ne sah�p olmak �ç�n gem�adamlarının;
a) İlg�l� tanker t�p�ne göre düzenlenm�ş b�r�nc� fıkrada bel�rt�len temel eğ�t�m belgeler�ne sah�p olmaları,
b) Düzenlenecek belgeye �l�şk�n tanker t�pler�nde en az üç ay onaylı den�z h�zmet� yapmaları veya �lg�l� tanker

t�p�nde, Donatım Yönerges�nde bel�rlenen personel sayısına �lave olarak en az üç yükleme ve boşaltma operasyonunda
bulunduğunu �çeren en az b�r ay sürel� eğ�t�m almış olduklarını onaylı eğ�t�m defter� �le �spatlamaları,

gerek�r.
(4) Bu maddede bel�rt�len belgeler� almaya hak kazanan zab�tler ve sorumlu personel, geçerl� belgeler�n�n

süres�n�n b�tmes�nden öncek� son altmış ayda en az üç ay sah�p oldukları belgeyle �lg�l� tankerlerde den�z h�zmet�
yapmak veya bu maddede bel�rt�len eğ�t�mler� tekrarlayarak belgeler�n� yen�lemek zorundadır.

Muaf�yetler
MADDE 32 – (1) Tüm gem�adamlarının, bu Yönetmel�kte aks� bel�rt�lmed�kçe, den�z güvenl�k eğ�t�mler� �le

güvenl�kle �lg�l� tanıtım ve güvenl�k farkındalık eğ�t�mler�n� görmüş ve �lg�l� belgeler�ne sah�p olmaları zorunludur.
(2) Balıkçı gem�ler� ve özel yatlar �le kabotaj hattında sefer yapan yatlar ve yolcu motorlarında çalışan

gem�adamlarında, den�z güvenl�k eğ�t�mler� dışında kalan eğ�t�mler� alma ve �lg�l� belgeler�ne sah�p olma şartı
aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kazanılmış Haklar

Kaptan ve güverte zab�tler� �le başmak�n�st ve mak�ne zab�tler�n�n hak ve yetk�ler�
MADDE 33 – (1) Vard�ya zab�tler�nden;
a) Yakınyol vard�ya zab�tl�ğ� yeterl�ğ�ne sah�p olanlar �le tels�z zab�t� yeterl�ğ�ne sah�p olup da vard�ya zab�tl�ğ�

yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 1250 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde b�r�nc� zab�tl�k,
2) 1600 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, kabotaj seferler�nde b�r�nc� zab�tl�k,
3) 3000 GT’ye kadar olan gem�lerde her bölgede vard�ya zab�tl�ğ�,
görevler�n� yapar.
b) Yakınyol b�r�nc� zab�tl�ğ� yeterl�ğ�ne sah�p olup da vard�ya zab�tl�ğ� yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 1250 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,
2) 1600 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde b�r�nc� zab�tl�k,
3) 2500 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, kabotaj seferler�nde b�r�nc� zab�tl�k,
4) 3000 GT’ye kadar olan gem�lerde her bölgede vard�ya zab�tl�ğ�,
görevler�n� yapar.
c) Bu Yönetmel�k kapsamında �nt�bak hakkı olmayıp vard�ya zab�t� yeterl�ğ�n� alanlar, 3000 GT’ye kadar olan

gem�lerde her bölgede vard�ya zab�tl�ğ� görev�n� yapar.
(2) B�r�nc� zab�tlerden;
a) Yakınyol kaptan klas-IV yeterl�ğ�ne sah�p olup da b�r�nc� zab�t yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 1250 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,
2) 3000 GT’ye kadar olan gem�lerde her bölgede b�r�nc� zab�tl�k,
görevler�n� yapar.
b) Yakınyol kaptan klas-III yeterl�ğ�ne sah�p olup da b�r�nc� zab�t yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 2500 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,
2) 12000 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde b�r�nc� zab�tl�k,
3) 15000 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, her bölgede vard�ya zab�tl�ğ�,
4) 3000 GT’ye kadar olan gem�lerde her bölgede b�r�nc� zab�tl�k,
görevler�n� yapar.
c) Bu Yönetmel�k kapsamında �nt�bak hakkı olmayıp b�r�nc� zab�t yeterl�ğ�n� alanlar 3000 GT’ye kadar olan

gem�lerde her bölgede b�r�nc� zab�tl�k görev�n� yapar.
(3) Kaptanlardan;
a) Yakınyol kaptan klas-II yeterl�ğ�ne sah�p olup da kaptan yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 7500 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,
2) 15000 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, her bölgede b�r�nc� zab�tl�k,
3) 25000 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, her bölgede vard�ya zab�tl�ğ�,



4) 3000 GT’ye kadar olan gem�lerde her bölgede kaptanlık,
görevler�n� yapar.
b) Yakınyol kaptan klas-I yeterl�ğ�ne sah�p olup da kaptan yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 15000 GT’ye kadar olan yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,
2) Her tonajdak� yük gem�ler�nde ve her bölgede b�r�nc� zab�tl�k,
3) 3000 GT’ye kadar olan gem�lerde her bölgede kaptanlık,
görevler�n� yapar.
c) Bu Yönetmel�k kapsamında �nt�bak hakkı olmayıp kaptan yeterl�ğ�n� alanlar 3000 GT’ye kadar olan

gem�lerde her bölgede kaptanlık görev�n� yapar.
(4) Mak�ne zab�tler�nden;
a) Yakınyol mak�ne zab�t� yeterl�ğ�ne sah�p olup da mak�ne zab�t� yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 750 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde başmak�n�stl�k,
2) 3000 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde her bölgede mak�ne zab�tl�ğ�,
görevler�n� yapar.
b) Yakınyol �k�nc� mak�n�st� yeterl�ğ�ne sah�p olup da mak�ne zab�tl�ğ� yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 1100 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde başmak�n�stl�k,
2) 3500 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde �k�nc�

mak�n�stl�k,
3) 3000 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde her bölgede mak�ne zab�tl�ğ�,
görevler�n� yapar.
c) Bu Yönetmel�k kapsamında �nt�bak hakkı olmayıp mak�ne zab�tl�ğ� yeterl�ğ�n� alanlar 3000 kW’den daha

küçük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde her bölgede mak�ne zab�tl�ğ� görev�n� yapar.
(5) İk�nc� mak�n�stlerden;
a) Yakınyol başmak�n�st klas-IV yeterl�ğ�ne sah�p olup da �k�nc� mak�n�st yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 1250 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde başmak�n�stl�k,
2) 4000 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde �k�nc� mak�n�stl�k,
3) 3000 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde her bölgede �k�nc� mak�n�stl�k,
görevler�n� yapar.
b) Yakınyol başmak�n�st klas-III yeterl�ğ�ne sah�p olup da �k�nc� mak�n�st yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 2000 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde başmak�n�stl�k,
2) 9000 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde �k�nc� mak�n�stl�k,
3) 9000 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde, her bölgede mak�ne zab�tl�ğ�,
4) 3000 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde her bölgede �k�nc� mak�n�stl�k,
görevler�n� yapar.
c) Bu Yönetmel�k kapsamında �nt�bak hakkı olmayıp �k�nc� mak�n�stl�k yeterl�ğ�n� alanlar 3000 kW’den daha

küçük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde her bölgede �k�nc� mak�n�stl�k görev�n� yapar.
(6) Başmak�n�stlerden;
a) Yakınyol başmak�n�st klas-II yeterl�ğ�ne sah�p olup da başmak�n�st yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 9000 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde başmak�n�stl�k,
2) 15000 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde, her bölgede �k�nc� mak�n�stl�k,
3) 3000 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde her bölgede başmak�n�stl�k,
görevler�n� yapar.
b) Yakınyol başmak�n�st klas-I yeterl�ğ�ne sah�p olup da başmak�n�stl�k yeterl�ğ�ne �nt�bak edenler;
1) 15000 kW’den küçük ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde, yakın kıyısal seferde başmak�n�stl�k,
2) Her kW’dek� ana mak�ne �le yürütülen yük gem�ler�nde ve her bölgede �k�nc� mak�n�stl�k,
3) 3000 kW’den daha küçük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde her bölgede başmak�n�stl�k,
görevler�n� yapar.
c) Bu Yönetmel�k kapsamında �nt�bak hakkı olmayıp başmak�n�stl�k yeterl�ğ�n� alanlar 3000 kW’den daha

küçük ana mak�ne �le yürütülen gem�lerde her bölgede başmak�n�stl�k görev�n� yapar.
Kazanılmış hakların devamı
MADDE 34 – (1) Her b�r yeterl�k sah�b�ne �nt�bakları sırasında ver�lm�ş bulunan kazanılmış haklar, yeterl�k

sah�b� daha üst yeterl�klere terf� ett�kten sonra da devam eder.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Yetk� ve Sorumluluklar, Gem�adamları Eğ�t�m Kal�te Standartları,
Gem�adamları Kom�syonu

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Eğ�t�m, Sınav, Belgelend�rme, Değerlend�rme ve Denet�mler
Hakkında Kal�te Standartları

Yetk� ve sorumluluklar
MADDE 35 – (1) İdareden yetk�l� den�zc�l�k eğ�t�m� veren M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, M�ll� Savunma Bakanlığı

ve Yüksek Öğret�m Kuruluna bağlı örgün ve yaygın eğ�t�m kurumları, Sözleşmen�n öngördüğü eğ�t�m standartlarını
sağlayıp uygulamakla mükelleft�r.

(2) Söz konusu eğ�t�m standartlarını �çeren müfredatlar ve bağlı yönergelerle �stenen d�ğer hususlar, İdare
tarafından Sözleşmeye, bu Yönetmel�ğe ve bağlı yönergelere uyumluluğu bakımından �ncelen�r. Uygun bulunursa
onaylanır ve �lg�l� tarafa b�ld�r�l�r. Uygun bulunmayan hususlar �se, düzelt�lmek üzere �lg�l� tarafa �ade ed�l�r.

(3) Den�zc�l�k �le �lg�l� eğ�t�m, sınav ve belgelend�rme yapan kurum ve kuruluşlar, Sözleşmede bel�rt�len
hedefler� sağlamak �ç�n eğ�t�m, yeterl�k değerlend�rmes�, Sözleşmen�n Kod Bölümünün A-I/9 kısmı uyarınca
Gem�adamı Sağlık Yoklama Belges� düzenleme prosedürler� de dâh�l olmak üzere belgelend�rme, uygunluk onayı ve
belge yen�leme çalışmaları �le eğ�t�c�ler�n ve değerlend�r�c�ler�n n�tel�kler� �le deney�mler� yönünden, Sözleşmen�n I/8



Kuralı �le Kod Bölümünün A-I/8 Kısmı uyarınca kal�te standartları s�stem� �le İdare tarafından bu Yönetmel�ğ�n 36 ncı
maddes�ne göre devamlı olarak �zlen�r ve değerlend�r�l�r. Bu değerlend�rme, en son ver�len ülke raporundan sonra
ulusal mevzuatta yürürlüğe g�ren tüm değ�ş�kl�kler �le Sözleşmede yapılan tüm değ�ş�kl�klere uyum amacıyla yapılan
düzenlemeler� kapsar.

(4) Bu Yönetmel�kte geçen her türlü gem�adamı belges�n�n tanz�m�ne yönel�k eğ�t�mler, sadece İdarece
yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumları bünyes�nde, İdarece onaylı özel müfredat programları altında gerçekleşt�r�l�r.

(5) İdare tarafından yetk�lend�r�lmem�ş eğ�t�m kurumlarında öğren�m görenlere gem�adamı cüzdanı,
gem�adamı yeterl�k belges� veya gem�adamı uzmanlık belges� ver�lmez. Yetk�lend�r�lmem�ş eğ�t�m kurumlarında
okuyan öğrenc�ler �le belgelend�r�lmem�ş mezunlar, aynı eğ�t�m� vermekte olan ve yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m
kurumlarında tamamlama kurslarını b�t�rd�kten ve bu Yönetmel�kte bel�rt�len d�ğer şartları sağladıktan sonra �lg�l�
gem�adamı belgeler�n� alab�l�rler.

(6) Gem�ler�n yola elver�şl�l�k bakımından donatılmalarında gem�adamları �le �lg�l� gerekler, Donatım
Yönerges� �le bel�rlen�r. Gem�ler�n sah�p oldukları tekn�k �mkânların çeş�tl�l�ğ� ve kapsamı, sey�r sahalarındak�
mevs�msel den�z ve hava koşulları, sefer�n n�tel�ğ�, yakınlığı ya da süres�n�n kısalığı, meydana gelen ac�l ve
beklenmed�k olaylar g�b� nedenlerle Donatım Yönerges�ndek� ç�zelgelerde göster�len gem�adamı sayılarında ve
yeterl�kler�nde değ�ş�kl�k yapmaya İdare yetk�l�d�r.

(7) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasında sayılan kurumlar dışında den�zc�l�kle �lg�l� eğ�t�m verecek d�ğer kurum ve
kuruluşlara bağlı eğ�t�m kurumlarında eğ�t�m görecekler�n, bu Yönetmel�k kapsamında gem�adamı yeterl�k belges�
alab�lmes� �ç�n bu eğ�t�m kurumlarının İdare tarafından yetk�lend�r�lmes� gerekmekted�r.

Den�zc�l�k eğ�t�mler�n�n �zleme ve değerlend�rmes�
MADDE 36 – (1) Gem�adamlarının eğ�t�m, öğret�m, sınav ve belgelend�rme faal�yetler�n� yürüten kamu veya

özel sektör kurum ve kuruluşlarının Sözleşmede bel�rt�len kurallara uygunluğunu sağlamak amacıyla, sah�p olmaları
gereken kal�te standartları, eğ�t�m müfredatı, eğ�t�m araç-gereçler�, meslek dersler�n� verecek eğ�t�c�ler�n n�tel�kler�
bakımından uyması gereken hususlar, GAEBS modülünde yetk�lend�r�lmeler� �ç�n gerekl� usul ve esaslar �le bu eğ�t�m
kurumlarında öğren�m gören öğrenc�ler�n, açık den�z ve atölye becer�ler� gel�şt�rme eğ�t�mler�n�n esasları Yönerge �le
bel�rlen�r.

(2) Den�zc�l�k �le �lg�l� eğ�t�m veren özel öğret�m kurumları �le sınav ve belgelend�rme yapan kurum ve
kuruluşlar, Sözleşmede öngörülen standartlara �l�şk�n olarak Sözleşmen�n I/8 Kuralı �le Kod Bölümünün A-I/8 Kısmı
kapsamında İdare tarafından oluşturulan ve Yönerge �le bel�rlenen Den�zc�l�k Eğ�t�m� İzleme ve Değerlend�rme
Kom�syonu tarafından �zlen�r ve değerlend�r�l�r.

(3) İdare, standartların �zlenmes� ve değerlend�rmes�ne yönel�k uygulamalarını, den�zc�l�k eğ�t�m� veren kurum
ve kuruluşların bağlı olduğu Yükseköğret�m Kurulu, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve M�ll� Savunma Bakanlığı �le yapılacak
protokol esaslarına göre yer�ne get�r�r.

(4) Kal�te standartları s�stem� �le per�yod�k olarak yapılan �zleme ve değerlend�rme sonuçları İdareye b�ld�r�l�r.
(5) Den�zc�l�k eğ�t�m� denetlemeler�, eğ�t�m kurum ve kuruluşlarının açılış denetlemes� ve kal�te yönet�m

s�stem�n�n per�yod�k denetlemeler�, denet�mlerde görev alacak denetç�ler�n n�tel�kler�, seç�m� ve yetk�lend�r�lmeler� �le
�lg�l� usul ve esaslar, Yönerge �le bel�rlen�r.

(6) Denetlenecek eğ�t�m kurum ve kuruluşlarınca, denet�m �ç�n denet�m�n n�tel�ğ�ne göre Mal�ye Bakanlığının
olumlu görüşler� alınarak İdare tarafından bel�rlenecek ücretler, bütçeye gel�r kayded�lmek üzere İdaren�n muhasebe
h�zmetler�n� yürüten b�r�m�n hesabına yatırılır. Bu Yönetmel�k çerçeves�nde denetlenecek kamu kurum ve
kuruluşlarından denet�m ücret� alınmaz.

İdaren�n b�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 37 – (1) İdare, Sözleşmen�n Kod Bölümünün A-I/7 Kısmının 4 üncü paragrafı uyarınca, den�zc�l�k

eğ�t�m� denetleme raporları �le gem�adamlarının kal�te standartları hakkındak� �lave düzelt�c� uygulamaları, per�yod�k
şek�lde her beş yılda b�r IMO Genel Sekreterl�ğ�ne b�ld�r�l�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Gem�adamları Kom�syonu (GK)

Gem�adamları Kom�syonu
MADDE 38 – (1) Gem�adamı yeterl�k sınavları, elektron�k gem�adamı başvurularının değerlend�r�lmes� ve

gem�adamı cüzdanlarının basımı �le �lg�l� tüm görevler İdare tarafından oluşturulan Gem�adamları Kom�syonu (GK)
tarafından yapılır.

(2) Gem�adamları Kom�syonu (GK);
a) GK Başkan ve üyeler�,
b) GK Sekretaryası,
c) Gem�adamı Sınavları B�r�m�,
ç) Elektron�k Başvuru B�r�m�,
d) Gem�adamları Cüzdan Basım B�r�m�,
bölümler�nden oluşur.
Gem�adamları Kom�syonunun teşk�l�
MADDE 39 – (1) Gem�adamları Kom�syonu üyeler�; İdare, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, M�ll� Savunma Bakanlığı

ve Yüksek Öğret�m Kurulu mensuplarından oluşur. Bu üyeler, �lg�l� kurumların tekl�f ett�ğ� ve Müsteşarın uygun
göreceğ� adaylar arasından Bakan onayı �le seç�l�r. İdaren�n gerekl� gördüğü durumlarda GK toplantılarına d�ğer
kurum ve kuruluşlar �le den�zc�l�kle �lg�l� meslek odaları, b�rl�k veya s�v�l toplum kuruluşlarından oy hakkı olmaksızın
tems�lc� çağırılab�l�r. Gem�adamları Kom�syonu, başkan dâh�l 7 (yed�) üyeden oluşur. Kom�syon üyeler�n�n en az
dördünün den�zc�l�k konusunda l�sans düzey�nde eğ�t�m almış k�ş�lerden oluşması zorunludur. Kurumlardan kaç
tems�lc� alınacağı İdare tarafından bel�rlen�r.

(2) GK başkan ve üyeler�n�n görev süres� üç yıl olup, GK başkanı ve başkan yardımcısı Bakan tarafından
üyeler arasından seç�l�r. Süres�nden önce boşalan üyel�k �ç�n, kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle yen� üye
seç�l�r. Görev süres� sona eren başkan ve üyeler yen�den seç�leb�l�r. Ancak bu süre toplamda dokuz yılı geçemez.
Görev süres� dolanlar, yerler�ne görevlend�rme yapılıncaya kadar görevler�ne devam ederler.



(3) GK �k� ayda en az b�r kez toplanır. Genel Müdür uygun gördüğü zamanlarda GK’y� toplayab�l�r ve
toplantılara başkanlık eder.

(4) GK üyeler�, kom�syon toplantılarına b�zzat katılmak zorundadır. B�r takv�m yılı �çer�s�nde mazerets�z �k�
defa kom�syon toplantısına katılmayan başkan ve üyen�n GK üyel�ğ� sone erer. GK, üye sayısının en az üçte �k�
çoğunluğu �le toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alınır.

(5) GK yürüttüğü tüm faal�yetler�n ver�ml�l�ğ�nden, h�zmet sunumunun efekt�fl�ğ�nden, tarafsızlık �lkes�ne
r�ayet ed�lmes�nden İdareye karşı sorumludur. İdare, bu amaca yönel�k düzenley�c� ve denetley�c� faal�yetler� yürütür.

(6) GK görev alanındak� konularla �lg�l� aldığı kararları İdareye sunar. GK kararları tavs�ye n�tel�ğ�nde olup,
İdare tarafından uygun görülerek onaylanmasını müteak�p geçerl�d�r. İdare GK kararı olmaksızın GK görev alanındak�
konularda karar alab�l�r, düzenleme yapab�l�r.

Gem�adamları Kom�syonunun görevler� ve çalışması
MADDE 40 – (1) GK’n�n görevler� şunlardır:
a) GK’n�n �şley�ş� �le �lg�l� kararlar almak ve bu kararların uygulanmasını tak�p etmek,
b) GK’n�n �şlemler� �le �lg�l� üçer aylık raporlar hazırlayarak İdareye sunmak,
c) Gem�adamı sınavlarının güven�l�r, bağımsız, adaletl� ve tarafsız b�r şek�lde maksadına uygun olarak

yapılmasını sağlamak,
ç) Sınavlara �l�şk�n soru bankası hazırlamak, yapılan �t�razları �ncelemek ve sonuçlandırmak,
d) Gem�adamlarının elektron�k ortamda yapılan yeterl�k belges� ve uzmanlık belges� başvurularını �ncelemek,
e) İlg�l� gem�adamı belgeler�n� �çeren gem�adamı cüzdanlarının basımının sağlanmasını koord�ne etmek.
(2) İdare, GK’n�n faal�yetler�n� yürüteb�lmes� �ç�n harcama yetk�l�s�n�n onayına bağlı olmak üzere; gerekl� alt

yapı, araç-gereç, h�zmet�n görüleceğ� yer ve of�s donanımı �le yardımcı personel ve benzer� �ht�yaçları karşılar.
(3) GK Başkanı ve üyeler� �le �lg�l� b�r�mler�nde görev yapanların toplantı, sınav, soru hazırlamak, �ncelemek,

sınav gözetmenl�ğ�, sınav kom�syonu, soru �t�raz kom�syonu ve benzer� çalışmalarına �l�şk�n memur�yet mahall�
dışındak� harcırahları 10/2/1954 tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümler�ne göre İdare tarafından karşılanır.

GK Başkan, başkan yardımcısı ve sekretaryasının görev ve sorumlulukları
MADDE 41 – (1) GK Başkanı, Kom�syonun görev alanına g�ren konuları yürütmekle mükelleft�r.
(2) GK Başkanı, İdareye karşı sorumludur.
(3) Başkan yardımcısı, Başkanın yokluğunda b�r�nc� fıkrada bel�rt�len görevler� başkan adına yürütmekle

sorumludur.
(4) GK Sekretaryası; GK toplantılarına davet yazışmaları, toplantı gündem ve tutanakları �le İdareye sunulacak

per�yod�k raporları hazırlar ve GK’n�n görevler�ne �l�şk�n benzer �şler� yapar.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Gem�adamı Olma Şartları, Başvuru, Kayıt, Sınav, Belgelend�rme
İşlemler� ve Sağlık Koşulları

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Gem�adamı Olma ve Belgelend�rme Şartları
Gem�adamı olab�lme şartları
MADDE 42 – (1) Gem�adamı olab�lmek �ç�n;
a) Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak ya da Türk�ye Cumhur�yet�nde veya Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhur�yet�nde den�zc�l�k �le �lg�l� eğ�t�m-öğren�m gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�
vatandaşı olmak ya da 25/9/1981 tar�hl� ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türk�ye’de Meslek ve Sanatlarını
Serbestçe Yapab�lmeler�ne, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerler�nde Çalıştırılab�lmeler�ne İl�şk�n Kanun kapsamındak�
Türk soylu yabancı olmak,

b) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len gem�adamı yeterl�k dereceler� �ç�n ön koşul olan yaş, öğren�m dereces�, den�z
h�zmet süres� ve d�ğer gerekler� sağlamış olmak,

c) Sağlık durumunun den�z h�zmet�ne elver�şl� olduğunu bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler�ne göre belgelemek,
ç) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan örgüt faal�yet� çerçeves�nde �şlenen

uyuşturucu ve uyarıcı madde �mal ve t�caret� suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değer�n� aklama suçu veyahut
göçmen kaçakçılığı veya �nsan t�caret�, haksız ekonom�k çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş b�r örgütün faal�yet�
çerçeves�nde ceb�r ve tehd�t uygulanarak �şlenen suçlar �le İk�nc� K�tap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yed�nc�
Bölümünde tanımlanan suçlardan veya �st�mal ve �st�hlak kaçakçılığı har�ç kaçakçılık suçlarından hükümlü
bulunmamak,

d) 5237 sayılı Kanunun 188 �nc�, 190 ıncı ve 191 �nc� maddeler�ndek� suçlardan dolayı hakkında ver�lm�ş b�r
mahkûm�yet veya güvenl�k tedb�r� kararı bulunmamak,

gerek�r.
(2) Uzakyol kaptanı ve kaptan yeterl�ğ�ne sah�p olmak �ç�n, b�r�nc� fıkrada yer alan hükümlere �lave olarak,

taks�rl� suçlar ve ertelenm�ş mahkûm�yet kararları har�ç olmak üzere, hükmün açıklanmasının ger� bırakılması
sınırından fazla sürel� hap�s cezası veya affa uğramış olsalar dah�, z�mmet, �rt�kap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtec�l�k, h�lel� �flas g�b� yüz kızartıcı veya şeref ve hays�yet� kırıcı suçtan veya resm� �hale ve alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terörün f�nansmanı suçlarından dolayı hürr�yet� bağlayıcı ceza �le hüküm
g�ymem�ş olmak gerek�r.

Gem�adamı yeterl�k belges� ve gem�adamı cüzdanı ver�lmes�
MADDE 43 – (1) Gem�adamı olab�lmek �ç�n gerekl� koşulları taşıyan k�ş�lere gem�adamı yeterl�k belges�,

gem�adamı uzmanlık belgeler� ve belge kanıtlarını da �çeren gem�adamı cüzdanı ver�l�r.
Gem�adamları eğ�t�m belgeler�n�n ver�lmes�
MADDE 44 – (1) İçer�kler� ve süreler� Yönerge �le bel�rlenen den�zc�l�kle �lg�l� eğ�t�mler�; İdare tarafından

yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında gören gem�adamlarına İdare tarafından o eğ�t�mler�n eğ�t�m belgeler� ver�l�r.
Yabancı uyruklu gem�adamlarının belgelend�r�lmes�



MADDE 45 – (1) Türk�ye’de veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�nde İdaren�n öngördüğü den�zc�l�k eğ�t�m�
gören yabancı uyruklulara, eğ�t�mler�ne uygun olarak bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�ne göre yeterl�k belges�
sınavlarına g�rme hakkı ve gördükler� eğ�t�mlere uygun olarak da eğ�t�m belgeler� ver�l�r.

Yabancı ülke �dareler�nden alınmış gem�adamları belgeler�n�n denkl�kler�
MADDE 46 – (1) Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olup yabancı ülke �dareler�nden alınmış yeterl�k

belgeler�ne sah�p olan gem�adamlarının yeterl�kler�;
a) Yeterl�k alınan ülken�n, IMO’nun yayınladığı Sözleşme kurallarına tam uyum sağlayan ülkeler l�stes�nde

olması,
b) Yeterl�k alınan ülke �le Sözleşmen�n 1/10 kuralı uyarınca belgeler�n tanınmasına �l�şk�n �k�l� anlaşma ya da

protokol yapılmış olması,
c) Söz konusu yeterl�k belges�n�n, Sözleşmen�n, 1/2 ve 1/9 kuralları �le Kod Bölümünün A-1/2 Kısmı uyarınca

düzenlenmes�, ayrıca den�z h�zmet�, eğ�t�m-öğret�m ve yeterl�k �le �lg�l� kal�te standartlarına uygun olması,
ç) Yabancı ülkeden alınan yeterl�k belges�ne esas eğ�t�m ve belgelend�rmen�n doğrulanması,
şartları göz önüne alınarak, Sözleşmen�n 1/10 Kural ve Kod Bölümünün A-1/10 kısmına göre İdare tarafından

uygun görülmes� hal�nde İdare tarafından onaylanır.
(2) Bu madde kapsamında yabancı ülke �dareler� tarafından Sözleşmen�n II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6,

IV/2 ve VII/2 kurallarına göre ver�len gem�adamı yeterl�k belgeler� �le Sözleşmen�n V/1-1 ve V/1-2 kurallarına göre
kaptan ve zab�tan sınıfı gem�adamlarına ver�len gem�adamı uzmanlık belgeler� İdare tarafından doğrulanmak
koşuluyla onaylanab�l�r.

(3) Yüksek Öğret�m Kurulundan denkl�k belges� almış olsa b�le yabancı b�r �dareden alınmış b�r yeterl�k
belges� Türk gem�adamı belges�ne dönüştürülemez, yurt dışında gördüğü eğ�t�me �st�naden Türk gem�adamı belges�
düzenlenmez.

Den�z h�zmet�
MADDE 47 – (1) Gem�adamlarının den�z h�zmetler�n�n hesaplanması ve den�z h�zmet ç�zelgeler�n�n

düzenlenmes� �le �lg�l� hususlar, İdare tarafından bel�rlen�r.
(2) Bu Yönetmel�kte yeterl�k belgeler�n�n ver�lmes�nde ön koşul olan zorunlu den�z stajlarının eğ�t�m

gem�ler�nde gerçekleşt�r�lmes� hal�nde, staj süreler�n�n hesaplanmasında bu gem�lerde geç�r�len b�r gün b�r buçuk gün
olarak kabul ed�l�r. Eğ�t�m gem�s�n�n özell�ğ�, n�tel�ğ�, den�zc� eğ�t�c� sayısı ve sey�r bölges� g�b� düzenlemeler, İdarece
bel�rlen�r.

Belgeler�n�n ger� alınması ve yen�den ver�lmes�
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yeterl�k belges� �ptal ed�len gem�adamının, gem�adamı cüzdanı

�le gem�adamı yeterl�k belges� ger� alınır ve bu durum Gem�adamları B�lg� S�stem�ne �şlen�r. Meslekten men ed�lenler
har�ç, gem�adamının bu Yönetmel�kte bel�rt�len gerekl� koşulları tekrar sağlaması durumunda gem�adamı cüzdanı ve
gem�adamı yeterl�k belges� yen�den ver�l�r.

Yeterl�kler�n geçerl�kler�n�n yen�lenmes�
MADDE 49 – (1) Kaptan, başmühend�s/başmak�n�st, zab�t ve tels�z operatörler� yeterl�kler�n�n geçerl�k

süreler� beş yıldır.
(2) B�r�nc� fıkrada yer alan yeterl�klere sah�p gem�adamlarından,
a) Bulundukları gem�adamı yeterl�k dereces�nde;
1) Son altmış ay �ç�nde en az on �k� ay süre �le veya,
2) Yeterl�k belgeler�n�n süres�n�n b�tt�ğ� tar�hten öncek� son altı ay �çer�s�nde üç ay süre �le,
den�z h�zmet� yaptıklarını kanıtlamak ve,
b) Aşağıdak�;
1) Yönerge �le bel�rlenen yen�leme sınavında başarılı olmak veya,
2) Yönerge �le bel�rlenen yen�leme eğ�t�m� görmek veya,
3) Geçerl�l�k süres� uzatılmayan yeterl�k dereces�n�n b�r altındak� yeterl�k dereces�nde, en az üç ay den�z

h�zmet� yapmak, bu den�z h�zmet�nde daha önce sah�p olduğu yeterl�ğe uygun görevler� yer�ne get�rmek ve den�z
h�zmet�nden hemen sonra belges�n� yen�lemek,

4) Geçerl�l�k süres� uzatılmayan yeterl�k dereces�nde, bulunduğu gem�n�n Donatım Yönerges�ne uygun
personel l�stes�ne �lave olarak en az üç ay den�z h�zmet� yaptığını belgelend�rmek ve bu den�z h�zmet� süres�nce asıl
yeterl�k dereces�ne uygun görevler� yer�ne get�rmek,

c) İdarede, eğ�t�m kurumlarında, den�zc�l�k kamu ya da özel sektör kurum ve kuruluşları �le �şyerler�nde veya
İdare tarafından uygun görülüp onaylanan den�zc�l�k �le �lg�l� kuruluşlarda son beş yıl �ç�nde en az �k� yıl süre
çalıştığını belgelend�rmek,

şartlarını sağlayan gem�adamlarının yeterl�k belgeler�n�n geçerl�l�k süres� beş yıl uzatılır.
Bakanlık çalışanları �le �lg�l� hükümler
MADDE 50 – (1) Sınırlı vard�ya zab�t� veya sınırlı mak�ne zab�t� ya da daha üst b�r yeterl�k belges�ne sah�p

olmaları kaydıyla;
a) Bakanlığın merkez ve taşra teşk�latında çalışanlar �ç�n, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce

Bakanlıkta geç�rd�ğ� süreler dâh�l olmak üzere bu süren�n üçte b�r� den�z h�zmet� olarak sayılır ve bu Yönetmel�kte
yeterl�k belges�ne ek olarak sah�p olunması zorunlu tutulan d�ğer gem�adamı uzmanlık belgeler� doğrudan düzenlen�r.

b) Bakanlığın merkez ve taşra teşk�latında en az 3 yıldır çalışmakta olanların, devlet kurumlarına a�t gem�lerde
gem�adamı olarak çalışanların ve İdare tarafından yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarında en az 3 yıl görev yapan
den�zc� eğ�t�mc�ler�n sah�p oldukları bu Yönetmel�ğ�n �k�nc� kısım üçüncü bölümünde bel�rt�len belgeler�, süres�
b�t�m�nde herhang� b�r �şleme gerek kalmaksızın yen�len�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Gem�adamı Sınavları

Gem�adamları sınavları
MADDE 51 – (1) Gem�adamı sınavları, İdaren�n sınav salonlarında yapılır. Sınavların hang� yöntemle ve

nerelerde yapılacağı İdare tarafından bel�rlen�r. Sınav salonu; b�lg�sayar ve kamera s�stemler� g�b� teknoloj�n�n



gerekt�rd�ğ� teçh�zatlarla donatılır.
(2) Gem�adamı sınavları, GK tarafından oluşturulan Gem�adamı Sınavları B�r�m� tarafından yapılır. B�r�m�n

görev�; gem�adamı sınavlarının bu Yönetmel�k ve �lg�l� mevzuatın gerekler�ne uygun olarak düzenlenmes�n�,
sınavlarda sorulacak soruların ve konuların uluslararası kural ve uygulamalara ve Yönergede bel�rt�len müfredata
uygun b�r şek�lde yapılmasını sağlamak, soru bankaları oluşturmak, soruların güncellenmes� ve güvenl� b�r şek�lde
depolanmasını ve korunmasını sağlamaktır.

(3) Gem�adamlarının yeterl�kler�ne göre sınavların yapılış şekl�, başvuru, duyuru usul ve esasları, sınav türler�,
not türler�, başarı esasları, soru seç�m�, soru bankası oluşturulması, başarı değerlend�r�lmes�, �t�razlar, sınav kuralları,
sonuçların yayınlanması, sınav güvenl�ğ�n�n sağlanması ve bunun g�b� hususlar, Yönerge �le bel�rlen�r. Sınav
kurallarına uymayan adayın g�rm�ş olduğu sınav �ptal ed�l�r. Aday sınav �ptal tar�h�nden �t�baren altı ay süre �le
sınavlara g�remez ve ayrıca b�r gem�adamı yeterl�ğ�ne sah�p �se, Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonuna sevk ed�l�r.

(4) Sınava g�recek adaylardan alınacak ücret, Mal�ye Bakanlığının uygun görüşü alınarak İdarece bel�rlen�r.
Bu ücretler, bütçeye gel�r kayded�lmek üzere İdaren�n muhasebe h�zmetler�n� yürüten muhasebe b�r�m�n�n hesabına
yatırılır.

(5) Sınavlara yapılacak �t�razların �ncelenmes� �ç�n, sınav ücret�n�n % 25’�n� geçmeyen ve İdarece bel�rlenm�ş
ücret�n, Bakanlık Döner Sermayes� hesabına yatırılması zorunludur. Bu ücret �t�raz ed�len her soru �ç�n ayrı olarak
yatırılır. İt�raz �ncelemes� sonucunda İdaren�n kusurlu olduğu durumda �lg�l�ye �t�raz ücret� İdare tarafından �ade ed�l�r.

(6) Sınavların �ptal� veya ertelenmes� hal�nde gem�adamları tarafından o sınavlar �ç�n yatırılan her türlü sınav
harcı, rüsum, verg� ve benzer� ödeme gem�adamının �steğ� üzer�ne �ade ed�l�r veya kabul etmes� hal�nde sonrak�
sınavlarda mahsuplaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gem�adamı S�c�l İşlemler�

Gem�adamı s�c�l �şlemler�
MADDE 52 – (1) Gem�adamı yeterl�k belges� s�c�l kayıtları İdare tarafından b�lg�sayar ortamında

Gem�adamları B�lg� S�stem�nde tutulur. Gem�adamları B�lg� S�stem�, gem�adamlarının s�c�ller� �le �lg�l� kayıtların
bulunduğu gem�adamı yeterl�k belges� kayıtlarından oluşur. Gem�adamının T.C. k�ml�k numarası, s�c�l numarası
yer�ne geçer.

(2) B�r gem�adamı, �kamet ett�ğ� yer�n l�man başkanlığını s�c�l l�manı olarak seçer. İkamet ett�ğ� �lde b�rden
fazla l�man başkanlığı varsa, o �l �çer�s�ndek� �sted�ğ� l�man başkanlığını s�c�l l�manı olarak seçeb�l�r. İkamet ett�ğ�
yerde l�man başkanlığı bulunmayan gem�adamı adayları, kend�ler�n�n bel�rleyeceğ� başka b�r l�man başkanlığını s�c�l
l�manı olarak seçer. Gem�adamı, s�c�l l�manı kaydını, sadece b�r kez olmak üzere başka b�r l�mana nakledeb�l�r.

(3) S�c�l kayıtları �le �lg�l� hususlar, İdare tarafından bel�rlen�r.
Gem�adamları Elektron�k Başvuru S�stem�
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len her türlü gem�adamı �şlem�ne �l�şk�n başvurular, İdare tarafından

kurulan Gem�adamları Elektron�k Başvuru S�stem� üzer�nden yapılır. Bu başvurularla �lg�l� hususlar, İdare tarafından
bel�rlen�r.

(2) Gem�adamları Elektron�k Başvuru S�stem� kullanılmadan yapılacak gem�adamı başvuruları ve bu
başvuruların değerlend�r�lmes� �le �lg�l� hususlar �le bu başvurularda �stenecek belgeler, İdare tarafından bel�rlen�r.

(3) Elektron�k ortamda yapılan gem�adamları başvuruları, Gem�adamları Merkez�nde �ncelen�r.
(4) Gem�adamı cüzdanları, Gem�adamları Merkez�nde bulunan Gem�adamı Cüzdan Basım Merkez� tarafından

basılır. Gem�adamına düzenlenen gem�adamı cüzdanı, basımı yapıldıktan sonra posta yolu �le gem�adamının adres�ne
gönder�l�r.

(5) İdare tarafından kurulan Gem�adamları B�lg� S�stem�, Gem�adamları Eğ�t�m B�lg� S�stem�, Gem�adamları
Sınav S�stem�nde doğrulaması yapılan öğren�m, kurs, den�z stajı ve sınav sonucu g�b� ver�ler geçerl� kabul ed�l�r ve
bunlarla �lg�l� olarak başvuru sah�b�nden ayrıca belge �stenmez.

(6) D�ğer kamu kurum/kuruluşlarının elektron�k ortamda sağladığı ver� akışlarından doğrulanan öğren�m,
sınav, adl� s�c�l kaydı, sağlık raporu, nüfus kaydı, �kametgâh g�b� b�lg�ler geçerl� kabul ed�l�r ve bununla �lg�l� olarak
başvuru sah�b�nden ayrıca belge �stenmez.

Gem�adamları yeterl�k belges� s�c�l kayıtları
MADDE 54 – (1) Gem�adamları yeterl�k belges� s�c�l kayıtları İdare tarafından b�lg�sayar ortamında tutulur.
Gem�adamı cüzdanı ve gem�adamı yeterl�k belges�
MADDE 55 – (1) Gem�adamları B�lg� S�stem�ne kayıt ed�len ve bu Yönetmel�kte bel�rt�len yeterl�k

sev�yeler�ne göre gem�adamı cüzdanı alacak olan gem�adamına, harcı alındıktan sonra İdaren�n uygun gördüğü
şek�lde, gem�adamı yeterl�k belges�n� de �çerecek şek�lde düzenlenen, fotoğraflı ve Türkçe ve İng�l�zce olarak
düzenlenm�ş beş yıl sürel� gem�adamı cüzdanı ver�l�r.

(2) Gem�adamları Elektron�k Başvuru S�stem� üzer�nden yapılan başvurularda, kaptan ve güverte zab�tler�,
başmak�n�st/başmühend�s ve mak�ne zab�tler�, tels�z zab�tler� ve elektro-tekn�k zab�t� sınıfı yeterl�kler�n�n
doğrulamaları elektron�k ver� tabanı üzer�nden İdare tarafından, d�ğer yeterl�kler �le gem�adamı uzmanlık belges� ve
belge kanıtlarının doğrulamaları Gem�adamları Kom�syonunca yapılır.

(3) Gem�adamı cüzdanı düzenlenmes� uygun görülen gem�adamlarının gem�adamı yeterl�k belges�, gem�adamı
uzmanlık belges� ve belge kanıtı b�lg�ler�, İdare tarafından kurulan ver�tabanı üzer�nden elektron�k ortamda gem�adamı
cüzdanlarının basımının yapıldığı b�r�me gönder�l�r.

(4) Gem�adamı sınavlarına g�ren ve sınavı başararak yeterl�k dereces�n� yükselten gem�adamı, yen� gem�adamı
yeterl�k belges� kend�s�ne ver�l�nceye kadar, esk� gem�adamı yeterl�k belges� �le çalışab�l�r. Gem�adamı Yeterl�k
Belges� gem�adamı cüzdanına kayıtlı olan gem�adamlarının, esk� yeterl�kler�n�n yer aldığı cüzdan sayfası �ptal kaşes�
�le �ptal ed�ld�kten sonra gem�adamının hak kazandığı yen� yeterl�k belges�, gem�adamı cüzdanının yen� b�r sayfasına
�şlen�r.

(5) Bu Yönetmel�k kapsamında yeterl�k belges�, gem�adamı cüzdanı ve d�ğer gem�adamı belgeler�n� almaya
hak kazanmış olan gem�adamı, belgeler�n� düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �ç�nde almak zorundadır. Belgeler�n�



almayan gem�adamının, aynı belgeler� alab�lmek �ç�n bu Yönetmel�kte öngörülen şartları yen�den yer�ne get�rmes�
gerekmekted�r.

Askerl�kten ayrılanların �şlemler�
MADDE 56 – (1) Askerl�k görev�n� Den�z Kuvvetler� Komutanlığına veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığına

bağlı gem�lerde yapan erler�n, terh�s oldukları gem� komutanlarınca ver�len er h�zmet belgeler� �le başvurmaları
durumunda, bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca �şlemler� yapılır.

(2) Den�z Kuvvetler�nden veya Sah�l Güvenl�k Komutanlığından emekl� olan ya da ayrılan subay ve
astsubaylardan, bu Yönetmel�k hükümler�ne göre gem�adamı cüzdanı �le gem�adamı yeterl�k belges� almak �ç�n bu
Yönetmel�ğe uygun olarak başvuranların;

a) Güncel serv�s belges�,
b) Den�z Harp Okulu ya da Den�z Astsubay Sınıf Okulu ya da Astsubay Meslek Yüksekokulu d�ploması,
c) Bonserv�s ve kurs belgeler�,
ç) Yönetmel�k hükümler�ne göre alab�lecekler� gem�adamı yeterl�k dereces� �ç�n öngörülen eğ�t�m-öğret�m

konularında eks�kl�kler� bulunması hal�nde yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarından alacakları kurs başarı belgeler�,
�le başvurmaları durumunda, bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca �şlemler� yapılır.
Gem�adamı olmaktan feragat, gem�adamının vefatı ve yeterl�k belges�n�n zay� olması
MADDE 57 – (1) Gem�adamlarından;
a) Gem�adamı olmaktan vazgeçenler�n, talepler� hal�nde, Gem�adamları B�lg� S�stem�nden kayıtları s�l�n�r.
b) Ölen gem�adamlarının gem�adamı cüzdanı, gem� kaptanı, donatanı ya da a�les� tarafından en yakın l�man

başkanlığına tesl�m ed�l�r. İdare Gem�adamları B�lg� S�stem�nden �lg�l�n�n kaydını s�ler. Gem�adamı cüzdanı �mha
ed�l�r.

c) Gem�adamı cüzdanını kaybeden gem�adamının başvurması durumunda Cumhur�yet Savcılığı
soruşturmasını müteak�p süres� dolmuşsa sağlık yoklaması yaptırılır. Gem�adamı cüzdanı düzenlenmes� ve �lg�l�ye
tesl�m� bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�ne göre yapılır.

ç) Gem�adamı cüzdanının kullanılamayacak ölçüde esk�mes� ya da yıpranması durumunda Cumhur�yet
Savcılığı soruşturması dışında (c) bend�nde bel�rt�len tüm �şlemler aynen yapılarak gem�adamının gem�adamı cüzdanı
yen�len�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gem�adamlarının Sağlık Durumları �le İlg�l� Kurallar

Gem�adamlarının sağlık yoklamaları
MADDE 58 – (1) Gem�adamları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Gem�adamları Sağlık Yönerges�

hükümler�ne göre �k� yılda b�r per�yod�k sağlık yoklaması yaptırırlar.
(2) İlk kez gem�adamı olacakların sağlık yoklamaları �le �k� yılda b�r tekrarlanan sağlık yoklamaları,

Gem�adamları Sağlık Yönerges� hükümler�ne göre yetk�lend�r�len kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca yapılır.
(3) L�man başkanlıkları; sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları b�ld�r�len

gem�adamlarından, sağlık durumlarının den�zde çalışmalarına engel olup olmadığının bel�rlenmes� amacıyla sağlık
yoklaması yaptırmalarını �steyeb�l�r.

(4) 200 GT’den küçük olan gem�lerde çalışan gem�adamları �le balıkçı gem�ler�nde çalışan gem�adamlarının
tab� olacakları sağlık raporları, sürücü olur raporu düzenlemeye yetk�l� kamu veya özel sağlık kuruluşlarından veya
Sağlık Bakanlığı Türk�ye Hudut ve Sah�ller Sağlık Genel Müdürlüğünün b�r�mler�nden alınır. Bu sağlık raporları, beş
yıl geçerl�d�r. Rapor düzenlenmes�nde, B sınıfı sürücü belgeler�n�n düzenlenmes�nde esas alınan sağlık şartları veya
raporun Sağlık Bakanlığı Türk�ye Hudut ve Sah�ller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınması durumunda anılan Genel
Müdürlüğün bel�rleyeceğ� standartlar geçerl�d�r. Göz muayenes�nde renkkörü olduğu veya gece körlüğü olduğu tesp�t
ed�lenler gem�adamı olamazlar. Balıkçı gem�s� güverte tayfası yeterl�ğ� dışında, bu madde kapsamında olan
gem�adamları, �lk kez gem�adamı olurken �k�nc� fıkra hükümler�ne uygun sağlık raporu almak, bu fıkra kapsamı
dışındak� gem�lerde çalışmaları hal�nde �se, Gem�adamları Sağlık Yönerges�ne göre �k� yıllık sağlık raporlarını almak
zorundadırlar.

(5) Gem�adamının sah�p olduğu Gem�adamı Sağlık Yoklama Belges� veya sağlık raporunun geçerl�l�k
süres�n�n gem�n�n sefer� sırasında b�tmes� durumunda veya ac�l durumlarda, Sözleşmeye taraf olan başka b�r ülken�n
sağlık kuruluşlarının bulunduğu b�r sonrak� l�mana kadar, gem�adamının süres� b�ten Gem�adamı Sağlık Yoklama
Belges� veya �lg�l� l�man �dares�nce sağlık raporundak� koşulları taşıdığına kanaat get�r�lmes� durumunda,
gem�adamının sefer�ne �z�n ver�leb�l�r ancak bu süre üç ayı aşamaz.

(6) Den�zde çalışmaya engel sakatlıklar ve hastalıklar, sağlık yoklaması sonuçları ve sonuçlara �t�raz �le �lg�l�
usul ve esaslar, Gem�adamları Sağlık Yönerges� �le bel�rlen�r.

On sek�z yaşından küçük gem�adamlarının sağlık yoklamaları
MADDE 59 – (1) On sek�z yaşından küçük olan gem�adamları, Gem�adamları Sağlık Yönerges� ve

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 77 Sayılı Çocukların ve Gençler�n İşe Elver�şl�l�k Yönünden Sağlık Yoklaması
Olmalarına İl�şk�n Sözleşme hükümler� göz önüne alınarak her yıl per�yod�k sağlık yoklaması yaptırırlar.

(2) On sek�z yaşından küçük olan gem�adamlarının, “Gem�adamı Olur” kararlı sağlık raporunda ve her yıl
tekrarlanan sağlık yoklamalarında den�z h�zmet�ne elver�şl� olduğu ve bu h�zmetler dolayısı �le sağlık durumunda
bozulma olmayacağının açıkça bel�rt�lmes� zorunludur.

BEŞİNCİ KISIM
Gem�adamlarının Vard�ya Tutma Kuralları, Den�zc�l�k İşletmeler�n�n Sorumlulukları,

D�s�pl�n İşlemler�, Eğ�t�m Kurumlarına İl�şk�n İdar� Tedb�rler
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Gem�adamlarının Vard�ya Tutmaları �le İlg�l� Kurallar ve

Den�zc�l�k İşletmeler�n�n Sorumlulukları
Gem�adamlarının vard�ya tutma kuralları



MADDE 60 – (1) Den�zc�l�k �şletmeler�, gem�de vard�ya tutma �le �lg�l� düzenlemeler�, vard�ya tutacak
gem�adamlarının yorgun düşerek ver�ml�l�kler�n� azaltmayacak b�r b�ç�mde ve aşağıdak� esaslara uygun olarak
yaparlar:

a) Gem�de vard�ya tutan gem�adamları �le emn�yet, k�rl�l�ğ�n önlenmes� ve güvenl�kle �lg�l� görevler� bulunan
gem�adamlarının;

1) Günde en az on saat, yed� günlük b�r per�yot �çer�s�nde en az yetm�ş yed� saat d�nlend�r�lmes� zorunludur.
2) B�rb�r�n� tak�p eden d�nlenme per�yotları arasındak� süre on dört saat� aşamaz.
3) Günlük d�nlenme süreler� en fazla �k� bölüme ayrılab�l�r. Bu halde d�nlenme süreler�nden b�r� altı saatten az

olamaz.
4) Günde en az on saat olan d�nlenme süres�, ac�l durum ve role tal�mler� g�b� olağandışı durumlarda altı

saatten az olmayacak b�ç�mde kısaltılab�l�r. Ancak kısaltılan d�nlenme süres�n�n d�nlenme saatler�n� m�n�mum
sev�yede bölecek ve yorgunluk yaratmayacak şek�lde olması gerek�r. Toplam d�nlenme süres� haftada yetm�ş yed�
saatten az olamaz.

5) On sek�z yaşın altındak� gem�adamları gece vard�ya tutamaz. Gece, en geç saat 20.00’de başlayarak en
erken saat 06.00’a kadar geçen ve her halde en fazla on b�r saat süren dönemd�r.

b) Vard�ya tutma ç�zelgeler� gem�de herkes�n kolayca göreb�leceğ� yerlerde asılır. Ç�zelgeler gem�
operasyonun yürütüldüğü d�lde ya da d�llerde ve İng�l�zce olarak standart hale get�r�lm�ş b�r b�ç�mde oluşturulur.

c) B�r gem� adamının vaz�feye çağrılmasının zorunlu olması durumunda, gem�adamının normal d�nlenme
süres� vaz�feye çağrılması sebeb�yle kes�nt�ye uğradıysa gem�adamına uygun b�r d�nlenme süres� ver�l�r.

ç) Gem�adamlarının kullandıkları günlük d�nlenme süreler� gem� operasyonunun yürütüldüğü d�lde ya da
d�llerde ve İng�l�zce olmak üzere standart hale get�r�lm�ş b�r b�ç�mde, kayıt altına alınır. Gem�adamlarına, kaptan
tarafından ya da kaptanın yetk�lend�rd�ğ� b�r gem�adamı ve �lg�l� gem�adamı tarafından onaylanmış bu kayıtlardan
b�rer kopya ver�l�r.

d) Bu madde hükümler�, gem�n�n, gem�dek� k�ş�ler�n ya da yükün ac�l durumlardak� emn�yet� ya da den�zde
kurtarılmayı bekleyen d�ğer gem�lere ya da şahıslara destek vermek �ç�n kaptanın geçerl� herhang� b�r süreyle
gem�adamı görevlend�rme hakkını el�nden alamaz. Buna uygun olarak, kaptan d�nlenme saatler� ç�zelges�ndek�
programı erteleyeb�l�r ve normal duruma dönülene kadar herhang� b�r gem�adamının gerekl� olduğu şek�lde herhang�
b�r süre boyunca çalışmasını şart koşab�l�r. Normal duruma dönüldükten sonra, uygulanab�ld�ğ� ölçüde gem� kaptanı,
planlanmış d�nlenme saatler�nde çalışmış olan tüm gem�adamlarının uygun b�r d�nlenme süres� boyunca d�nlenmes�n�
sağlar.

e) D�nlenme süres�n�n herhang� b�r yed� günlük süre boyunca yetm�ş saatten az olmaması koşuluyla, bu
fıkranın (a) bend�n�n (1) numaralı alt bend�nde bel�rt�len yed� günlük b�r per�yot �çer�s�nde en az yetm�ş yed� saatl�k
d�nlenme süres�nde ve aynı bend�n (2) ve (3) numaralı alt bentler�nde gerekl� kılınan d�nlenme süres�nde �st�sna
ver�leb�l�r. Bu �st�snaların uygulanması aşağıdak� şek�llerde olur:

1) Bu maddede bel�rt�len yed� günlük b�r per�yot �çer�s�nde en az yetm�ş yed� saatl�k haftalık d�nlenme
süres�nde uygulanab�lecek �st�sna� durumlara b�rb�r�n� tak�p eden �k� haftadan uzun süreyle �z�n ver�lmez. Gem�de
gerçekleşecek �k� �st�sna� dönem arasındak� aralık, �st�sna süres�n�n �k� katından az olamaz.

2) Bu maddede bel�rt�len günde en az on saatl�k d�nlenme süreler� b�r� en az altı saat olmak üzere ve ger�ye
kalan her �k� per�yodun da b�r saatten az olmaması koşuluyla üç per�yottan fazla parçaya bölünemez. B�rb�r�n� tak�p
eden d�nlenme süreler� arasındak� süre on dört saat� aşamaz. İst�snalar, herhang� yed� günlük per�yotta �k� adet y�rm�
dört saatl�k per�yodu aşamaz.

3) Bu madde kapsamında ver�len �st�snaların hang� koşullar altında ver�leb�leceğ�, İdare tarafından duyurulur.
f) Gem�lerde aşırı alkol kullanımını önlemek �ç�n nefeste saptanacak kan alkol sev�yes� (BAC) % 0,05 ya da

0,25 mg/l oranından fazla olmaz.
Gem�adamlarının vard�ya tutma düzenlemeler�
MADDE 61 – (1) Den�zc�l�k �şletmeler�nce, Sözleşmen�n Kod-A bölümünde bel�rt�len;
a) Sefer planlama �lkeler�,
b) Vard�ya tutma �lkeler�,
c) Gözcülük �lkeler�,
ç) Vard�ya tesl�m alma ve tesl�m etme �lkeler�,
d) Kısıtlı görüş durum �lkeler�,
e) Kılavuz �le sey�r �lkeler�,
f) Dem�r vard�yası �lkeler�,
g) Mak�ne da�res� vard�yası �lkeler�,
ğ) Haberleşme vard�yası �lkeler�,
h) L�man vard�yası �lkeler�,
gerekler�ne göre oluşturulacak gem�adamlarının vard�ya tutma düzenlemeler�ne uygun olarak, gem�de sey�r

vard�yasından sorumlu zab�tler �le mak�ne vard�yasından sorumlu mühend�s/mak�n�stler�n vard�ya tutmaları sağlanır.
Den�zc�l�k �şletmeler�n�n sorumlulukları
MADDE 62 – (1) İdare, Sözleşmen�n I/14 Kuralı ve Kod Bölümünün A-I/14 Kısmı hükümler� uyarınca,

den�zc�l�k �şletmeler�n�n gem�ler�ndek� gem�adamlarının h�zmet �ç� görevlend�r�lmeler�ne �l�şk�n sorumluluğu bu
�şletmelere vererek, bunlardan;

a) Gem�ler�nden herhang� b�r�ne atanan her b�r gem�adamının, Sözleşmen�n �lg�l� hükümler� uyarınca ve İdare
tarafından saptandığı şek�lde b�r yeterl�k belges� ve/veya gem�adamı cüzdanı taşımasını,

b) Gem�ler�n�n Donatım Yönerges�ne uygun olarak donatılmasını,
c) Gem�adamları �le �lg�l� dokümanlar ve belgeler�n gem�de bulunmasını ve kolayca er�ş�leb�l�r olmasını, bu

b�lg�ler�n gem�adamlarının deney�mler�n�, eğ�t�mler�n�, sağlık durumlarını ve atandığı görevlerdek� yeterl�kler�n�
gösterecek mah�yette olmasını,

ç) Gem�adamlarının, normal veya ac�l görevler� �le �lg�l� olarak, gem�dek� bütün düzenlemeler�, tes�sler�,
aygıtları, yöntemler� ve gem�n�n özell�kler�n� b�lmes�n�,



d) Gem�adamlarının, ac�l durumlarda güvenl�k, k�rlenmen�n önlenmes� veya azaltılması �ç�n görevler�n� yer�ne
get�rmede etk�n olarak �ş b�rl�ğ� yapmalarını,

e) Gem�ler�nden herhang� b�r�ne atanan her b�r gem�adamının, Sözleşmen�n gerekt�rd�ğ� tazeleme ve
güncelleme eğ�t�mler�n� almış ve �ş sağlığı ve güvenl�ğ� alanında gerekl� b�lg� sah�b� olmasını,

f) Uluslararası Den�zde Can Emn�yet� Sözleşmes� (SOLAS 74) Bölüm 5, Kural 14 paragraf 3 ve 4 uyarınca,
gem�ler�nde da�ma etk�l� sözlü �let�ş�m olmasını,

sağlamalarını �ster.
Gem�ye yen� atanan gem�adamları �le �lg�l� sorumluluklar
MADDE 63 – (1) Den�zc�l�k �şletmeler�; gem�ye yen� atanan gem�adamları �le �lg�l� olarak; kaptanlar ve gem�

personel�nden her b�r�n�n, 62 nc� maddede bel�rt�len yükümlülükler�n� tam ve etk�n olarak yer�ne get�rmeler� ve
gem�n�n güvenl� �şlet�lmes�ne bağlı olarak her türlü tedb�r� almakla sorumludur.

(2) Den�zc�l�k �şletmeler�, Sözleşmen�n geçerl� olduğu her gem�n�n kaptanına, gem�de yen� �şe alınan bütün
gem�adamlarının gem�dek� aygıtları, �şlet�m yöntemler�n� ve görevler�n� �y� yapab�lmeler� �ç�n gereken d�ğer
düzenlemeler�, bu görevler kend�s�nden �stenmeden önce tanımasını sağlamak amacıyla �zlenecek �lkeler� ve
yöntemler� �çeren yazılı b�r tal�mat ver�r. Bu tal�matın usul ve esasları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

a) Yen� �şe alınan gem�adamına;
1) Gem�adamının kullanacağı veya çalıştıracağı bell� aygıtları,
2) Gem�adamının ver�len görevler� �y� yapması �ç�n b�lmes� gereken gem�ye a�t vard�ya, güvenl�k, çevre

koruma ve ac�l durum yöntemler� ve düzenlemeler�n�,
tanıma fırsatı vermek �ç�n uygun b�r zaman ver�l�r.
b) Den�zc�l�k �şletmeler�, gem�ye yen� atanan personel�n gem� �le �lg�l� temel b�lg�ler� anlayab�lmes� �ç�n,

gem�adamının anladığı d�lden kend�s�ne rehberl�k yapacak yeterl�kte b�r�n�n atanmasını sağlar.
c) Den�zc�l�k �şletmeler�, ro-ro yolcu gem�ler�nde bel�rl� görevlere ve sorumluluklara sah�p kaptanlar, zab�tler

ve d�ğer personel�n üstlenecekler� görevlere ve sorumluluklara uygun becer�ler� kazanmaları �ç�n görev başı �nt�bak
eğ�t�m�n� tamamlamalarını sağlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Gem�adamları D�s�pl�n İşlemler�

Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonu
MADDE 64 – (1) İdare tarafından gem�adamı yeterl�k belges�, GMDSS Tels�z Operatör Yeterl�k Belges� veya

uygunluk onay belges� ver�lm�ş gem�adamlarının Türk veya yabancı bayraklı gem�lerdek� h�zmetler� sırasında
herhang� b�r şek�lde tesp�t veya rapor ed�len meslek� yeters�zl�kler�, d�s�pl�ns�zl�kler�, den�zc�l�k örf ve adetler�ne,
teamüllere, den�zc�l�k terb�yes�ne ve çalışma d�s�pl�n�ne uygun olmayan davranışları �le görev� �hmaller� veya kasıtlı
kötü davranışları, Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonunca �ncelen�r.

(2) Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonu; İdarey� tems�len Genel Müdür, �lg�l� genel müdür yardımcısı ve da�re
başkanı olmak üzere üç k�ş�, den�zc�l�kle �lg�l� meslek kuruluşlarını tems�len den�zc�l�kle �lg�l� 4 yıllık fakülte mezunu
uzakyol kaptanı ve uzakyol başmühend�s� yeterl�ğ�ne sah�p olmak üzere �k� k�ş�, �şç� send�kalarını tems�len b�r k�ş�,
�şveren send�kalarını tems�len b�r k�ş� olmak üzere toplam 7 k�ş�den oluşur.

(3) Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonunun başkanlığını Genel Müdür yürütür. İdare, kom�syon teşk�l� �ç�n,
�k�nc� fıkrada bel�rt�len den�zc�l�kle �lg�l� meslek kuruluşları, �şç� send�kaları ve �şveren send�kalarından b�r� as�l ve b�r�
yedek üye olmak üzere �s�m l�stes� gönder�lmes�n� talep eder. Bu kurum ve kuruluşlar tarafından b�ld�r�len �s�mler
kom�syon üyes� olarak bel�rlen�r. Kom�syon üyeler� �k� yıl �ç�n seç�l�r ve süres� b�tenler yen�den seç�leb�l�r.

(4) Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonu, İdare tarafından gerekl� görülen durumlar har�c�nde, başvuru sayısının
en az beş olması hal�nde ayda en çok b�r defa, d�s�pl�n hususlarını değerlend�rmek üzere de yılda en az b�r defa ayrıca
toplanır. Kom�syonun sekretaryası İdare tarafından yürütülür.

(5) Gem�adamlarının mevzuata, den�zc�l�k örf ve adetler�ne, teamüller�ne, den�zc�l�k terb�yes�ne ve çalışma
d�s�pl�n�ne uygun olmayan davranışları �le görev� �hmaller� veya kasıtlı kötü davranışları; gem� �şlet�c�s�, gem�
donatanı veya l�man başkanı tarafından doğrudan İdareye b�ld�r�l�r veya İdare tarafından doğrudan tesp�t ed�leb�l�r.
B�r�nc� fıkrada bel�rt�len hususlarda yapılan tesp�tler, raporlar, tutanaklar, b�lg� ve belgeler �lg�l�ler�nce Gem�adamları
D�s�pl�n Kom�syonunda görüşülmek üzere İdareye sunulur. Ayrıca yurtdışında yabancı den�zc�l�k �dareler� tarafından
yapılan denet�m ve kontrollerde ortaya çıkan gem�adamı yeters�zl�kler�, kusur ve kabahatler� �le müeyy�de gerekt�ren
benzer durumlar da bu Kom�syon tarafından değerlend�r�l�r.

(6) İdare, gelen b�ld�r�mler�n görüşülmes� ve değerlend�r�lmes� �ç�n, dördüncü fıkrada bel�rt�len süreler
dâh�l�nde Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonu üyeler�n� toplantıya çağırır.

(7) Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonu tarafından, bu madde kapsamında İdareye yapılan b�ld�r�mlere muhatap
gem�adamının savunması talep ed�l�r. Gem�adamının savunması �le d�ğer b�lg� ve belgeler, Gem�adamları D�s�pl�n
Kom�syonunca değerlend�r�l�r. Yapılan değerlend�rmen�n sonucuna göre Kom�syon 65 �nc� maddede bel�rt�len �dar�
yaptırımlardan hang�s�n�n uygulanacağına da�r raporunu İdareye sunar. İdare tarafından söz konusu raporda yer alan
kararlar uygulanır.

(8) Hakkında kes�nleşm�ş mahkeme kararı olan gem�adamlarının durumu; Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonu
raporu beklenmeden İdare tarafından 65 �nc� maddeye göre değerlend�r�l�r.

(9) İdare, gelen taleb�n muhtev�yatına göre gerekl� gördüğü hallerde, Kom�syon raporunu beklemeks�z�n tedb�r
amaçlı olarak 65 �nc� maddede bel�rt�len şek�lde yeterl�k belges�n�n askıya alınması �şlem�n� uygulayab�l�r.

Gem�adamlarına �l�şk�n �dar� tedb�rler
MADDE 65 – (1) Gem�adamlarının mevzuata, den�zc�l�k örf ve adetler�ne, teamüller�ne, den�zc�l�k terb�yes�ne

ve çalışma d�s�pl�n�ne uygun olmayan davranışları �le görev� �hmaller� veya kasıtlı kötü davranışları ve gem�ler�n yola
elver�şl�l�k bakımından donatılmaları �le �lg�l� gerekler� yer�ne get�rmeyen gem�adamları hakkındak� �dar� tedb�rler
aşağıdak� hususlar doğrultusunda Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonu tarafından bel�rlenm�ş usul ve esaslar
çerçeves�nde uygulanır:

a) Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonu; gem�adamlarının den�zc�l�k örf ve adetler�ne, teamüllere, den�zc�l�k
terb�yes�ne, çalışma d�s�pl�n�ne uygun olmayan davranışları �le görev� �hmaller� veya kasıtlı kötü davranışları hal�nde



kusurun ağırlık dereces� �le �hmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre �htar veya yeterl�k belges�n� altı aya kadar
askıya alma müeyy�deler�nden b�r�ne karar ver�r.

b) Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonu; gem�adamının sadakat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları �le
meslek� yeters�zl�ğ�ne �l�şk�n durumlarda kusurun ağırlık dereces� �le �hmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre �htar,
yeterl�k belgeler�n�n altı aya kadar askıya alınması, b�r alt yeterl�ğe �nd�r�lmes�, bel�rl� konularda yen�den eğ�t�me tab�
tutulması müeyy�deler�nden b�r veya b�rkaçına karar ver�r.

c) Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonu; den�zde can ve mal emn�yet�n�n sağlanmasına yönel�k gem�n�n sevk�ne
ve tekn�k �dares�ne �l�şk�n kusurlar hal�nde kusurun ağırlık dereces� �le �hmal veya kasıt unsurlarının varlığına göre
�htar, yeterl�k belgeler�n�n altı aya kadar askıya alınması, yeterl�k belgeler�n�n b�r alt yeterl�ğe �nd�r�lmes�, bel�rl�
konularda yen�den eğ�t�me tab� tutulması, yeterl�k belges�n�n �ptal� veya �lg�l�n�n den�zde çalışmaktan men ed�lmes�
g�b� müeyy�deler�nden b�r veya b�rkaçına karar ver�r.

ç) Bu Yönetmel�kte geçen her türlü gem�adamı yeterl�k belges�, uzmanlık belges�, belge kanıtı, gem�adamı
cüzdanı, uygunluk onay belges� ve eğ�t�m belgeler�n� sahtec�l�k yoluyla elde ett�ğ� anlaşılan Türk veya yabancı
uyruklu gem�adamlarının bu belgeler� �ptal ed�l�r. Bu belgeler�n yurt dışından tem�n ed�lmes� hal�nde belgelere el
konulur ve �lg�l� �dares�ne b�ld�r�mde bulunulur. Sahte belge taşıyan gem�adamı, İdare tarafından �lg�l� adl� ve �dar�
makamlara b�ld�r�l�r. Sahtec�l�k �le �lg�l� suçtan aklanıncaya kadar İdare tarafından yapılması gereken gem�adamı
�şlemler� yapılmaz.

d) L�man devlet� kontroller�nde başka b�r den�zc�l�k �dares�nce belgelend�r�lm�ş gem�adamının meslek�
yeters�zl�ğ�n�n Türk l�manlarında tesp�t ed�lmes� hal�nde, böyle b�r gem�adamının sefere devam etmes�ne �z�n ver�lmez
ve �lg�l� den�zc�l�k �dares�ne �hbarda bulunulur.

e) Belges� askıya alınmış olmasına rağmen gem�de görev aldığı tesp�t ed�len gem�adamının belges� �ptal ed�l�r
ve y�rm� dört ay boyunca bu Yönetmel�k kapsamında h�çb�r belge düzenlenmez. Ayrıca, hakkında ceza� �şlem
yapılması �ç�n adl� makamlara suç duyurusunda bulunulur.

f) İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları b�ld�r�len gem�adamlarına, sağlık
durumlarının den�zde çalışmalarına engel olup olmadığının bel�rlenmes� amacıyla sağlık yoklaması yaptırab�l�r.

g) Yönetmel�kte geçen her türlü gem�adamı yeterl�k belges�, uzmanlık belges�, belge kanıtı ve gem�adamı
cüzdanına sah�p olmak �ç�n gerekl� den�z h�zmet belges�, eğ�t�m belges�, sağlık belges�, adl� s�c�l raporu g�b� b�lg� ve
belgeler�;

1) İdarey� aldatacak şek�lde değ�şt�ren, sahte olarak üreten,
2) Sahte b�lg� ve belgeler� bu özell�ğ�n� b�lerek ve kasıtlı olarak İdareye gönderen veya beyan eden,
k�ş�ler�n, bu yolla sah�p olduğu tüm gem�adamı belgeler� �ptal ed�l�r. Bu şek�lde �ptal ed�len gem�adamı

belgeler�nden önce sah�p olduğu gem�adamı belgeler� �le �lg�l� olarak, bu madde kapsamında �şlem yapılması �ç�n
Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonuna sevk ed�l�r. Bu gem�adamları gerekl� yasal �şlemler�n yapılması �ç�n adl�
makamlara b�ld�r�l�r. Sahtec�l�k �le �lg�l� suçtan aklanıncaya kadar İdare tarafından, �ptal ed�len gem�adamı yeterl�ğ�ne
�l�şk�n yapılması gereken gem�adamı �şlemler� yapılmaz.

(2) Gem�adamı D�s�pl�n Kom�syonu, gem�adamına uygulanacak �dar� yaptırımlarla �lg�l� değerlend�rmey�
yaparken aşağıdak� usul ve esasları gözönüne alır:

a) Gem�adamına �htar cezası ver�lecek haller:
1) Atandığı gem�ye kend�s�ne ver�len süreden sonra geç katılmak,
2) Sey�r veya l�man vard�yasına sürekl�l�k arz edecek şek�lde geç kalmak,
3) D�ğer gem� personel�n� rahatsız edecek şek�lde tavır ve davranışlarda bulunmak,
4) Gem�de görev yaparken l�manlarda kend�s�ne ver�len �z�n süreler�n� geç�rerek gem�ye geç katılmak,
5) Gem�dek� d�ğer personel�n çalışmasına uygunsuz şek�lde müdahale etmek,
6) Kaptan veya yetk�l� k�ş�n�n �zn� olmaksızın gem�ye, gem� personel� har�c� b�r k�ş�y� get�rmek,
7) Gem�dek� yolcu, müşter� veya tedar�kç�lerden herhang� b�r kom�syon veya madd� fayda sağlamak üzere

talepte bulunmak,
8) L�man geç�ş kartları veya k�ml�k kartını kasıtlı olarak kötüye kullanmak,
9) Taşıdığı yük neden�yle yangın veya patlama r�sk� olan ve gem� kaptanı veya den�zc�l�k �şletmes� tarafından

gem�adamlarına özel olarak yasak konulmuş gem�n�n tamamında veya bel�rl� bölümler�nde; s�gara �çmek, açık ateş
yakmak veya çakmak kullanmak, Gem� Kaptanı tarafından onaylanmamış aydınlatma kaynağı kullanmak,

10) Am�rler� tarafından ver�len görevler� �hmal etmek,
11) Gem�n�n d�ğer personel�ne c�dd� zarar verecek veya gem�n�n sefer�n� engelleyecek ölçüde olmayan benzer�

�hlallerde bulunmak,
12) Gem�ye bayrak devlet� veya l�man devlet� kontrolü yapmak �ç�n gelen denet�m görevl�ler�ne, uygun

olmayan davranışlarda bulunmak, denet�m sırasında bu görevl�lere ve d�ğer gem� personel�ne gereken tekn�k desteğ�
sağlamamak,

13) Sey�r veya l�man vard�yasında yapmakla yükümlü olduğu per�yod�k kontrol ve �şler� aksatmak,
14) Gem�de yapılan tal�mlere ve ac�l durum tatb�katlarına katılmamak, gereken önem� vermemek.
b) Gem�adamına yeterl�k belges�n�n askıya alınması cezası ver�lecek haller:
1) Başka b�r personele kasten ş�ddet uygulamak,
2) Am�rler� tarafından ver�len emre kasten uymamak,
3) Am�rler� tarafından ver�len görev� kasıtlı olarak �hmal etmek,
4) Gem�n�n, gem� personel�n�, gem�n�n yükünü veya den�z çevres�n� tehl�keye atan davranışlarda bulunmak,
5) Kabul ed�leb�l�r sebepler har�c�nde; am�r� tarafından göreve çağrıldığında göreve hazır bulunmamak,

görevde olması gereken yerde bulunmamak, görev başında uyumak,
6) Alkol veya uyuşturucu etk�s�yle görev�n� uygun şek�lde yapmamak veya göreve gelmemek,
7) Gem�dek� sosyal refahı etk�leyecek şek�lde d�ğer personele tac�z, s�nd�rme ve baskı uygulamak,
8) Gem� kaptanı veya yetk�l� başka b�r k�ş�n�n �zn� ve rızası olmadan gem�de b�r saldırı amaçlı s�lah

bulundurmak,
9) Gem�ye kaçak olarak b�n�lmes�ne yardım etmek,



10) Gem�ye bayrak devlet� veya l�man devlet� kontrolü yapmak �ç�n gelen denet�m görevl�ler�ne kasten
yardımcı olmamak, gem�de kontrol ed�len c�haz veya ek�pman çalışır durumda olmasına rağmen denet�m görevl�s�n�n
�sted�ğ� şek�lde çalıştıramamak veya kullanamamak,

11) Gem� Kaptanı tarafından, Sözleşmede uygun yeterl�k belges�ne sah�p gem�adamları tarafından yapılması
özell�kle bel�rt�len herhang� b�r görev veya h�zmet�n, �lg�l� belgeye sah�p olmayan b�r gem�adamınca yapılmasına �z�n
ver�lmes�.

c) Gem�adamına yeterl�k belges�n�n b�r alt yeterl�ğe �nd�r�lmes� cezası ver�lecek haller:
1) Geçerl� b�r neden� olmaksızın gem�ye katılmayı veya sefere çıkmayı reddetmes� ya da gem�n�n sefere

hazırlanması ve sefere çıkmadan öncek� herhang� b�r 24 saatl�k bölümünde gem�de bulunmaması veya yeterl� b�r
sebeb� olmaksızın gem�de olmaması veya görev�n� terk etmes�,

2) Gem�adamı sözleşmes� tamamlanmadan gem�n�n l�mandan ayrılmasından sonra haksız olarak �ş� bırakması,
3) Gem�de yapması gereken görev� veya am�rler� tarafından ver�len görevler� meslek� yeters�zl�k neden�yle

yer�ne get�rememes�.
ç) Gem�adamına yeterl�k belges�n�n �ptal� veya �lg�l�n�n den�zde çalışmaktan men ed�lmes� cezası ver�lecek

haller:
1) D�ğer gem�adamlarından b�r� veya b�rkaçını organ�ze ederek emre �taats�zl�k, görev� �hmal etmek veya

gem�n�n seyrüsefer�ne engel olmak,
2) Kaçakçılık yaptığının mahkeme kararı �le tesp�t�,
3) Gem�de bulunan personele yönel�k �stenmeyen uygunsuz c�nsel �çer�kl� söylemler g�b� sözel veya f�z�ksel

davranışlarda bulunmak,
4) Kasten ve makul sebep olmaksızın gem�ye hasar vermek, gem�dek� herhang� b�r mala zarar vermek veya

gem�dek� herhang� b�r malı den�ze atmak,
5) Geçerl� b�r mazeret� olmaksızın gem�y� terk etmek,
6) Gem�adamının herhang� b�r kursa g�tmeden, kend�s�n� kursa g�tm�ş g�b� göstererek �lg�l� gem�adamı

belgeler�n� aldığının tesp�t ed�lmes�.
(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len durumlarda gem�adamının hang� eğ�t�mler� tekrar alması gerekt�ğ�ne dosya bazında

konusuna göre Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonunca karar ver�l�r.
(4) B�r alt yeterl�ğe �nd�r�len gem�adamı, esk� yeterl�ğ�ne yükselmek �ç�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len �lg�l�

yeterl�ğe yükselmek �ç�n gerek den�z h�zmet�, eğ�t�m ve sınav g�b� hususları tekrar yer�ne get�rmek zorundadır.
(5) Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonu, sahtec�l�k neden� �le yeterl�ğ� �ptal ed�len gem�adamı hakkında �ptal

tar�h�nden �t�baren 4 yıl, bu maddede bel�rt�len d�ğer sebeplerle yeterl�ğ� �ptal ed�len gem�adamı hakkında �ptal
tar�h�nden �t�baren 2 yıl geçmes� koşuluyla gem�adamının sınava yen�den katılması yönünde karar vereb�l�r. Söz
konusu sınavı başarı �le tamamlayan gem�adamına, o yeterl�ğ�n en alt kademes�nde yer alan yeterl�k belges� ver�l�r.

(6) Gem�adamları hakkında yeterl�k belges�n�n askıya alınması kararı ver�ld�ğ� durumlarda, bu karar tar�h�nden
�t�baren otuz altı ay �çer�s�nde, bu kusurların her b�r�n�n tekrarında askıya alınma süres� �k� kat artırımlı olarak
uygulanır. İhtar cezası gerekt�ren kusurlar har�ç, �lk �hlale �l�şk�n �dar� tedb�r karar tar�h�nden �t�baren otuz altı ay
�çer�s�nde hakkında üçüncü kez �dar� tedb�r kararı alınanların İdare tarafından ver�len bütün gem�adamı yeterl�k
belgeler� ve gem�adamı uzmanlık belgeler� �ptal ed�l�r.

(7) İhtar cezası ver�len gem�adamlarının, karar tar�h�nden �t�baren on �k� ay �çer�s�nde �k�nc� kere �htar cezası
almaları durumunda yeterl�k belgeler� altı ay süre �le askıya alınır.

(8) Türk bayraklı gem�ler�n yabancı ülkelerde tab� olduğu l�man devlet� kontroller�nde eks�kl�kler�n�n
bulunması veya bu eks�kl�kler� neden�yle tutulması durumunda; gem�n�n kaptanı, başmühend�s/başmak�n�st� veya �lg�l�
d�ğer personel� hakkında �hlal veya kusurun ağırlık dereces�ne göre bu madden�n �lg�l� hükümler� uygulanır.

(9) Gem�adamları D�s�pl�n Kom�syonunun çalışması, �şley�ş�, ş�kâyet ve b�ld�r�mlere �l�şk�n usul ve esaslar,
Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m Kurumlarına İl�şk�n İdar� Tedb�rler

Gem�adamları eğ�t�m� veren gerçek veya tüzel k�ş�lere �l�şk�n �dar� yaptırımlar
MADDE 66 – (1) Gem�adamları hakkında eğ�t�m ve sınav �le �lg�l� gerekler� yer�ne get�rmeyen gerçek veya

tüzel k�ş�ler hakkında aşağıdak� esaslar uygulanır:
a) İdare tarafından yetk�lend�r�lmed�ğ� halde gem�adamı eğ�t�m� veren, vermey� taahhüt eden, yazılı veya

görsel basın yoluyla duyuru yapan veya amatör den�zc� belges� dâh�l herhang� b�r gem�adamı belges� düzenleyen veya
düzenleneceğ�n� vaat eden gerçek ve tüzel k�ş�ler hakkında adl� makamlara suç duyurusunda bulunulur.

b) İdare tarafından yapılan değerlend�rme sonucunda, aşağıda bel�rt�len durumlarda yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m
kurumlarının GAEBS Modülünde tanımlı yetk�ler� askıya alınır veya �ptal ed�l�r. Askıya alma ve �ptal �şlem� tüm
eğ�t�mler �ç�n yapılır. Eğ�t�m kurumunun yetk�s�n�n askıya alındığı veya �ptal ed�ld�ğ� tar�hte, aynı eğ�t�m kurumunda
eğ�t�me devam etmekte olanlar, eğ�t�mler�n� tamamlamaları hal�nde İdare tarafından belgelend�r�l�r. Yetk�s� askıya
alınmış veya �ptal ed�lm�ş b�r eğ�t�m kurum ve kuruluşunda daha önce eğ�t�m almış ancak belgelend�r�lmes�
yapılmamış k�ş�ler İdare tarafından belgelend�r�leb�l�r. Askıya alınan eğ�t�mler �ç�n GAEBS Modülünde kurs �lanı
açılamaz.

1) Sözleşmen�n I/8 Kuralı �le Kod Bölümünün A-I/8 Kısmı uyarınca oluşturulan kal�te standartları s�stem�n�n
�şlevsell�ğ�n� y�t�rd�ğ�ne da�r nesnel kanıtlara �st�naden yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarının yetk�ler� altı ay süre �le
askıya alınır.

2) Yönergede bel�rt�len süreler �çer�s�nde per�yod�k �zleme ve değerlend�rme faal�yetler� �ç�n başvurmamış
yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarının veya başvuruyu yapmasına rağmen, tesp�t ed�len eks�kl�kler neden�yle �zleme ve
değerlend�rme faal�yetler� üç ay �çer�s�nde tamamlanamamış yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarının yetk�ler� �zleme ve
değerlend�rme faal�yetler� sonuçlanana kadar askıya alınır; ancak askıya alma süres�, yetk�ler�n askıya alınma
tar�h�nden �t�baren toplamda b�r yılı geçemez.

3) İdare tarafından yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarının, GAEBS Modülü üzer�nden yapılan yoklamalarda
sınıfta mevcut olmayan k�ş�ler� kasıtlı olarak mevcutmuş g�b� gösterd�ğ�, yetk�s�z personel �le eğ�t�m verd�ğ� veya



eğ�t�mle ve sınavla �lg�l� İdarey� yanıltmaya yönel�k her türlü usulsüzlük ve sahtec�l�k yaptığının tesp�t� hal�nde
yetk�ler� �ptal ed�l�r.

4) İdare tarafından yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarından tes�s ve ek�pman gerekl�l�kler� olmadan eğ�t�m
faal�yet�nde bulunan ve/veya eğ�t�mlerde uygunsuz araç gereç kullandığı tesp�t ed�lenler�n yetk�ler� üç ay süre �le
askıya alınır.

5) İdare tarafından yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarından eğ�t�m kayıtlarını kurallara uygun tutmayan, gerekl�
koşullar sağlanmadan öğrenc�y� kaydeden ve/veya onaylı eğ�t�m programına uymayanların yetk�ler� üç ay süre �le
askıya alınır.

6) Yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarına veya yetk�lend�rme �ç�n talepte bulunan eğ�t�m kurumlarına yapılan
denetleme esnasında, denetç�ler�n görevler�n� yapmasına engel olunması, talep ed�len b�lg� ve belgeler�n geçerl� b�r
neden� bulunmaksızın zamanında ve tam olarak denetç�lere sunulmaması, gerçeğe aykırı belge tanz�m ed�lmes�
hal�nde yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumunun yetk�s�n�n tümü �ptal ed�l�r, �lk defa yetk�lend�rme �ç�n talepte bulunan
eğ�t�m kurumu �ç�n �se yetk�lend�rme yapılmaz.

c) Yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m kurumlarının GAEBS Modülü üzer�nde tanımlı yetk�ler� on �k� ay boyunca h�çb�r
eğ�t�m düzenlemed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda �ptal ed�l�r. Bu durumda eğ�t�me devam etmekte olanlar
eğ�t�mler�n� tamamlamaları hal�nde İdare tarafından belgelend�r�l�r. Yetk�s� �ptal ed�lm�ş b�r eğ�t�m kurumunda daha
önce eğ�t�m almış ancak belgelend�r�lmes� yapılmamış k�ş�ler İdare tarafından belgelend�r�leb�l�r.

ç) İdare tarafından belgelend�r�lm�ş den�zc� eğ�t�mc�lerden yetk�ler� dışında eğ�t�m verd�ğ� tesp�t ed�len ve/veya
eğ�t�m kurum ve kuruluşlarında eğ�t�me katılmadığı halde eğ�t�c� g�b� görünen eğ�tmenler�n İdare tarafından ver�lm�ş
olan den�zc� eğ�t�mc� belges� �ptal ed�l�r. Bu k�ş�lere b�r daha den�zc� eğ�t�mc� belges� ver�lmez.

d) Bu maddede bel�rt�len nedenlerle yetk�ler� askıya alınan eğ�t�m kurumlarına, askıya alma süres� b�t�m�nde
gerekl� düzelt�c� faal�yetler� tamamlayamadıkları durumlarda, bu faal�yetler� tamamlaması �ç�n üçer aylık sürelerle ek
süre ver�l�r; ancak bu süre yetk�ler�n askıya alınma tar�h�nden �t�baren toplamda b�r yılı geçemez. Bu süre sonunda da
gerekl� düzelt�c� faal�yetler� tamamlamayan eğ�t�m kurumlarının yetk�ler� �ptal ed�l�r.

Tekerrüre �l�şk�n hükümler
MADDE 67 – (1) Gem� �şleten�, donatanı, eğ�t�m kurum ve kuruluşları, eğ�t�c�ler ve �lg�l�ler hakkında

yetk�ler�n�n askıya alınması kararı ver�ld�ğ� durumlarda, bu karar tar�h�nden �t�baren otuz altı ay �çer�s�nde bu �hlaller�n
her b�r�n�n tekrarında askıya alınma süres� �k� kat artırımlı olarak uygulanır. İlk �hlale �l�şk�n �dar� tedb�r karar
tar�h�nden �t�baren otuz altı ay �çer�s�nde hakkında üçüncü kez �dar� tedb�r kararı alınanların İdare tarafından ver�len
bütün yetk�ler� �ptal ed�l�r.

Gem�adamları eğ�t�m� veren gerçek veya tüzel k�ş�lere �l�şk�n �dar� tedb�rler
MADDE 68 – (1) 66 ncı ve 67 nc� maddelere göre yetk�s� �ptal ed�len eğ�t�m kurumunun yönet�c�ler�,

kurucuları ve ortakları �le bunların �k�nc� dereceye kadar (�k�nc� derece dâh�l) kan hısımları ve hısımlığı sağlayan
evl�l�k sona erm�ş olsa b�le �k�nc� dereceye kadar (�k�nc� derece dâh�l) sıhr� (kayın) hısımları �k� yıl boyunca
den�zc�l�kle �lg�l� herhang� b�r eğ�t�m kurumu açamaz, mevcut eğ�t�m kurumlarında görev alamaz.

ALTINCI KISIM
Kılavuz Kaptan Yeterl�kler� ve İdar� Tedb�rler

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Kılavuz Kaptan Yeterl�kler�
Başvuru usuller�, sınavlar ve staj
MADDE 69 – (1) İlk defa kılavuz kaptan yeterl�k belges� başvurusunda bulunmak �steyen kılavuz kaptan

adayları aşağıda bel�rt�len şartları sağlamak koşuluyla �lg�l� l�man başkanlığına başvururlar;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa b�le; kasten �şlenen b�r suçtan

dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k,
güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) 5237 sayılı Kanunun 188 �nc�, 190 ıncı ve 191 �nc� maddeler�ndek� suçlardan dolayı hakkında ver�lm�ş b�r
mahkûm�yet veya güvenl�k tedb�r� kararı bulunmamak,

d) Askerl�kle �lg�s� bulunmamak,
e) Ün�vers�teler�n den�zc�l�kle �lg�l� bölümler�nde l�sans düzey�nde eğ�t�m görmüş olmak,
f) Uzakyol kaptanı yeterl�k belges�ne sah�p olmak ve anılan belge �le en az on �k� ay Donatım Yönerges�nde

uzakyol kaptan yeterl�ğ� �le donatılması gereken gem�lerde gem� kaptanlığı yaptığını den�z h�zmet belges� �le
belgelemek,

g) Sağlık durumunun den�z h�zmet�ne elver�şl� olduğunu, bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler�ne göre
belgelemek,

ğ) Düzgün, akıcı ve anlaşılab�l�r konuştuğunu hastaneden alınmış belge �le �spatlamak,
h) 70 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len kılavuz kaptan sınavına g�rmeden önce YDS’n�n İng�l�zce

bölümünden en az 70 puan veya ÖSYM tarafından bunun eşdeğer� kabul ed�len ulusal/uluslararası yabancı d�l sınav
türler�nden 70 puana denk puan almak.

(2) Den�zc�l�kle �lg�l� l�sans mezunlarından, uzakyol kaptanı yeterl�ğ�ne sah�p olup, bu yeterl�k �le Türk
Boğazlar bölges�nde gem� traf�k h�zmetler� operatörü olarak en az altmış ay çalışanlar veya y�ne aynı yeterl�k �le
kılavuzluk h�zmetler�ne esas römorkörlerde en az otuz altı ay çalışanlar b�r�nc� fıkranın (f) bend�nde bel�rt�len den�z
h�zmet�n� karşılamış sayılır. Gem� traf�k h�zmetler� operatörü olarak gereken altmış ay süre �çer�s�nde kılavuzluk
h�zmetler�ne esas römorkörlerde yapılan h�zmetler, y�ne aynı fıkrada �sten�len den�z h�zmet�nden sayılır.

İlan, sınav, başvuru ve staja �l�şk�n hususlar



MADDE 70 – (1) İdare tarafından mevcut kılavuz teşk�latlarının taleb� ve/veya İdaren�n değerlend�rmes�
üzer�ne her yılın Ocak ayı �çer�s�nde �lg�l� yıl �ç�n �ht�yaç duyulan kılavuz kaptan sayısı �lan ed�l�r. İht�yaç duyulan
kılavuz kaptan sayısı bel�rlen�rken, kılavuzluk teşk�latı ve l�man �şletmes�nden görüş sorulur. İdare, ac�l ve
beklenmeyen durumlarda oluşab�lecek kılavuz kaptan �ht�yacını karşılamak �ç�n, bu maddede bel�rt�len usul ve
esaslara uygun olarak aynı yıl �çer�s�nde �lave �lan ve sınav yapab�l�r.

(2) Kılavuz kaptan olmak �steyen k�ş�ler tarafından l�man başkanlıklarına yapılan başvurular, İdareye b�ld�r�l�r.
İdare kılavuz kaptan adayları �ç�n yazılı veya çevr�m�ç� olarak kılavuz kaptan sınavını Mart ayında yapar. Sınav, yüz
tam puan üzer�nden değerlend�r�l�r. Sınavda en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yöntem�yle �st�hdam ed�lecek
kılavuz kaptan sayısının �k� katı kadar aday, en az 70 (yetm�ş) puan almak şartıyla sözlü sınava katılmaya hak kazanır.
Son adayla aynı puana sah�p olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda yetm�ş ve üzer� puan alanlar
başarılı sayılır.

(3) Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınavın ar�tmet�k ortalaması esas alınır. Başarılı olan adaylar, İdaren�n
bel�rleyeceğ� h�zmet sahalarında İdare tarafından kılavuz kaptan stajına başlatılır. Kılavuzluk teşk�latları İdaren�n
b�ld�rd�ğ� kılavuz kaptan adaylarını en geç otuz gün �ç�nde staja başlatmak zorundadır. Staja başladığı tar�h �le staj
sonrası adaya �l�şk�n görüşler, kılavuzluk teşk�latı tarafından �lg�l� l�man başkanlığına b�ld�r�l�r.

(4) İlk defa kılavuz kaptan yeterl�ğ� alacak adaylar otuz gem�den az olmamak üzere en az üç ay stajını İdaren�n
bel�rled�ğ� kılavuzluk teşk�latında, gece ve gündüz dengel� olacak şek�lde, farklı büyüklük ve c�nstek� gem�lerde
yapmak zorundadır.

(5) Tüm stajyer kılavuz kaptanlar, görev başı eğ�t�mler� sırasında, görev başı eğ�t�m�n� yaptıkları kılavuzluk
h�zmet bölges�nde yetk�l� römorkörcülük teşk�latına a�t römorkörlerde beş gün f��l� eğ�t�m alırlar. 69 uncu madden�n
�k�nc� fıkrasında bel�rt�ld�ğ� şek�lde, daha önceden b�r kılavuzluk h�zmet bölges�nde römorkör kaptanlığı yapanlar bu
eğ�t�mden muaftır.

(6) Stajını tamamlayarak, yapılan uygulama sınavında başarılı olan ve �lg�l� l�man başkanlığına başvuran
adayların genel kılavuz kaptan yeterl�k belges� İdare tarafından ver�l�r.

(7) Kılavuz kaptan yeterl�k belges�n� ha�z k�ş�ler, stajını tamamladığı h�zmet sahası dışında başka b�r h�zmet
sahasında görev yapacaklar �se, bu kılavuzluk h�zmet sahası �ç�n stajına �lave olarak otuz gem�den az olmamak üzere
en az üç ay süre �le görev başı eğ�t�m�n� tamamlamak zorundadır. Bu görev başı eğ�t�m�n�n, o bölge �ç�n
yetk�lend�r�lm�ş kılavuz kaptanın gözet�m�nde yapılması zorunludur. Ancak, daha önce herhang� b�r kılavuz kaptan
yeterl�ğ�ne sah�p k�ş�ler, bu maddede bel�rt�len esaslar doğrultusunda on beş gem�y� b�r ay �ç�nde kılavuzladıklarında
görev başı eğ�t�m�n� tamamlar.

(8) Görev başı eğ�t�mler� sırasında; görev yapacakları kılavuzluk h�zmet bölges� kısmen veya bütünüyle gem�
traf�k h�zmetler�n�n (GTH) kapsamı �ç�nde �se, GTH’n�n yapısı ve �şlev� �le �lg�l� olarak 5 gün süre �le toplam 30 saat
f��l� eğ�t�m almaları zorunludur. 69 uncu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�ld�ğ� şek�lde, daha önceden gem� traf�k
h�zmetler� operatörlüğü yapanlar bu eğ�t�mden muaftır.

(9) Görev başı eğ�t�m�n� tamamlayan kılavuz kaptanlara, l�man başkanlığının tekl�f� �le İdare tarafından �lg�l�
h�zmet sahası �ç�n l�man kılavuz kaptan belges� ver�l�r.

(10) Aday stajını tamamladığı h�zmet sahasında görev başı eğ�t�m� yapmadan o bölge �ç�n kılavuz kaptan
olarak h�zmet vereb�l�r.

(11) B�r bölgede; yetk�lend�r�lm�ş kılavuz kaptan yok �se veya bulunamaz �se, o bölgede görev başı eğ�t�m�n�
yapacak kılavuz kaptanın daha önce başka b�r bölgede kılavuz kaptan olarak çalışmış olması zorunludur. Bu durumda
adaylar görev başı eğ�t�m� �le b�rl�kte kılavuzluk h�zmet� ver�r. Adaylığını tamamlamış b�r kılavuz kaptan yen� b�r
bölge �ç�n yetk�lend�r�lm�ş b�r kılavuz kaptan nezaret�nde görev başı eğ�t�m� yapar.

(12) Kılavuz kaptanlara �l�şk�n s�c�l kayıtları İdare tarafından tutulur.
(13) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında görev başı eğ�t�mler� farklı büyüklük ve c�nstek� kırk beş gem�den az

olmamak üzere en az üç ay sürede tamamlanmak zorundadır.
(14) İdare tarafından, sey�r, can, mal ve çevre emn�yet� açısından gerekl� görülen kılavuzluk h�zmet

sahalarında görev başı eğ�t�m� süres� ve gem� sayısı arttırılab�l�r.
(15) Ham petrol ve ürünler�, k�myasal ürünler, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz

(LNG) g�b� tehl�kel� madde elleçleyen l�manlar ve term�nallerdek� kılavuzluk bölgeler�nde bu süreler ve sayılar yüzde
otuzdan az olmamak kaydıyla arttırılarak uygulanır.

(16) Staj ve görev başı eğ�t�m� süres�nce, stajyer kılavuz kaptanların çalışma ve sosyal güvenl�k mevzuatından
kaynaklanan hakları, yetk�l� kılavuzluk teşk�latının sorumluluğundadır.

(17) Kılavuz kaptanların başvuru, eğ�t�m ve sınav konuları ve sınavın yapılması �le sınav sonucu
değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar, Yönerge �le bel�rlen�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Yeterl�k Yen�lemeler� ve İdar� Tedb�rler

Kılavuz kaptan yeterl�kler�n�n geçerl�l�ğ�, yeterl�ğ�n askıya alınması ve �ptal�
MADDE 71 – (1) B�r kılavuzluk teşk�latında görevl� kılavuz kaptanların, İdare tarafından tar�h� ve katılım

koşulları her yılın Ocak ayında �lan ed�len ve en az �k� yılda b�r defa düzenlenecek olan yen�leme eğ�t�m�ne katılmaları
zorunludur.

(2) İdarece kabul ed�len ve resm� belgeye dayanan mücb�r sebepler dışında herhang� b�r sebeple İdare
tarafından düzenlenen yen�leme eğ�t�mler�ne katılmayan kılavuz kaptanların kılavuz kaptan belgeler� askıya alınır.
Kılavuz kaptan belges�n� yen�den alab�lmeler� �ç�n yen�leme eğ�t�m�ne katılmaları zorunludur.

(3) Kılavuz kaptan olarak çalışıyor olması kaydıyla, kılavuz kaptanların, uzakyol kaptan yeterl�k belges� ve
�lg�l� gem�adamı uzmanlık belgeler� süres� b�t�m�nde herhang� b�r �şleme gerek kalmaksızın yen�len�r.

(4) Kılavuz kaptanlar �k� yılda b�r uzakyol kaptan yeterl�ğ� �ç�n öngörülen sağlık raporlarını almak zorundadır.
(5) Herhang� b�r kılavuz kaptan yeterl�ğ�ne sah�p olanların belgeler�, aşağıdak� durumlarda İdare tarafından

ger� alınarak bu durum kütüğe �şlen�r:
a) Altmış beş yaşını doldurmak,
b) Beş yıl aralıksız kılavuz kaptanlık yapmamak,



c) Kılavuz kaptan olab�lmek �ç�n gerekl� olan sağlık ve adl� s�c�l koşullarını kaybetmek.
(6) İdare, yetk�l� kılavuzluk teşk�latı, kılavuz kaptanları tems�l eden �lg�l� dernek ve meslek odasının b�rl�kte

yapacağı tekn�k ve �dar� tahk�kat sonucu;
a) İdaren�n �zn� dışında b�rden fazla yerde görev yaptığı tesp�t ed�len,
b) Meslek �lke ve gerekler� �le meslek� et�k sorumluluklarına aykırı hareket eden,
c) Kılavuz kaptanlar �le �lg�l� mer� mevzuatlarda bel�rt�len hususlara aykırı olarak hareket eden,
ç) Kılavuzluk h�zmet� verd�ğ� gem�de gözlemleyeb�ld�kler� ve gem�n�n sey�r, can, mal ve çevre emn�yet� �le

�lg�l� r�sk oluşturan hususları, sey�r c�hazları �le �lg�l� arızaları, den�z kazalarını ve den�zde meydana geleb�lecek
k�rl�l�kle �lg�l� uygunsuzlukları tesp�t ett�ğ� anda sözlü ve y�rm� dört saat �çer�s�nde yazılı olarak �lg�l� l�man
başkanlığına b�ld�rmeyen,

kılavuz kaptanların durumu; İdare tarafından değerlend�r�lerek uygun görülmes� hal�nde, Gem�adamları
D�s�pl�n Kom�syonunda �ncelen�r. Kom�syonun kararı ve İdaren�n onayına göre, �htar, kınama, yen�leme eğ�t�m� alma,
yeterl�k belges�n�n askıya alınması veya �ptal� �dar� tedb�rler�nden b�r�s� ve 14/4/1925 sayılı ve 618 sayılı L�manlar
Kanununa göre ceza� �şlem uygulanır ve �lg�l� kılavuz kaptanın s�c�l�ne �şlen�r.

Kılavuzluk h�zmet� vermey� reddetme hakkı
MADDE 72 – (1) Kılavuz kaptanlar, kılavuzladıkları gem�n�n kılavuzluk h�zmet bölges�nde seyre devam

etmes�n�n, l�mana dem�rleme, yanaşma veya kalkmasının sey�r emn�yet� ve/veya çevre emn�yet� açısından tehd�t
oluşturab�leceğ�n� gözlemlemeler� durumunda kılavuzluk h�zmet�n� vermey� reddedeb�l�r. Ayrıca, gem�ye çıkış ve
�n�şte kullanacakları kılavuz çarmıhı, aydınlatma ve benzer araçların kurallara uygun ve emn�yetl� olmaması
durumunda da h�zmet vermey� reddetme hakkına sah�pt�r. Böyle b�r durumda kılavuz kaptan, h�zmet vermey�
reddetme gerekçes� �le b�rl�kte söz konusu olayı, varsa bölgedek� gem� traf�k h�zmetler� merkezler�ne, ayrıca, gerekl�
�şlem�n yapılması �ç�n en kısa zamanda kılavuzluk teşk�latı vasıtasıyla �lg�l� l�man başkanlığına yazılı olarak b�ld�r�r.

YEDİNCİ KISIM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 73 – (1) 31/7/2002 tar�hl� ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gem�adamları Yönetmel�ğ�

yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 28/11/2006 tar�hl� ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kılavuz Kaptanların Yeterl�kler�,

Eğ�t�mler�, Belgelend�r�lmeler� ve Çalışma Usuller� Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Alt düzenley�c� �şlemler
MADDE 74 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel�kte bel�rt�len hükümler çerçeves�nde alt düzenlemeler yapab�l�r.
Uzakyol kaptanlığı ve uzakyol başmak�n�stl�ğ�ne geç�ş
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte kaptan ve başmak�n�st yeterl�ğ�ne sah�p

olan gem�adamları, 2002 tar�hl� Yönetmel�kte bel�rt�len geç�ş hükümler�n� üç yıl �çer�s�nde sağlamaları durumunda,
uzakyol kaptanlığı ve uzakyol başmak�n�stl�ğ� yeterl�ğ�ne geçeb�l�rler.

Kılavuz kaptanların staj ve İng�l�zce yeterl�kler�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte, Kılavuz Kaptanların Yeterl�kler�,

Eğ�t�mler�, Belgelend�r�lmeler� ve Çalışma Usuller� Hakkında Yönetmel�k gereğ�nce görev başı eğ�t�me başlamış
kılavuz kaptan adaylarının görev başı eğ�t�m ve sınavları aynı Yönetmel�ğe göre yapılır. Bu k�ş�lere, görev başı eğ�t�m
ve sınavı başarıyla b�t�rmeler� durumunda, görev başı eğ�t�m� tamamladığı kılavuzluk h�zmet bölges� �ç�n, bu
Yönetmel�kte bel�rt�len l�man kılavuz kaptan belges� ver�l�r.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce, Kılavuz Kaptanların Yeterl�kler�, Eğ�t�mler�,
Belgelend�r�lmeler� ve Çalışma Usuller� Hakkında Yönetmel�k kapsamında alınmış kıdeml� kılavuz kaptan veya
kılavuz kaptan yeterl�kler�ne sah�p olanlar �le b�r�nc� fıkra kapsamında l�man kılavuz kaptan belges� alanların, 69 uncu
madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len İng�l�zce yeterl�k şartlarını, bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden
�t�baren �k� yıl �çer�s�nde sağlaması şarttır. İk� yıl �çer�s�nde bu şartı sağlayamayanların yeterl�k belgeler�, gerekl�
İng�l�zce şartını sağlayana kadar İdare tarafından askıya alınır.

(3) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte kıdeml� kılavuz kaptan veya kılavuz kaptan yeterl�k belges�ne
sah�p bulunanlar, yeterl�k belgeler�nde bel�rt�len kılavuzluk h�zmet bölges� �ç�n, bu Yönetmel�kte bel�rt�len l�man
kılavuz kaptan yeterl�k belges� yetk�ler� kapsamında çalışab�l�rler.

Belgeler�n geçerl�ğ� ve �nt�bak �şlemler�
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2002 tar�hl� Yönetmel�k kapsamında ver�len gem�adamı yeterl�k belgeler� ve

gem�adamı uzmanlık belgeler� geçerl�d�r.
(2) 1997 tar�hl� Yönetmel�k hükümler�ne göre yeterl�k �nt�bak �şlemler� yaptırmayan hak sah�pler�n�n, bu

Yönetmel�ğe göre �nt�bak �şlemler� yapılırken, 1997 tar�hl� Yönetmel�ğe göre �nt�bak edeb�leceğ� yeterl�k esas alınır.
Gem�adamları Kom�syonu
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len Gem�adamları Kom�syonu faal�yete geçene kadar, söz

konusu Kom�syonun bu Yönetmel�kte bel�rt�len görevler�, İdare tarafından yürütülür.
1997 tar�hl� Yönetmel�k �le kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) En az GMDSS Tahd�tl� Tels�z Operatörü (ROC) yeterl�k belges�n� ha�z olmak

şartıyla 1997 tar�hl� Yönetmel�k şartlarına uygun olarak;
a) L�man kaptanı yeterl�ğ�ne sah�p bulunanlar, sınavsız sınırlı vard�ya zab�t� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.
b) Kıyı kaptanı yeterl�ğ�ne sah�p bulunanlar, sınavsız sınırlı kaptan yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.
c) Yakınyol vard�ya zab�t�, yakınyol b�r�nc� zab�t� ve sınırlı vard�ya zab�t� yeterl�ğ�ne sah�p bulunanlar, sınavsız

vard�ya zab�t� yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.
ç) Yakınyol kaptan klas III, yakınyol kaptan klas IV, sınırlı b�r�nc� zab�t �le Den�z Kuvvetler� Komutanlığından

ayrılan ve yakınyol b�r�nc� zab�t yeterl�ğ�ne sah�p bulunanlar, sınavsız b�r�nc� zab�t yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.
d) Yakınyol kaptan klas-I, yakınyol kaptan klas-II, sınırlı kaptan �le Den�z Kuvvetler� Komutanlığından ayrılan

ve yakınyol kaptan klas-III yeterl�ğ�ne sah�p bulunanlar, sınavsız kaptan yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.
e) Uzakyol vard�ya zab�t� yeterl�ğ�ne sah�p bulunanların belgeler�, sınavsız olarak yen�den düzenlen�r.



f) Uzakyol kaptanı yeterl�ğ�ne sah�p bulunanların belgeler�, sınavsız olarak yen�den düzenlen�r.
(2) 1997 tar�hl� Yönetmel�k şartlarına uygun olarak;
a) Den�z motorcusu yeterl�ğ�ne sah�p bulunanlar, sınavsız Sınırlı Mak�ne Zab�t� yeterl�ğ� almaya hak

kazanırlar.
b) Den�z mak�n�stl�ğ� yeterl�ğ�ne sah�p bulunanlar, sınavsız Sınırlı Başmak�n�st yeterl�ğ�n� almaya hak

kazanırlar.
c) Yakınyol mak�ne zab�t�, yakınyol �k�nc� mak�n�st� ve sınırlı mak�ne zab�t� yeterl�ğ�ne sah�p bulunanlar,

sınavsız Mak�ne Zab�t� yeterl�ğ� almaya hak kazanırlar.
ç) Yakınyol başmak�n�st klas-III, yakınyol başmak�n�st klas-IV, sınırlı �k�nc� mak�n�st �le Den�z Kuvvetler�

Komutanlığından ayrılan ve yakınyol �k�nc� mak�n�st yeterl�ğ�ne sah�p bulunanlar, sınavsız İk�nc� Mak�n�st yeterl�ğ�n�
almaya hak kazanırlar.

d) Yakınyol başmak�n�st klas-I, yakınyol başmak�n�st klas-II, sınırlı başmak�n�st �le Den�z Kuvvetler�
Komutanlığından ayrılan ve yakınyol başmak�n�st klas-III yeterl�ğ�ne sah�p bulunanlar, sınavsız başmak�n�st
yeterl�ğ�n� almaya hak kazanırlar.

e) Uzakyol vard�ya mühend�s�/mak�n�st� yeterl�ğ�ne sah�p bulunanların belgeler�, bu Yönetmel�ğe göre
sınavsız yen�den düzenlen�r.

f) Uzakyol �k�nc� mühend�s�/mak�n�st� yeterl�ğ�ne sah�p bulunanların belgeler�, bu Yönetmel�ğe göre sınavsız
yen�den düzenlen�r.

g) Uzakyol başmühend�s�/başmak�n�st� yeterl�ğ�ne sah�p bulunanların belgeler�, bu Yönetmel�ğe göre sınavsız
yen�den düzenlen�r.

Eğ�t�m-öğren�m görmekte olan öğrenc�ler ve mezunlar
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 2002 tar�hl� Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�r�ş tar�h�nde eğ�t�m görmekte olanlar �le

mezun olan fakat yeterl�k belges� almayan hak sah�pler�n�n �lk yeterl�k alırken, İng�l�zce yeterl�k şartı, sınav şartı,
sınav konuları ve geçme başarı notu barem� har�ç, 1997 tar�hl� Yönetmel�k �le kazandığı hakları saklıdır. Bu hak
sah�pler�, 1997 tar�hl� Yönetmel�kte sınavına g�rmeye hak kazandıkları yeterl�k belges�n�n bu Yönetmel�k hükümler�ne
göre �nt�bakı olan yeterl�k belges� sınavına g�rer. Söz konusu sınavlar, Yönergeye göre yapılır.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte eğ�t�m görmekte olanlar �le mezun olan fakat yeterl�k belges�
almayan hak sah�pler�n�n �lk yeterl�k alırken, İng�l�zce yeterl�k şartı, sınav konuları ve geçme başarı notu barem� har�ç,
2002 tar�hl� Yönetmel�k �le kazandığı hakları saklıdır.

(3) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre eğ�t�m-öğret�me başlayan öğrenc�ler�n; tab� oldukları eğ�t�m,
belgelend�rme ve kazanılmış haklara �l�şk�n Yönetmel�k hükümler�nde yapılacak değ�ş�kl�k haller�nde, eğ�t�m-
öğret�me başladıkları tar�htek� hükümler �t�bar�yle kazanılmış hakları saklıdır.

(4) Bakanlıkça �şlet�m düzey�nde eğ�t�m vermek �ç�n yetk�lend�r�lm�ş M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı
ortaöğret�m kurumlarında 7/9/2016 tar�h�nde eğ�t�m görmekte olan öğrenc�ler�n kazanılmış hakları saklıdır.

Kazanılmış yeterl�kler
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce;
a) M�ço yeterl�ğ�ne sah�p olanlara İdare tarafından gem�c� yeterl�ğ�,
b) S�l�c� yeterl�ğ�ne sah�p olanlara İdare tarafından yağcı yeterl�ğ�,
ver�l�r.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte elektr�kç�, elektron�kç�, elektr�k zab�t� ve elektron�k zab�t�

yeterl�ğ�ne sah�p olanlar, mevcut yeterl�kler� �le çalışmaya devam edeb�l�rler.
(3) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce;
a) Yat Kaptanı (499 GT) yeterl�ğ�ne sah�p olanlar mevcut belgeler�yle çalışmaya devam edeb�l�rler.
b) Yat Kaptanı (2999 GT) ve Yat Kaptanı (3000 GT ve üstü) yeterl�k belges�ne sah�p gem�adamlarının yeterl�k

belgeler� İdare tarafından Yat Kaptanı (Sınırsız) yeterl�k belges� �le değ�şt�r�l�r.
Yürürlük
MADDE 75 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 76 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 
 


