EĞĠTĠM VE SINAV YÖNERGESĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerinin ve sınavlarının asgari gerekleri ile
eğitim kurumlarının Gemiadamları Eğitim Bilgi Sisteminde yetkilendirilme şartlarını
belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge, 31 Temmuz 2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak 14.06.2002 tarihinde yürürlüğe giren “Gemiadamları Yönetmeliği” gereklerine
dayanarak hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 3- Bu Yönerge; denizcilik eğitimi verecek tüm eğitim kurumlarının
Gemiadamları Eğitim Bilgi Sisteminde yetkilendirilmesi için gerekli, gemiadamları
eğitimlerine ilişkin müfredat, eğitim araç-gereçleri ve meslek derslerini verecek denizci
eğiticilerin STCW 78 Uluslararası Sözleşmesine uygunluğunu belirlemek ve gemiadamlarının
bu eğitimleri en iyi şekilde alabilmesi için eğitim kurumlarının fiziki altyapıları dahil, eğitime
giriş koşulları, sınıf geçme, mezuniyet gerekleri, açık deniz eğitiminin esasları, gemiadamları
sınavları için sınava giriş şartları, sınav konuları ve başarı gereklerini belirleme iş ve
işlemlerini kapsar.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen,
1) Bakanlık: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
2) İdare: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme
Genel Müdürlüğünü,
3) MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,
4) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
5) Sözleşme : STCW 78 Uluslararası Sözleşmesi ve değişikliklerini,
6) Yönetmelik: 31 Temmuz 2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
14.06.2002 tarihinde yürürlüğe giren Gemiadamları Yönetmeliğini,
7) Eğitim Kurumları: DzKK, YÖK ve MEB’e bağlı olarak denizcilik eğitimi veren okul
üniversite lise ve özel kursları,
8) GAEBS: Eğitim kurumlarının yetkilendirildiği, kurs ilanı verdiği bu kurslara öğrenci
kaydettiği ve tüm eğitimlerin bilgilerinin tutulduğu Gemiadamları Eğitim Bilgi Sistemini,
9) Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumu: Bu Yönerge ve Bakanlık tarafından belirlenen
diğer şartları sağlayarak GAEBS’ye kaydedilmiş ve yetkileri devam eden eğitim kurumlarını,
10) Öğretim yılı: İki sömestrden (yarıyıl/dönem) oluşan on iki aylık öğretim süresini,
11) Yarıyıl: Haftada en az 25 ders saatini kapsayan ve en az on dört haftadan oluşan,
bir öğretim yılında ikiden fazla olmayan öğretim dönemini,
12) Müfredat: Bir eğitim ve öğretim programı içinde bulunan ders ve uygulamaların
tümünü,
13) Eğitim araç gereçleri: Müfredatta belirtilen ders ve uygulamaların
gerçekleştirilmesinde kullanılan araç ve gereçlerini,
14) Öğretim Elemanı: Tanımı Yüksek Öğretim Kanunu’nda yapılan ve yüksek öğretim
kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim
yardımcılarını,
15) Öğretmenlik: Tanımı Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında belirlenen öğretmenleri,
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16) Eğitimci: Öğretim elemanı ve Öğretmen dışında, öğretim kurumlarında görev
yapan ve yeterlilik esasları bu yönerge ile belirlenen, ders vermek ve uygulama yaptırmakla
görevli kişileri,
17) Uzman ve Usta Öğreticiler: Tanımı Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında belirtilen
kişileri,
18) Komisyon: Yönetmeliğin 67 nci maddesinde belirtilen, Denizcilik Eğitimi İzleme
ve Değerlendirme Komisyonunu (DEİDK)
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Yeterlik Belgeleri ve Sertifika Eğitimleri Ġçin Asgari Gerekler
Genel Asgari Gerekler
Madde 5- Bu maddede belirtilen esaslar, Yönetmelik ile belirlenmiş, gemiadamlarının
yeterlik belgeleri ve sertifikaları için zorunlu kılınmış, eğitim ve öğretim ile ilgili asgari
gereklerdir. Denizcilik eğitimi verecek eğitim kurumları bu asgari gerekleri göz önünde
bulundurarak, MEB’e bağlı liseler, okullar ve özel öğretim kurumları bu Yönergede
belirlenmiş müfredatlara göre hazırlanmış ve Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış
müfredatları, YÖK’e bağlı olarak denizcilik eğitimi veren fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokulları kendi mevzuatlarına göre hazırlanmış eğitim programlarını uygular. Bakanlık
gerektiğinde bu müfredatları seminer olarak düzenletebilir. İdare bu Yönergenin ikinci
üçüncü ve dördüncü bölümlerine konu olan eğitimler veya bu Yönergenin yayımı tarihinden
sonra ihtiyaç hasıl olan eğitimler için Yönerge ekinde yer alan asgari gereklere ilişkin formata
bağlı kalarak düzenlemeler yapabilir. Eğitim kurumlarının bu maddeye uygunluğu
Yönetmeliğin 67 nci maddesine göre belirlenmiş komisyon/komiteler tarafından sağlanır. Bu
maddeye göre uygunluğu belirlenmiş eğitim kurumları bu Yönerge kapsamında GAEBS’ye
kaydedilir. Yapılan tüm denetlemeler ile izleme ve değerlendirme faaliyetleri kurumların
GAEBS’de yetkilendirilebilmesi için yapılmakta olup, özel kanunlarına göre tâbi oldukları
diğer denetleme esaslarını ortadan kaldırmaz.
Güverte Sınıfı Ġçin Yeterlik Eğitim Gerekleri
Gemici ve Usta Gemici Eğitimi Gerekleri
Madde 6- Gemici Eğitimi” ve ”Usta Gemici Eğitimi” ile ilgili asgari gerekler EK-1’de
belirtilmiştir.
Güverte Sınırlı ĠĢletim Düzeyi Eğitimi Gerekleri
Madde 7- Güverte Sınırlı İşletim Düzeyi Eğitimi ile ilgili asgari gerekler EK-2’de
belirtilmiştir. Güverte Sınırlı İşletim Düzeyi Eğitimi Sınırlı Vardiya Zabiti Eğitimini
içermektedir.
Sınırlı Kaptan Yeterliğinden 500-2999 GT Arası Gemilerde ÇalıĢacak Vardiya
Zabiti Yeterliğine Geçecekler Ġçin Tamamlama Eğitimi Gerekleri
Madde 8- Sınırlı Kaptan yeterliğinden 500-2999 GT arası gemilerde çalışacak vardiya
zabiti yeterliğine geçecekler için “Vardiya Zabiti Tamamlama Eğitimi” ile ilgili asgari
gerekler EK-3’te belirtilmiştir.
Güverte ĠĢletim Düzeyi Eğitimi Gerekleri
Madde 9- Güverte İşletim Düzeyi Eğitimi ile ilgili asgari gerekler EK-4’te
belirtilmiştir. Güverte İşletim Düzeyi Eğitimleri, Vardiya Zabiti ve Uzakyol Vardiya Zabiti
Eğitim programlarını içermektedir.
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Güverte Yönetim Düzeyi Eğitimi Gerekleri
Madde 10- Güverte Yönetim Düzeyi Eğitimleri Müfredatı ile ilgili asgari gerekler EK5’te belirtilmiştir. Güverte Yönetim Düzeyi Eğitimleri, Birinci Zabit ve Kaptan İle Uzakyol
Birinci Zabit ve Uzakyol Kaptanı eğitim programlarını içermektedir.
Makine Sınıfı için Yeterlik Eğitim Gerekleri
Yağcı, Usta Makine Tayfası ve Elektro-Teknik Tayfası Eğitimi Gerekleri
Madde 11- Yağcı yeterliği, Usta Makine Tayfası yeterliliği ve Elektro-Teknik Tayfası
yeterliliği için önkoşul olan “Yağcı Eğitimi”, “Usta Makine Tayfası Eğitimi” ve “ElektroTeknik Tayfası Eğitimi” ile ilgili asgari gerekler EK-6’da belirtilmiştir.
Makine Sınırlı ĠĢletim Düzeyi Eğitimi Gerekleri
Madde 12- Makine Sınırlı İşletim Düzeyi Müfredatı ile ilgili asgari gerekler EK-7’de
belirtilmiştir. Makine Sınırlı İşletim Düzeyi Eğitimleri Sınırlı Makine Zabiti eğitim
programlarını içermektedir.
Sınırlı BaĢmakinist Yeterliğinden 750-2999 KW Arası Gemilerde ÇalıĢacak
Makine Zabiti Yeterliğine Geçecekler Ġçin Tamamlama Eğitimi Gerekleri
Madde 13- Sınırlı Başmakinist yeterliğinden Makine Zabiti yeterlik belgesi almak için
önkoşul olan “ Makine Zabiti Tamamlama Eğitimi” ile ilgili asgari gerekler EK-8’de
belirtilmiştir.
Makine ĠĢletim Düzeyi Eğitimi Gerekleri
Madde 14- Makine İşletim Düzeyi Eğitimi ile ilgili asgari gerekler EK-9’da
belirtilmiştir. Makine İşletim Düzeyi Eğitimleri Makine Zabiti ve Uzakyol Vardiya
Mühendisi/Makinisti eğitim programlarını içermektedir.
Makine Yönetim Düzeyi Eğitimi Gerekleri
Madde 15- Makine Yönetim Düzeyi Eğitimi Müfredatı ile ilgili asgari gerekler EK10’da belirtilmiştir. Makine Yönetim Düzeyi Eğitimleri İkinci Makinist ve Başmakinist İle
Uzakyol İkinci Makinisti/Mühendisi
ve Uzakyol Başmühendis/Başmakinist eğitim
programlarını içermektedir.
Yardımcı Sınıf Zabit Eğitimleri
Elektro-teknik Zabiti Eğitimi Gerekleri
Madde 16- Elektro-Teknik Zabiti Eğitimi ile ilgili
belirtilmiştir.

asgari

gerekler Ek-11’de

Yat Sınıfı Eğitim Gerekleri
Yat Kaptanı Eğitimleri Gerekleri
Madde 17- Yat Kaptanı (499 GT) ve Yat Kaptanı (500-2999 GT) Eğitimi ile ilgili
asgari gerekler EK-12’de belirtilmiştir.
Balıkçı Sınıfı Gemiadamları Eğitimleri
Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası Denizde Güvenlik Eğitimi
Madde 18- Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası olmak için ön koşul olan Denizde Güvenlik
Eğitimleri ile ilgili asgari gerekler Ek-13’te belirtilmiştir.
Balıkçı Gemisi Kaptanı Eğitimi
Madde 19- Balıkçı Gemisi Kaptanı olmak için ön koşul olan eğitim ile ilgili asgari
gerekler Ek-14’te belirtilmiştir.
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Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı
Madde 20- Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı olmak için ön koşul olan eğitim ile ilgili
asgari gerekler Ek-15’te belirtilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemiadamlarının Temel Eğitimlerinin Gerekleri
Temel Deniz Emniyeti Eğitimleri Gerekleri
Madde 21- Gemiadamı olunmasında önkoşul olan Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde
belirtilen “Denizde Emniyet Eğitimleri” olarak adlandırılan Denizde kişisel can kurtarma
teknikleri eğitimi, Temel ilkyardım eğitimi, Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi, Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği
eğitimi ile ilgili asgari gerekler EK-16’da belirtilmiştir
Gemi Güvenlik Eğitimleri Gerekleri
Madde 22- Gemi Güvenlik Zabiti Eğitimi, Güvenlikle İlgili Tanıtım Eğitimi, Güvenlik
Farkındalık Eğitimi ve Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi ile ilgili asgari gerekler EK17’de belirtilmiştir
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gemiadamlarının Özel Konulardaki Eğitimlerinin Gerekleri
Seyir Güvenlik Eğitimleri Gerekleri
Madde 23- İdare tarafından düzenlenen Radar Gözlem ve Plotlama Belgesi, Otomatik
Radar Plotlama Aygıtlarını (ARPA) Kullanma Belgesi, Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi
Sistemi (ECDIS) Belgesi Köprüüstü Kaynakları Yönetimi (BRM) Belgesi verilecek
kaptanlar ve güverte zabitleri ile Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM) Belgesi verilecek
başmühendis ve makine zabitleri için öngörülen eğitimlere ilişkin asgari gerekler Ek-18’de
belirtilmiştir. ECDIS BRM ve ERM eğitimleri en az Vardiya veya Makine Zabitliği eğitimi
veren eğitim kurumlarında verilebilir.
Ġlkyardım ve Tıbbi Bakım Eğitimleri Gerekleri
Madde 24- İdare tarafından düzenlenen “İlkyardım Belgesi” ile “Tıbbi Bakım Belgesi”
verilecek kaptanlar ve zabitler için öngörülen eğitimler ile bu eğitimlerle ilgili asgari gerekler
EK-19’da belirtilmiştir.
Tankerlerde ÇalıĢan Gemiadamlarının Eğitim Gerekleri
Madde 25- İdare tarafından düzenlenen “Petrol ve Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük
İşlemleri Temel Eğitim Belgesi”, “Petrol Tankerlerinde Yük İşlemleri İleri Eğitim Belgesi”,
“Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri İleri Eğitimi Belgesi”, “Sıvılaştırılmış Gaz
Tankerlerinde Yük İşlemleri Temel Eğitim Belgesi”, “Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük
İşlemleri İleri Eğitim Belgesi” verilecek gemiadamları için öngörülen eğitimler ile ilgili
asgari gerekler Ek-20’de belirtilmiştir.
Yangınla Mücadele Ġleri Eğitimi Gerekleri
Madde 26- İdare tarafından düzenlenen “Yangınla İleri Mücadele Belgesi” verilecek
zabitler için öngörülen eğitimle ilgili asgari gerekler Ek-21’de belirtilmiştir.
Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi Gerekleri
Madde 27- İdare tarafından düzenlenen “Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği
Belgesi” verilecek zabitler için öngörülen eğitimle ilgili asgari gerekler Ek-22’de
belirtilmiştir.
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Yolcu Gemilerinde ÇalıĢan Gemiadamlarının Eğitimlerinin Gerekleri
Madde 28- İdare tarafından düzenlenen Yolcu Gemileri Gemiadamları Belgesi”
verilecek gemiadamları için öngörülen eğitimle ilgili asgari gerekler Ek-23’te belirtilmiştir.
Gemi AĢçısı Eğitim Gerekleri
Madde 29- Gemi Aşçısı Eğitimi ile ilgili asgari gerekler Ek-24’te belirtilmiştir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Ayrılanlar ile Ġlgili Zorunlu Eğitimler
Seyir Ve Gemi Ġdaresi Kursu Gerekleri
Madde 30- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından
ayrılanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu güverte programı seyir dalı veya
Astsubay Güverte Sınıf Okulu seyir branşı mezunları dışında diğer branşlardan mezun
olanların Yönetmelik kapsamında yeterlik belgesi alabilmeleri için görmek zorunda oldukları
“Seyir Ve Gemi İdaresi Kursu” ile ilgili asgari gerekler Ek-25’te belirtilmiştir.
Gemi Makineleri Kursu Gerekleri
Madde 31- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından
ayrılan astsubaylardan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu gemi makineleri programı çark
ya da motor dalı veya Astsubay Makine Sınıf Okulu motor ya da çark branşı mezunları
dışında diğer branşlardan mezun olanların Yönetmelik kapsamında yeterlik belgesi
alabilmeleri için görmek zorunda oldukları "Gemi Makineleri Kursu" ile ilgili asgari gerekler
Ek-26’da belirtilmiştir.
Güverte Yönetim Düzeyi Tamamlama Subay Eğitimi Gerekleri
Madde 32- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından
ayrılan subayların Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen “Sözleşmenin öngördüğü A-II/2
müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini” içeren “Güverte
Yönetim Düzeyi Tamamlama Subay Eğitimi” ile ilgili asgari gerekler Ek-27’de belirtilmiştir.
Güverte Yönetim Düzeyi Tamamlama Astsubay Eğitimi Gerekleri
Madde 33- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından
ayrılan astsubayların Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen “Sözleşmenin öngördüğü AII/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini” içeren “Güverte
Yönetim Düzeyi Tamamlama Astsubay Eğitimi” ile ilgili asgari gerekler Ek-28’de
belirtilmiştir.
Makine Yönetim Düzeyi Tamamlama Subay Eğitimi Gerekleri
Madde 34- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından
ayrılan subayların Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen “Sözleşmenin ön gördüğü AIII/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini” içeren “Makine
Yönetim Düzeyi Tamamlama Subay Eğitimi” ile ilgili asgari gerekler Ek-29’da belirtilmiştir.
Makine Yönetim Düzeyi Tamamlama Astsubay Eğitimi Gerekleri
Madde 35- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından
ayrılan subayların Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen “Sözleşmenin ön gördüğü AIII/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini” içeren “Makine
Yönetim Düzeyi Tamamlama Astsubay Eğitimi” ile ilgili asgari gerekler Ek-30’da
belirtilmiştir.
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BEġĠNCĠ BÖLÜM
Öğretim Elemanı, Öğretmen ile Eğitimcilerin Sayıları, Yeterlikleri ve
Belgelendirilmeleri
YÖK’e Bağlı Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Eğiticiler
Madde 36- YÖK’e
bağlı
eğitim
kurumlarında
görevlendirilen
Öğretim
Üyesi/Elemanı/Görevlilerinin, istihdam edilme şartları, Yüksek Öğretim Kanunu’na göre
belirlenir ve görevlendirilmeleri kurumlarınca yapılır. Ancak, madde 41’de yer alan tabloda
belirtilen, deniz tecrübesine sahip eğitimci tarafından verilmesi gereken güverte ve makine
bölümlerine ait meslek derslerini verecek eğiticilerin bu Yönerge kapsamında düzenlenmiş ve
geçerli bir “Denizci Eğitimci Belgesine” sahip olması gerekmektedir. Bu Yönergenin
yürürlüğe girişinden önce yürürlükte olan Yönerge hükümlerine göre madde 41 de verilen
tablodaki dersleri vermek üzere yetkilendirilmiş eğiticiler bu Yönerge kapsamında doğrudan
belgelendirilir.
Güverte ve makine sınıfı yeterlik belgesine sahip olup, fakülte ve yüksekokullarda öğretim
elemanı olarak görev yapanların uluslararası sözleşmeler ile getirilen kurallara ve değişen
teknolojik şartlara uyumlarını sağlamak amacıyla, meslek içi eğitim niteliğindeki deniz
hizmetlerini, bir eğitim öğretim yılı içerisinde programları dahilinde ticaret gemilerinde
yapmalarını sağlamak eğitim kurumlarının yükümlülüğündedir.
MEB’e Bağlı Liselerde Görevlendirilecek Eğiticiler
Madde 37- MEB’e bağlı liselerde görevlendirilen Öğretmenlerin istihdam edilme
şartları, Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına
göre belirlenir ve görevlendirilmeleri
kurumlarınca yapılır. Ancak, madde 41’deki tabloda belirtilen, deniz tecrübesine sahip
eğitimci tarafından verilmesi gereken güverte ve makine bölümlerine ait meslek derslerini
verecek eğiticilerin bu Yönerge kapsamında belgelendirilmiş olması ve geçerli bir “Denizci
Eğitimci Belgesine” sahip olması gerekmektedir. Bu Yönergenin yürürlüğe girişinden önce
yürürlükte olan Yönerge hükümlerine göre madde 41’de verilen tablodaki dersleri vermek
için gerekli şartları sağlayan öğretmenler bu Yönerge kapsamında doğrudan belgelendirilir.
MEB’e Bağlı Özel Eğitim Kurumlarında Görevlendirilecek Eğiticiler
Madde 38- MEB’e özel eğitim kurumlarında görevlendirilen eğitmenlerin istihdam
edilme şartları, Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre belirlenir ve görevlendirilmeleri
kurumlarınca yapılır. Madde 41 deki tabloda belirtilen, deniz tecrübesine sahip eğitimci
tarafından verilmesi gereken güverte ve makine bölümlerine ait meslek derslerini verecek
eğiticilerin bu Yönerge kapsamında belgelendirilmiş ve geçerli bir “Denizi Eğitimci
Belgesine” sahip olması gerekmektedir. Bu Yönergenin yürürlüğe girişinden önce yürürlükte
olan Yönerge hükümlerine göre madde 41 de verilen tablodaki dersleri vermek üzere
yetkilendirilmiş eğiticilerden en az bir yıl hizmet ettiğini belgeleyenler sahip oldukları denizci
eğitici belgelerinin doğruluğu kontrol edilmek şartıyla bu Yönerge kapsamında doğrudan
belgelendirilir. Bu kapsamda belge düzenlenen eğiticiler yalnızca, bu Yönergenin yürürlük
tarihinden önceki çalışma sınırlarına göre istihdam edilebilecektir.
Denizci Eğitimcilerin Belgelendirilmesi
Madde 39- Eğitimciler; meslek derslerini veren denizci eğitimciler ve diğer dersleri
veren temel ve/veya destek dersleri eğitimcileri olarak iki ayrı guruba ayrılırlar. Meslek
derslerini veren denizci eğitimcilerden aşağıdaki şartları yerine getirenler “Denizci Eğitimci
Belgesi” almaya hak kazanırlar. Belgeler İdare tarafından düzenlenir.
Denizci Eğitimci sayısının yetersiz kaldığı durumlarda İdarenin Merkez ve Taşra
Teşkilatında görevli Denizci Eğitimci yeterliklerine haiz personel eğitimci olarak
görevlendirilebilir.
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Denizci Eğitimci Belgesi almak isteyen eğiticilerden;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların denizcilik ile ilgili bölümlerinden yada
Deniz Harp Okulundan mezun olmak,
2) Bu Yönergenin 41 inci maddesinde yer alan tablodaki güverte bölümü derslerini
vermek için aşağıdaki şartlardan birini sağlamak,
a. En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliğine sahip olmak şartıyla en az iki yıl birinci
zabitlik yapmış olmak veya
b. En az Uzakyol Birinci Zabiti yeterliğine sahip olmak şartıyla Bakanlıkta en az 5
yıl hizmet etmiş olmak veya
c. Deniz Harp Okulu mezunu olup, en az Uzakyol Kaptan yeterliğine sahip olmak
ve bu yeterlik belgesi ile en az üç yıl kaptanlık yapmış olmak,
d. En az Uzakyol Vardiya Zabiti yeterliğine sahip olmak şartıyla, doktora eğitimine
devam etmek veya doktora unvanı ya da daha üst bir akademik yeterliğe sahip
olmak
3) Aksi belirtilmedikçe, bu Yönergenin 41 inci maddesinde yer alan tablodaki makine
bölümü derslerini vermek için aşağıdaki şartlardan birini sağlamak,
a. En az Uzakyol İkinci Mühendisi yeterliğine sahip olmak şartıyla en az iki yıl
ikinci mühendislik yapmış olmak veya,
b. En az Uzakyol İkinci Mühendisi yeterliğine sahip olmak şartıyla Bakanlıkta en
az 5 yıl hizmet etmiş olmak veya ,
c. Deniz Harp Okulu mezunu olup, en az Uzakyol Başmühendis yeterliğine sahip
olmak ve bu yeterlik belgesi ile en az üç yıl başmühendislik yapmış olmak,
d. En az Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterliğine sahip olmak şartıyla, doktora
eğitimine devam etmek veya doktora unvanı ya da daha üst bir akademik yeterliğe
sahip olmak
e. En az Uzakyol ikinci mühendis yeterliğine sahip olmak ve Gemi İnşaa
Mühendisi veya Gemi İnşaa ve Gemi Makineleri Mühendisi olmak şartıyla, doktora
eğitimine devam etmek veya doktora unvanı ya da daha üst bir akademik yeterliğe
sahip olmak,
4) IMO Model Kurs 6.09 “Eğiticilerinin Eğitimi” kurs programını Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş bir eğitim kurumunda tamamlamış olmak. Aynı eğitimi Bakanlık tarafından
uygun görülen ülkelerde almış olanlar ya da bu eğitimi içeren ve MEB tarafından öğretmen
olabilmek için kabul edilen bir formasyon eğitimi almış olanlar bu eğitimden muaf tutulur.
şartlarını sağlayanlara 5 yıl süreli “Denizci Eğitimci Belgesi” düzenlenir. Ayrıca,
gemiadamlarının özel konulardaki eğitimlerinde görev alacak eğiticilerden;
5) İngilizce öğretmenleri haricinde, “Denizcilik İngilizcesi” derslerini vermek için
Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 70 puan almak ya da ulusal veya uluslararası geçerliği
bulunan bir sınavdan buna denk puan almış olmak,
6) Simülatör eğitimlerini verecek eğiticiler için bu Yönerge hükümlerine göre veya bu
Yönergenin yürürlüğe girişinden önceki Yönerge hükümlerine uygun olarak görevlendirilerek
en az 5 yıl denizcilik eğitimi vermiş olmak şartıyla ilgili simülatör firması tarafından verilen
eğitimlerin yanı sıra Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında IMO
Model Kurs 6.10 “Simülatör Eğiticilerinin Eğitimi” kurs programını tamamlamak veya aynı
eğitimi Bakanlık tarafından uygun görülen ülkelerde almış olmak,
7) Temel Deniz Emniyet Eğitimlerini verecek eğiticiler için Bakanlık tarafından
onaylanmış eğitim programına göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında
“Denizde Güvenlik Eğiticilerinin Eğitimi” kurs programını tamamlamak,
şartlarını sağlayanlara ilgili eğitimlerde 5 yıl süre ile geçerli “Denizci Eğitimci Belgesi”
verilir.
8) Denizci Eğitimci belgelerinin yenilemek isteyen eğiticiler, sahip oldukları belge ile
en az 1 yıl süreli kadrolu/tam zamanlı veya geçici/saat ücretli olarak çalıştığını belgelemeleri
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halinde ya da eğitim hizmeti yok ise Bakanlık tarafından belirlenmiş hizmet içi eğitimleri
almaları halinde belgeleri 5 yıl süre ile yenilenecektir.
Eğiticilerin GAEBS’ye Kayıt Edilmesi
Madde 40- Bu Yönergeye göre belgelendirilmiş eğiticiler, eğitim kurumlarının
başvurusu üzerine çalışma sözleşmesi, MEB çalışma onayları, sigorta kayıtları ve vereceği
derslerle ilgili bilgileri (ders adı ve görev alacağı süre) eğitim kurumları tarafından bu
Yönergede belirtilen başvuru şartlarına göre Bakanlığa gönderilmesi halinde GAEBS’ye
kaydedilecektir.
Meslek Dersleri ve Diğer Eğitimlere ĠliĢkin Hükümler
Madde 41- Bu maddedeki tabloda belirtilen güverte ve makine meslek dersleri aksi
belirtilmedikçe bu Yönerge hükümlerine göre belgelendirilmiş denizci eğitimciler tarafından
verilir. Bu Yönerge ile belirlenmiş eğitim programlarında yer alan meslek dersleri dışındaki
eğitimlerde görev alacak eğiticilerin nitelikleri ve sayısı eğitim kurumlarının kendi
mevzuatları çerçevesinde belirlenir. Ayrıca, 21 inci maddede belirtilen eğitimin içinde yer
alan temel ilk yardım eğitimi İlk Yardım Yönetmeliği hükümlerine göre belgelendirilmiş
kişiler tarafından, 24 üncü maddede belirtilen eğitimler ise Sağlık Bakanlığı Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gemiadamı Sağlık Eğiticisi (GASE)
Sertifikasına sahip kişiler tarafından verilir.

GÜVERTE VE MAKĠNE BÖLÜMLERĠ MESLEK DERSLERĠ
GÜVERTE
DERSLERİ

MESLEK










Seyir,
Vardiya Standartları,
Denizde Haberleşme,
Gemicilik,
Gemi Kullanma,
Yük İşlemleri,
Temel Deniz Emniyet Eğitimleri,
Simülatör destekli meslek (Yük Elleçleme, Arpa-Radar,
Köprüüstü ECDIS vb) Dersleri,

(Aşağıda belirtilen eğitimler üniversitelerde ilgili konuda
en az doktor unvanımdaki eğiticiler tarafından verilmesi
halinde bu dersin verilmesinde denizci eğitici olma şartı
aranmaz. Ayrıca, aşağıdaki eğitimler bu Yönergenin 39.
Maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında denizci eğitimci
belgesi düzenlenenler tarafından da verilebilir. )
 Denizcilik İngilizcesi
 Gemi İnşa
 Gemi Stabilitesi

MAKİNE
DERSLERİ

MESLEK

 Gemi Makinelerine Giriş
 Dizel Motorları
 Hidrolik – Pnömatik ve Otomatik Kontrol,
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 Gemi İnşa
 Gemi Makineleri Operasyonu ve Bakımı,
 Gemi Yardımcı Makineleri,
 Denizcilik İngilizcesi
(Yukarıda belirtilen eğitimlerin üniversitelerde ilgili konuda
en az doktor unvanımdaki eğiticiler tarafından verilmesi
halinde bu dersin verilmesinde denizci eğitimci olma şartı
aranmaz. Ayrıca, bu Yönergenin 39. Maddesinin 3 üncü
fıkrasının e bendi kapsamında denizci eğitici belgesi alanlar
yalnızca yukarıda belirtilen eğitimleri verebilirler)
 Temel Deniz Emniyet Eğitimleri
 Makine Dairesi Simülatörü,
Öğretim Elemanı, Öğretmen ve Eğitimcilerin Sayısını Düzenleme Kuralı
Madde 42- Tüm eğitim kurumları aşağıdaki kurallara uygun olarak gerekli sayıda
eğiticiyi kadrolarında bulundururlar.
1) Özel eğitim kurumları işletim düzeyinde verecekleri her bir eğitim için Bakanlık
tarafından bu Yönerge hükümlerine göre belgelendirilmiş en az 5 denizci eğitimciyi kadrolu
olarak istihdam etmeleri gereklidir. Kaydedilen kursiyer sayısının 24’ü geçmesi durumunda
her 12 öğrenci için 1 denizci eğiticiyi geçici veya saat ücretli olarak istihdam etmesi
gerekmektedir. Özel Öğretim kurumları, sınırlı işletim, yat kaptanlığı, balıkçı gemisi kaptanı
açık deniz balıkçı gemisi kaptanı düzeyinde verecekleri her bir eğitim için Bakanlık
tarafından bu Yönerge hükümlerine göre belgelendirilmiş en az 3 denizci eğitimciyi kadrolu
olarak istihdam etmeleri gereklidir. Ayrıca, yönetim düzeyinde verilecek her eğitim için ve
gemiadamlarının sertifikalandırılmasına yönelik her bir kurs programı, gemici ve yağcı
eğitimleri için en az 2 kadrolu denizci eğitimci ve buna ilave olarak kaydedilen her 24 öğrenci
için 1 denizci eğiticiyi geçici veya saat ücretli olarak istihdam etmesi gereklidir. Eğitim
programlarında meslek dersleri dışındaki eğitimlerde görev alacak eğiticilerin nitelikleri ve
sayısı Yönerge ekinde yer alan ilgili eğitim programının asgari gereklerinde belirtilmiştir.
2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerden, mezunlarının Vardiya Zabiti ve/veya
Makine Zabiti yeterliği almasını isteyenlerin, her bir yeterlik için meslek derslerini verecek
bu Yönerge hükümlerine göre belgelendirilmiş en az 4 kadrolu öğretmene sahip olması
gereklidir. Ayrıca, toplam öğrenci sayısının 48’i geçmesi durumunda kaydedilen her 24
öğrenci için 1 denizci eğiticiyi geçici veya saat ücretli olarak istihdam etmesi gereklidir.
Mezunlarının Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makine Zabiti, Yat Kaptanı veya Balıkçı Gemisi
Kaptanı yeterliği almasını isteyen liselerde her bir yeterlik için meslek derslerini verecek, bu
Yönergeye göre belgelendirilmiş en az 1 kadrolu öğretmene sahip olmaları gereklidir. Ayrıca,
toplam öğrenci sayısının 48’i geçmesi durumunda her 24 öğrenci için 1 denizci eğiticiyi
geçici veya saat ücretli olarak istihdam etmesi gereklidir.
3) YÖK’e bağlı üniversitelerde; mezunlarının Uzakyol Vardiya Zabiti ve/veya
Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak belgelendirilmesini isteyen eğitim kurumları her bir
yeterlik için bu Yönerge hükümlerine göre belgelendirilmiş en az 5 kadrolu öğretim elemanı
istihdam etmelidir. Toplam öğrenci sayısının 48’i geçmesi durumunda her 24 öğrenci için 1
denizci eğiticiyi geçici veya saat ücretli olarak istihdam etmesi gereklidir. Mezunlarının
Vardiya Zabiti ve/veya Makine Zabiti olarak belgelendirilmesini isteyen eğitim kurumları her
bir yeterlik için bu Yönerge hükümlerine göre belgelendirilmiş en az 3 kadrolu öğretim
elemanı istihdam etmelidir. Öğrenci sayısının 48’i geçmesi durumunda her 24 öğrenci için 1
denizci eğiticiyi geçici veya saat ücretli olarak istihdam etmesi gereklidir. Mezunlarının
Sınırlı Vardiya Zabiti ve/veya Sınırlı Makine Zabiti olarak belgelendirilmesini isteyen eğitim
kurumları her bir yeterlik için bu Yönergede belirtilen denizci eğitimci kriterlerine uygun en
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az 2 kadrolu öğretim elemanı istihdam etmelidir. Öğrenci sayısının 48’i geçmesi durumunda
her 24 öğrenci için 1 denizci eğiticiyi geçici veya saat ücretli olarak istihdam etmesi
gereklidir.
Eğiticilerin ÇalıĢma Süreleri
Madde 43- Denizci eğitimci olarak bu Yönerge hükümlerine göre belgelendirilmiş
eğiticiler özel eğitim kurumlarında tam zamanlı ve kadrolu olarak istihdam edilmişler ise
başka bir kurumda geçici veya saatlik ücretli olarak GAEBS’ye kaydedilemez. Denizci
eğitimciler aynı gün farklı iki kurumda olmamak ve günde 3 ders saatini aşmamak kaydıyla
en fala 5 eğitim kurumu ile geçici veya saatlik ücretli olarak GAEBS’ye kaydedebilirler.
Ancak GAEBS’ye kayıtlı eğiticilerin haftalık ders yükü 40 ders saatini aşamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Eğitim Kurumlarının Fiziki Ġmkanları, Eğitim Tesisleri Araç Gereç ve Donanım
Gerekleri
Genel Düzenleme Kuralı
Madde 44- Gemiadamlarının eğitimleri için eğitim-öğretim araç, gereç ve donanım ile
ilgili asgari gerekler aşağıda gösterilmiştir. Ancak, bu gerekler, Dünya’da denizcilik eğitimöğretim gelişmelerine uygun olarak İdare tarafından yeniden düzenlenebilir.
Eğitim Tesisleri ve Laboratuvarlar
Madde 45- Tayfa ve/veya Zabitan sınıfına yönelik eğitim veren tüm eğitim
kurumlarının GAEBS’ye kaydedilebilmesi ve yetkilendirilebilmesi için en az gemici veya
yağcı eğitimi verebilmesi ve Bakanlık tarafından onaylanmış aşağıdaki tesislere ve
laboratuvarlara sahip olması gerekmektedir. Ancak, bu tesislere sahip olmayan eğitim
kurumları bu Yönergede belirtilen Eğitimde İşbirliği şartlarına göre Bakanlık tarafından
onaylanmış bir eğitim kurumu ile protokol imzalaması gereklidir. Bu eğitim tesisleri;
1) Yangın Eğitim Merkezi
2) Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitimi Platformu
3) Denizde Kişisel Canlı Kalabilme Eğitim Havuzu (YÖK’e bağlı üniversiteler ve
MEB’e bağlı liseler bu tesisi için 31/12/2016 tarihine kadar protokol yapabilirler. Bu tarihten
sonra bu Yönergede belirtilen havuz tesisi şartlarına uygun bir tesis sahibi olmak
zorundadırlar.)
4) Yönerge eklerinde yer alan eğitim bazında düzenlenmiş asgari gereklerde belirtilen
laboratuvarlardır.
Eğitim kurumları yetkilendirilmek istedikleri eğitim/eğitimler için bu Yönergenin
eklerinde yer alan eğitim bazında belirtilen asgari gereklerle belirlenmiş içeriğindeki
malzemelerle birlikte tesis/laboratuvarlara sahip olması gerekmektedir. Laboratuvar ve
içindeki malzemeler ile eğitim tesisleri, Bakanlık tarafından veya Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlar tarafından aşağıda belirtilen asgari gereklere göre
onaylanacaktır.
1) Yangın Eğitim Merkezi onaylanmasında aranacak asgari gerekler EK-31’de yer
almaktadır.
2) Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği (Hızlı Can Kurtarma Botları Dahil)
Eğitimi Platformunun onaylanmasında aranacak asgari gerekler EK-32’de yer almaktadır.
3) Denizde Kişisel Canlı Kalabilme Eğitim Havuzunun onaylanmasında aranacak
asgari gerekler EK-33’te yer almaktadır.
4) Laboratuvarların onaylanmasında aranacak asgari gerekler EK-34’te belirtildiği
gibidir.
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Derslikler
Madde 46- Eğitim kurumlarının fiziki imkanları ve bu fiziki imkanlarla alabilecekleri
azami kontenjan eğitim kurumlarının kendi mevzuatlarına göre belirlenir. Ancak kurs
programlarında GAEBS’ye kaydedilebilecek kursiyer sayısı bu Yönergede belirtilen sayı ile
sınırlı olacaktır. Eğitim kurumlarının GAEBS’de yetkilendirilebilmeleri için aşağıdaki fiziki
imkanlara sahip olması gereklidir. Eğitim kurumları
1) İşletim düzeyinde verilen her bir eğitim için en az 4 derslik ve eğitim içeriğindeki
dersler için ayrı laboratuvarlara,
2) Yönetim düzeyinde verilen her bir eğitim için en az 2 derslik ve eğitim içeriğindeki
dersler için laboratuvarlara,
3) Sınırlı İşletim düzeyinde verilen her bir eğitim için ve Yat Kaptanlığı ile her bir
tamamlama eğitimi için en az 2 derslik ve eğitim içeriğindeki dersler için laboratuvarlara,
4) Gemici, yağcı ve yukarıda belirtilen eğitimlerin dışında Yönetmelikte madde
bazında her bir eğitim başlığı (Ör: Temel Deniz Emniyeti Eğitimleri, Tanker Eğitimleri, Seyir
Güvenlik Eğitimleri vb.) için en az 1 derslik ve laboratuvarlara
sahip olmaları gerekmektedir.
Simülatörlerle Ġlgili Genel Hükümler Onaylanmaları ve GAEBS’ye Kaydedilmesi
Madde 47- Eğitim kurumlarında mevcut tüm simülatörlerin Bakanlık veya Bakanlık
tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından, STCW Sözleşmesinin Kural I/12, A-I/12 ve
B-I/12 şartlarına ve ilgili eğitimler için uygunluğu onaylanacaktır. Onaylanan simülatörler
GAEBS’ye kaydedilecektir. Onaylanmamış simülatörler ilgili eğitimler için kabul
edilmeyecektir. Onaylanması gereken simülatörler aşağıdaki gibidir.
1) Köprüüstü Simülatörü
2) Makine Dairesi Simülatörü
3) Petrol, Kimyasal ve Sıvılaştırılmış Gaz Tankerleri Yük Elleçleme Simülatörleri
4) ECDIS Simülatörü
5) GMDSS Simülatörü
6) RADAR Simülatörü
7) ARPA Simülatörü
Eğitim kurumları arasında iĢbirliği
Madde 48- Tüm eğitim kurumları bu Yönergede belirtilen araç gereç, donanım ve tesis
şartlarını sağlamak zorundadır. Ancak, bu araç gereç ve donanıma sahip olamayan eğitim
kurumları ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını teminen Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş başka bir eğitim kurumu ile aşağıdaki şartlar kapsamında işbirliğinde
bulunabilirler. Yapılan işbirliğine ilişkin dokümanlar İdareye gönderilir ve Komisyon
tarafından uygun görülenler GAEBS’ye kaydedilir. Yapılacak işbirliği aşağıdaki şartları
sağlamalıdır.
1. Yapılacak işbirliği bir protokol ile imza altına alınacaktır.
2. Havuz tesisleri hariç protokol ancak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim
kurumları arasında yapılabilir.
3. Protokolde, işbirliğinin kapsamı bildirilecek ve imkanlardan yararlanılacak gün ve
saatler açık şekilde belirtilecektir.
4. Protokol kapsamı, Bakanlık tarafından onaylanmış Simülatörler, Can Kurtarma
Araçları (Hızlı Can Kurtarma Botları Dahil) Kullanma Eğitim Platformu, Yangın Eğitim
Merkezi ve Denizde Kişisel Canlı Kalabilme eğitimleri için gerekli havuzun imkanlar
dahilinde ortak kullanılması ile sınırlı kalacaktır.
5. Onaylı araç gereç tesislere sahip eğitim kurumu en fazla 3 eğitim kurumu ile protokol
imzalayabilecektir.
11

6. Protokol ancak 30 km’yi geçmemek şartıyla il sınırları dahilindeki eğitim kurumları
arasında yapılabilecektir.
7. Protokol en az 2 yıl için geçerli olacaktır.
8. Bu Yönergenin yayım tarihinden önce yapılmış protokoller bu maddede belirtilen
şartlara uyması ve Bakanlık tarafından onaylanması şartıyla geçerli sayılacaktır.
9. Protokol kapsamında düzenlenecek eğitimlere ait bilgiler bir jurnale karşılıklı olarak
işlenecektir. Ayrıca, eğitime katılanlar eğitim tesislerine sahip kurum tarafından GAEBS’ye
işleyecektir.
Araç-Gereç Donanımlar ile ilgili genel hükümler.
Madde 49- Gemiadamlarının eğitimleri için eğitim-öğretim araç, gereç ve donanım ile
ilgili en az gerekler eğitim bazında Yönerge eklerinde yer almaktadır. Eğitim kurumlarının
sahip olması gereken araç-gereç, donanım, derslik ve laboratuvarları bu Yönerge hükümlerine
göre Bakanlık tarafından onaylanmış ve çalışır durumda olmalıdır. Eğitim kurumlarının adres
değişiklikleri ve taşınacağı adresi en az 1 ay öncesinden İdareye bildirmelidir. Adres
değişikliği yapan eğitim kurumları bu Yönerge kapsamında onaylanması gereken araç gereç
donanım ve tesislerini yeni adresi için tekrar onaylatmak zorundadır.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık KoĢulu, Sınıf Geçme, Deniz Eğitimi ve
Mezuniyet Esasları
Kayıt Kabul
Madde 50- Her eğitim kurumu, Yönetmelikte ve Yönetmeliğe bağlı yönergelerde
belirtilen esaslara uygun olarak öğrenci kabul eder. Gemiadamlarına yönelik kurs niteliğinde
düzenlenen eğitimler, Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliğinin hükümlerine uygun
olarak yürütülür. Özel eğitim kurumları öğrenci kabul ve kayıtlarını GAEBS’de tutar ve
belgeleri istenildiğinde İdare ve Komisyona ibraz eder. Kursiyerlerin günlük yoklamaları
kendi mevzuatlarına göre yapılır ve GAEBS’ye işlenir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmî
Orta Öğretim Kurumları ile Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı fakülte ve yüksekokulların
örgün eğitim programlarında öğrenci kayıt kabulü, sınıf geçme, sınav ve mezuniyet için ilgili
kurumun mevzuatı uygulanır. Ancak tüm eğitim kurumları öğrencilerini GAEBS’ye kayıt
edecek ve istenen bilgileri GAEBS’ye işleyecektir.
Sağlık KoĢulu
Madde 51- Her eğitim kurumu, Sağlık Yönergesine uygun olarak “gemiadamı olur”
sağlık raporuna sahip öğrencilerden, verdikleri eğitimi etkin olarak sürdürebilecek , bedensel
güç ve yeterliliğe sahip olanların kayıtlarını yapar. Eğitim kurumları bununla ilgili kendi
standartlarını belirler.
Sınıf geçme, kurs bitirme ve değerlendirme sınavları
Madde 52- Örgün ve yaygın öğretim kurumlarında öğrenci/kursiyerin başarılarının
tespitinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve/veya YÖK’ün ilgili mevzuatı uygulanır.
Gemiadamlarına yönelik kurs niteliğinde düzenlenen eğitimlere ait devam, kurs bitirme,
sınav ve başarı esasları Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliğinin hükümlerine tabidir.
Ancak, Bakanlık kurs bitirme sınavlarının haricinde bir sınav yapılması için düzenleme
yapabilir.
Süreli sertifikaların yenilenmesinde Yönetmelik gereği girilmesi gereken değerlendirme
sınavları, İdare tarafından yazılı veya çevrim içi sınav sistemi ile yapılır. Bu sınavlarda en az
50 soru sorulur. Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte değerlendirme sınavlarını yapmak
üzere yetkilendirilmiş kurumlar 1/7/2014 tarihine kadar sınavları gerçekleştirebilecektir.
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Yönerge yürürlüğe girdikten sonra değerlendirme sınavları ile ilgili yeni bir yetkilendirme
yapılmayacaktır.
Açık Deniz Eğitimi
Madde 53- Deniz eğitimi, öğrenci/kursiyerin aldığı derslere ait müfredatın, gemi
üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi ve bu uygulamanın onaylı bir deniz eğitimi
kayıt defterlerine
(staj defteri) işlenmesi esasıyla gerçekleştirilir. Eğitim kurumları
uyguladıkları müfredata ait konuları kapsayan staj defterini hazırlar veya İdare tarafından
belirli bir eğitim için onaylanmış staj defterini kullanabilir. Bu eğitimden başarılı
sayılabilmek için, eğitim kurumlarının staj komisyonları tarafından, deniz eğitiminin olması
gereken uygun ortamda yapılıp yapılmadığı, süreleri, eğitim yapılan gemi ve şirketten temin
edilmesi gerekli belgelerin tam ve uygun olması, deniz eğitimi kayıt defterlerinin yeterliliği ve
öğrencinin bilgi düzeyi değerlendirilerek yeterli bulunması gereklidir. Staj komisyonlarında
İdareden bir uzman bulundurulması gerekmekte olup, bu husus eğitim kurumlarının
sorumluluğundadır.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
Gemiadamları Sınav Konuları ve BaĢarı Esasları
Ġngilizce BaĢarı Esasları
Madde 54- Yönetmelikte belirtilen İngilizce hazırlık sınıfından muaf olma ve sınıf
geçme esasları ile bazı yeterliklerden bir üst yeterliklere yükselmek için Yönetmelikte
belirtilen zorunlu olan İngilizce eğitimi esasları aşağıda belirtilmiştir;
a) İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılmak ve başarılı olmak için ;
1. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almak, ulusal
veya uluslar arası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavından buna denk (ÖSYM tarafından
belirlenen Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlilikleri tablosuna uygun) puan almış olmak,
2. Üniversitelerde uygulanmakta olan İngilizce hazırlık eğitiminde, üniversitenin
kendi mevzuatında yer alan muafiyet ve başarılı olma esaslarına göre başarılı olmak,
3. Üniversiteler dışındaki özel eğitim ve öğretim kurumlarında uygulanan ve
üniversitelerin yabancı dil birimlerince müfredat ve program içi değerlendirme ölçütleri
bakımından kendi programlarına denkliği onaylanmış olan bir İngilizce hazırlık programını
tamamlamak ve Yönetmelikte altı sömestr süreli A-II/1 veya A-III/1 müfredatını içeren
uzakyol vardiya zabitliği/ uzakyol vardiya makinistliği eğitimine başlamadan önce,
Gemiadamları Sınavları Merkezi tarafından yapılacak Genel İngilizce sınavından en az 60
puan almak,
b) Vardiya Zabitliğinden Birinci Zabit (500-3000 GT) yeterliğine, Makine Zabitliğinden
İkinci Makinist (750-3000 kW) yeterliğine ya da Kaptan (500-3000 GT) yeterliğinden
Uzakyol Kaptan yeterliğine ve
Başmakinist (750-3000 kW) yeterliğinden Uzakyol
Başmakinist yeterliğine yükselmek için gerekli olan İngilizce eğitiminde yeterli sayılmak için;
1.Bu maddenin (a) bendinin 1,2,3 numaralı alt bentlerinden birisini sağlamak,
2. Gemiadamları Sınavları Merkezi tarafından yapılacak Genel İngilizce sınavından
en az 60 puan almak,
koşullarından birini yerine getirmek gereklidir. Bu yeterliği sağlayan kişiler diğer
kademelerdeki temel İngilizce ders ve sınavlarından muaf tutulurlar. Ancak gemiadamı
yeterlik düzeyinin gerektirdiği “denizcilik İngilizcesi” sınavlarına girmeleri zorunludur.”
Sınavların ġekli
Madde 55- Gemiadamları sınavlarının yapılış şekli GASM Kurulu tarafından belirlenir
ve sınav kılavuzları basılı kitapçık şeklinde veya GASM İnternet Sitesinden yayınlanır. Bu
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Yönergede belirtilen uygulama ve/veya sözlü sınavlarının hangi sınav konularında ve nasıl
yapılacağına ilişkin hususlar GASM Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
Güverte Sınıfı Gemiadamları Sınav Konuları
Madde 56- Güverte sınıfı gemiadamları için sınav konuları aşağıda gösterilmiştir.
Gemiadamları Sınav soruları, GASM Kurulu tarafından bu yönergede belirtilen ilgili
müfredatlar göz önünde bulundurularak belirlenir.
a) “Gemici Sınavı” Konuları
1. Seyir
2. Gemicilik
3. Denizde Güvenlik
Yukarıdaki derslerden geçme notu 100 üzerinden 50 puandır.
b) “Usta Gemici Sınavı” Konuları
1. Seyir
2. Gemicilik
3. Yük elleçleme ve yük istif
4. Denizde Güvenlik
5. Bakım ve onarım
Yukarıdaki derslerden geçme notu 100 üzerinden 50 puandır.
c) “Güverte Lostromosu Sınavı” Konuları
1. Seyir
2. Gemicilik
3. Yük elleçleme ve yük istif
4. Denizde Güvenlik
5. Bakım ve onarım
Yukarıdaki derslerden geçme notu 100 üzerinden 50 puandır.
d) Güverte Sınıfı Gemiadamı Yeterlik Kodları
Yeterlik Kodu
01
02
03
04

Yeterlik Düzeyi
Sınırlı İşletim
Sınırlı Yönetim
İşletim
Yönetim

e) “SINIRLI ĠġLETĠM DÜZEYĠNDEKĠ” Sınav Konuları;
Bu düzeyde sınava, Sınırlı Vardiya Zabiti adayları girecektir. Bu düzeyde sınava
girecek Sınırlı Vardiya Zabitlerinin sorumlu olacakları sınav konuları, başarı puanı ve soru
sayısı Tablo-1’de gösterilmiştir.
TABLO-1: Sınırlı ĠĢletim Düzeyindeki Sınav Konuları ve BaĢarı Esasları
Ders
Kodu
01
03
04

Sınav Konusu
Seyir
Gemicilik
Denizde Haberleşme

BaĢarı
Puanı
50/100
50/100
50/100

Soru
Sayısı
20
20
20
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Denizde Güvenlik
50/100 20
Yük İşlemleri ve Gemi
50/100 20
06
Stabilitesi
Bu düzeydeki yeterlikler : SVZ: Sınırlı Vardiya Zabiti (11)
Sorumlu olduğu sınav konuları : 01, 03, 04, 05, 06
05

Yazılı sınavlardan başarılı olanlar, GASM kurulu tarafından gerekli görülürse, kurulca
belirlenecek konulardan, yazılı sınavda almaları gereken puanlar esas olmak üzere sözlü
ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Her iki sınavdan başarılı olanlar ilgili konudan
geçmiş sayılırlar. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarısız olanlar, bir sonraki sınav
döneminde yalnızca başarısız oldukları sözlü ve/veya uygulamalı sınava girerler.
Sınırlı iĢletim düzeyinde uygulanacak muafiyetler;
Bu yönergenin yürürlük tarihinden sonra sınava girecek adaylar, geçmiş sınavlardaki
“Meteoroloji” ve “Deniz Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri” sınav konularından
muaf tutulmuşlardır. Geçmiş sınavda bu sınav konularından başarısız olan adaylar bu
yönergenin yürürlüğe girişini müteakip bu sınav konularından muaf tutulacaklardır. Geçmiş
sınavlarda “Denizde Güvenlik ve Denizde Haberleşme” sınav konusundan başarı olan adaylar
04 ve 05 kodlu sınav konularından muaf tutulurlar.
GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC), GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC),
GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü (REO1) veya GMDSS 2 nci Sınıf Telsiz
Elektronik Operatörü (REO2) yeterlik belgelerinden herhangi birine sahip olanlar, yeterlik
belgelerinin geçerlilik süresi içinde başvurdukları Denizde Haberleşme (04) sınavından muaf
sayılırlar.
f) “SINIRLI YÖNETĠM DÜZEYĠNDE” Sınav Konuları
Bu düzeyde sınava, Yat kaptanı, Balıkçı Gemisi Kaptanı, Açık Deniz Balıkçı Gemisi
Kaptanı, Sınırlı Kaptan adayları girecektir. Bu düzeyde sınava gireceklerin yeterlik
düzeylerine göre sorumlu olacakları sınav konuları, soru sayısı ve başarı puanları Tablo2’de gösterilmiştir
TABLO-2: Sınırlı Yönetim Düzeyindeki Sınav Konuları ve BaĢarı Esasları
Ders
Soru
Kod
Sınav Konusu
BaĢarı Puanı
Sayısı
u
Seyir – Denizde Çatışmayı Önleme
SK : 60/100
20
YK, BK, AB :
02 Kuralları
50/100
Denizde Haberleşme
SK : 60/100
20
04
YK, AB 50/100
Denizde Güvenlik
SK : 60/100
20
YK, BK, AB:
05
50/100
SK : 60/100
20
06 Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi
Gemicilik, Tekne Kullanma
SK : 60/100
20
YK, BK, AB:
07
50/100
Deniz Hukuku ve Uluslar arası
SK : 60/100
20
08
Denizcilik Sözleşmeleri
YK : 50/100
YK : 50/100
20
09 Motor Bilgisi
SK : 60/100
20
10 Meteoroloji
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AB: 50/100
YK : 50/100
20
11 Denizcilik İngilizcesi
Bu düzeydeki yeterlilikler : Yat Kaptanı (YK) (21), Balıkçı Gemisi
Kaptanı (BK) (22), Açıkdeniz Balıkçı Gemisi Kaptanı (AB) (23), Sınırlı
Kaptan (SK) (24)
Sorumlu oldukları sınav konuları :
BK : 02,05,07
YK : 02,04,05,07,08,09,11
AB : 02,04,05,07,10
SK : 02,04,05,06,07,08,10
Yazılı sınavlardan başarılı olanlar, GASM kurulu tarafından gerekli görülürse, kurulca
belirlenecek, konulardan, yazılı sınavda almaları gereken puanlar esas olmak üzere sözlü
ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Her iki sınavdan başarılı olanlar ilgili konudan
geçmiş sayılırlar. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarısız olanlar, bir sonraki sınav
döneminde yalnızca başarısız oldukları sözlü ve/veya uygulamalı sınava girerler.
Sınırlı yönetim düzeyinde uygulanacak muafiyetler;
BK: Geçmiş sınavlarda “Seyir” sınav konusundan başarılı olmuş adaylar 02 kodlu
sınav konusundan muaf sayılır. “Gemicilik” sınav konusundan başarılı olmuş adaylar 07
kodlu sınav konusundan muaf sayılırlar.
AB ve SK: Geçmiş sınavlarda “Seyir” sınav konusundan başarı olmuş adaylar 02
kodlu sınav konusundan muaftır. “Gemicilik” sınav konusundan başarılı olmuş adaylar 07
kodlu sınav konusundan muaftır. “Denizde Güvenlik ve Denizde Haberleşme” sınav
konusundan başarı olan adaylar 04 ve 05 kodlu sınav konularından muaf tutulurlar.
YK: Geçmiş sınavlarda “Gemicilik, Tekne Kullanma ve Meteoroloji” birleşik sınav
konularından başarılı olan adaylar, 07 kodlu sınav konularından, “Denizde Güvenlik ve
Denizde Haberleşme” birleşik sınav konusundan başarı olan adaylar ise 04 ve 05 kodlu sınav
konularından muaf tutulurlar.
GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC), GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC),
GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü (REO1) veya GMDSS 2 nci Sınıf Telsiz
Elektronik Operatörü (REO2) yeterlik belgelerinden herhangi birine sahip olanlar, yeterlik
belgelerinin geçerlilik süresi içinde başvurdukları Denizde Haberleşme (04) sınavından muaf
sayılırlar.
g) “ĠġLETĠM DÜZEYĠ” Ġçin Sınav Konuları;
Bu düzeyde sınava, Telsiz Zabiti için Vardiya Zabitliği, Vardiya Zabiti (500-3000 GT),
Uzakyol Vardiya Zabiti adayları girecektir. Bu düzeyde sınava gireceklerin yeterlik
düzeylerine göre sorumlu olacakları sınav konuları, başarı puanı ve soru sayısı Tablo-3’te
gösterilmiştir.
TABLO-3 ĠĢletim Düzeyindeki Sınav Konuları ve BaĢarı Esasları
Ders
Kodu

Sınav Konusu

BaĢarı Puanı

Seyir

TZ: 60/100 VZ:
60/100 UV: 70/100

Vardiya Standartları

TZ: 60/100 VZ:
60/100 UV: 70/100

20

Gemi İnşa, Yük İşlemleri ve
Gemi Stabilitesi

TZ:50/100
VZ:50/100
UV:60/100

20

21
22
23

Soru
Sayısı
20

16

Denizde Haberleşme

VZ: 60/100
20
UV: 70/100
Gemicilik ve Gemi
TZ: 50/100 VZ:
20
34
Manevrası
50/100 UV: 60/100
Deniz Hukuku, Uluslararası
TZ: 50/100 VZ:
20
35
Denizcilik Sözleşmeleri
50/100 UV: 60/100
Denizcilik İngilizcesi
TZ: 50/100 VZ:
20
41
60/100 UV: 70/100
Bu düzeydeki yeterlikler : TZ : Telsiz Zabiti için Vardiya Zabiti
(31),
VZ : Vardiya Zabiti (32),
UV : Uzakyol
Vardiya Zabiti (33)
Sorumlu olduğu sınav konuları :
TZ : 21,22,23,34,35,41
VZ : 21,22,23,33,34,35,41
UV : 21,22,23,33,34,35,41
33

Yazılı sınavlardan başarılı olanlar, GASM kurulu tarafından gerekli görülürse, kurulca
belirlenecek, konulardan, yazılı sınavda almaları gereken puanlar esas olmak üzere sözlü
ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Her iki sınavdan başarılı olanlar ilgili konudan
geçmiş sayılırlar. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarısız olanlar, bir sonraki sınav
döneminde yalnızca başarısız oldukları sözlü ve/veya uygulamalı sınava girerler.
ĠĢletim düzeyinde uygulanacak muafiyetler;
TZ: Geçmiş sınavlarda yer alan “Meteoroloji” sınav konusu bu yönergenin kabulü
ile uygulamadan kaldırılmıştır. Önceki sınavlarda bu konudan başarısız olan adaylar bu sınav
konusundan muaf sayılırlar. Önceki sınavda “Seyir ve Vardiya Standartları” sınav
konusundan başarılı olan adaylar 21 ve 22 kodlu sınav konularından muaf sayılırlar.
UV ve VZ : Geçmiş sınavlarda yer alan “Meteoroloji” sınav konusu bu yönergenin
yürürlüğe girişine müteakip uygulamadan kaldırılmıştır. Bu konuda başarısız olan adaylar bu
sınav konusundan muaf sayılırlar. Geçmiş sınavlarda “Vardiya Standartları ve Denizde
Haberleşme” birleşik sınav konusundan başarı olmuş adaylar, 32 ve 33 kodlu sınav
konularından, “Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri” sınav konusundan başarılı olanlar 35
kodlu sınav konusundan muaf sayılırlar.
GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC), GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik
Operatörü (REO1) veya GMDSS 2 nci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü (REO2) yeterlik
belgelerinden herhangi birine sahip olanlar, yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi içinde
başvurdukları Denizde Haberleşme (33) sınavından muaf sayılırlar.
g) “YÖNETĠM DÜZEYĠ” Ġçin Sınav Konuları;
Bu düzeyde sınava, Birinci Zabit (500-3000 GT), Kaptan (500-3000 GT), Uzakyol
Birinci Zabit, Uzakyol Kaptan adayları girecektir. Bu düzeyde sınava gireceklerin yeterlik
düzeylerine göre sorumlu olacakları sınav konuları, başarı puanı ve soru sayısı Tablo-4’te
gösterilmiştir.
TABLO-4 Yönetim Düzeyindeki Sınav Konuları ve BaĢarı Esasları
Ders
Kodu
31

32

Sınav Konusu

BaĢarı Puanı

Seyir

IZ: 60/100 K:
65/100 UIZ: 65/100
UK: 70/100
IZ: 60/100 K:
65/100 UIZ: 65/100
UK: 70/100

Vardiya Standartları

Soru
Sayısı
20

20

17

36
37
38

40

Gemi İnşa, Yük İşlemleri ve
Gemi Stabilitesi
Gemi Manevrası ve Gemi
Makineleri
Meteoroloji ve Oşinografi
Deniz Hukuku, Uluslararası
Denizcilik Sözleşmeleri,
Personel İdaresi, Deniz
İşletmeciliği
Denizcilik İngilizcesi

IZ: 60/100 UIZ:
70/100
K: 60/100 UK:
70/100
K: 50/100 UK:
60/100
IZ: 50/100 K:
60/100 UIZ: 60/100
UK: 70/100

20
20
20
20

IZ: 60/100 K:
20
70/100 UIZ: 70/100
41
UK: 75/100
Bu düzeydeki yeterlikler : 1Z : Birinci Zabit (41), K : Kaptan (42), U1Z :
Uzakyol Birinci Zabiti (43)
UK : Uzakyol Kaptanı (44)
Sorumlu olduğu Sınav Konuları:
UK : 31,32,37,38,40,41
U1Z : 31,32,36,40,41
K : 31,32,37,38,40,41
1Z : 31,32,36,40,41
Yazılı sınavlardan başarılı olanlar, GASM kurulu tarafından gerekli görülürse, kurulca
belirlenecek, konulardan, yazılı sınavda almaları gereken puanlar esas olmak üzere sözlü
ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Her iki sınavdan başarılı olanlar ilgili konudan
geçmiş sayılırlar. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarısız olanlar, bir sonraki sınav
döneminde yalnızca başarısız oldukları sözlü ve/veya uygulamalı sınava girerler.
Yönetim düzeyinde uygulanacak muafiyetler ;
IZ ve UIZ: “Meteoroloji ve Oşinografi” ve “Gemi Manevrası ve Gemi Makineleri”
sınav konuları bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kaldırılmıştır. Bu sınav
konularından başarısız olan adaylar bu yönergenin yürürlüğe girişine müteakip bu sınav
konularından muaf sayılırlar. Önceki sınavlarda “Deniz Hukuku, Uluslararası Denizcilik
Sözleşmeleri, Personel İdaresi” sınav konusundan başarılı olanlar 40 kodlu sınav konusundan
muaftır.
K ve UK: “Gemi İnşa Yük İşlemleri Gemi Stabilitesi” dersleri bu yönergenin
yürülüğe girmesi ile uygulamadan kaldırılmıştır. Bu sınav konularından başarısız olan adaylar
bu yönergenin yürürlüğe girişine müteakip bu sınav konularından muaf sayılırlar. Önceki
sınavlarda “Deniz Hukuku, Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri, Personel İdaresi” sınav
konusundan başarılı olanlar 40 kodlu sınav konusundan muaftır.”
Madde 57- Makine sınıfı gemiadamları için sınav konuları aşağıda gösterilmiştir.
Gemiadamları Sınav soruları, GASM Kurulu tarafından bu yönergede belirtilen ilgili
müfredatlar göz önünde bulundurularak belirlenir.
a)“Yağcı Sınavı” Konuları
1. Makine Bilgisi
2. Elektrik Bilgisi
3. Denizde Güvenlik
Yukarıdaki derslerden geçme notu 100 üzerinden 50 puandır.
b)“Usta Makine Tayfası Sınavı” Konuları
1. Makine Bilgisi
2. Elektrik Bilgisi
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3. Bakım onarım
4. Denizde Güvenlik
Yukarıdaki derslerden geçme notu 100 üzerinden 50 puandır.
c)“ Elektro Teknik Tayfası Sınavı” Konuları
1. Elektrik, Elektronik ve Kontrol Sistemleri
2. Bakım onarım
3. Denizde Güvenlik
Yukarıdaki derslerden geçme notu 100 üzerinden 50 puandır.
d)”Makine Lostromosu Sınavı” Konuları
1. Makine Bilgisi
2. Elektrik Bilgisi
3. Bakım onarım
4. Denizde Güvenlik
Yukarıdaki derslerden geçme notu 100 üzerinden 50 puandır.
e) Makine Sınıfı Gemiadamı Yeterlik Kodları
Yeterlik Kodu
05
06
07
08
09

Yeterlik Düzeyi
Sınırlı İşletim
Sınırlı Yönetim
İşletim
Yönetim
Elektro Teknik İşletim

f)”SINIRLI ĠġLETĠM DÜZEYĠNDE” Sınav Konuları
Bu düzeyde sınava, Sınırlı Makine Zabiti adayları girecektir. Bu düzeyde sınava
gireceklerin yeterlik düzeylerine göre sorumlu olacakları sınav konuları, başarı puanı ve soru
sayısı Tablo-5’de gösterilmiştir.
Tablo-5: Sınırlı ĠĢletim Düzeyindeki Sınav Konuları ve BaĢarı Esasları
Ders
Kodu

Sınav Konuları

BaĢarı Soru
Puanı Sayısı
50/100
20

Ana Makine Operasyon ve
Bakımı
Gemi Yardımcı Makineleri
50/100
20
52
Operasyon ve Bakımı
Elektrik
50/100
20
53
Bu düzeydeki yeterlikler : SMZ : Sınırlı Makine Zabiti
(51)
51

Yazılı sınavlardan başarılı olanlar, GASM kurulu tarafından gerekli görülürse, kurulca
belirlenecek konulardan, yazılı sınavda almaları gereken puanlar esas olmak üzere sözlü
ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Her iki sınavdan başarılı olanlar ilgili konudan
geçmiş sayılırlar. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarısız olanlar, bir sonraki sınav
döneminde yalnızca başarısız oldukları sözlü ve/veya uygulamalı sınava girerler.
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Sınırlı iĢletim muafiyetleri:
Geçmiş sınavlarda yer alan “Gemi İnşa” ve “Deniz Hukuku ve Uluslararası
Denizcilik Sözleşmeleri” birleşik sınav konuları bu yönergenin yürürlüğe girişi ile bu
düzeydeki yeterlilikler için uygulamadan kaldırılmıştır. Bu sınav konularından başarısız olan
adaylar, bu yönergenin yürürlüğe girişine müteakip bu sınav konularından muaf sayılırlar.
g)”SINIRLI YÖNETĠM DÜZEYĠNDE” Sınav Konuları
Bu düzeyde sınava, Sınırlı Baş Makinist (750-3000 kW) adayları girecektir. Bu
düzeyde sınava gireceklerin yeterlik düzeylerine göre sorumlu olacakları sınav konuları,
başarı puanı ve soru sayısı Tablo-6’da gösterilmiştir.
Tablo-6: Sınırlı Yönetim Düzeyindeki Sınav Konuları ve BaĢarı Esasları
Ders
Kodu

Sınav Konuları

BaĢarı Soru
Puanı Sayısı
60/100
20

Ana Makine Operasyon ve
Bakımı
Gemi Yardımcı Makineleri
60/100
20
52
Operasyon ve Bakımı
Elektrik
60/100
20
53
Deniz Hukuku ve Uluslararası
60/100
20
54
Denizcilik Sözleşmeleri
Gemi İnşa
60/100
20
55
Bu düzeydeki yeterlikler : SBM: Sınırlı Baş Makinist (61)
51

Yazılı sınavlardan başarılı olanlar, GASM kurulu tarafından gerekli görülürse, kurulca
belirlenecek konulardan, yazılı sınavda almaları gereken puanlar esas olmak üzere sözlü
ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Her iki sınavdan başarılı olanlar ilgili konudan
geçmiş sayılırlar. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarısız olanlar, bir sonraki sınav
döneminde yalnızca başarısız oldukları sözlü ve/veya uygulamalı sınava girerler.
h) “ĠġLETĠM DÜZEYĠNDE” Sınav Konuları
Bu düzeyde sınava, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti ve Makine Zabiti (7503000 kW) adayları girecektir. Bu düzeyde sınava gireceklerin yeterlik düzeylerine göre
sorumlu olacakları sınav konuları, başarı puanı ve soru sayısı Tablo-7’de gösterilmiştir.
Tablo-7: ĠĢletim Düzeyindeki Sınav Konuları ve BaĢarı Esasları
Ders
Kodu

Sınav Konuları

61

Ana Makine Operasyon ve
Bakımı

62

Gemi Yardımcı Makineleri
Operasyon ve Bakımı

63

Deniz Hukuku ve Uluslararası
Denizcilik Sözleşmeleri

67

Denizcilik İngilizcesi

BaĢarı
Puanı
MK:60/100
UVM:
70/100
MK:60/100
UVM:
70/100
MK:50/100
UVM:
60/100
MK:60/100

Soru
Sayısı
20

20

20

20
20

UVM:
70/100
Bu düzeydeki yeterlikler : MZ: Makine Zabiti (71), UVM:
Uzakyol Vardiya Muhendisi/Makinisti (72)
Sorumlu olduğu sınav konuları :
MZ : 61,62,63,67
UVM : 61,62,63,67
Yazılı sınavlardan başarılı olanlar, GASM kurulu tarafından gerekli görülürse, kurulca
belirlenecek konulardan, yazılı sınavda almaları gereken puanlar esas olmak üzere sözlü
ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Her iki sınavdan başarılı olanlar ilgili konudan
geçmiş sayılırlar. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarısız olanlar, bir sonraki sınav
döneminde yalnızca başarısız oldukları sözlü ve/veya uygulamalı sınava girerler.
ĠĢletim düzeyinde uygulanacak muafiyetler;
MZ ve UVM: Geçmiş sınavlarda yer alan “Teknik Resim”, “Gemi İnşa” ve
“Elektronik Termodinomik Otomatik Kontrol” sınav konuları bu yönergenin kabulü ile bu
düzeydeki yeterlilikler için uygulamadan kaldırılmıştır. Bu sınav konularından başarısız olan
adaylar bu yönergenin yürürlüğe girişine müteakip bu sınav konularından muaf
sayılırlar.Önceki sınavlarda “Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri” sınav konusundan başarılı
olanlar 63 kodlu sınav konusundan muaf sayılır.
ı)”YÖNETĠM DÜZEYĠNDE” Sınav Konuları
Bu düzeyde sınava, Uzakyol Baş Makinist/Başmühendis, Uzakyol İkinci
Makinist/Mühendisi, Baş Makinist (750-3000 kW), İkinci Makinist (750-3000 kW) adayları
girecektir. Bu düzeyde sınava gireceklerin yeterlik düzeylerine göre sorumlu olacakları sınav
konuları, başarı puanı ve soru sayısı Tablo-8’de gösterilmiştir.
Tablo-8:Yönetim Düzeyindeki Sınav Konuları ve BaĢarı Esasları
Ders
Kodu

Sınav Konuları

Soru
Sayısı
20

IM: 60/100 BM:
65/100 UIM: 65/100
UBM: 70/100
Gemi Yardımcı Makineleri
IM: 60/100 BM:
20
Operasyon ve Bakımı
65/100 UIM: 65/100
62
UBM: 70/100
Deniz Hukuku ve Uluslararası
BM: 60/100
20
63
Denizcilik Sözleşmeleri
UBM: 70/100
Gemi İnşa ve Sörvey İşlemleri
BM: 60/100
20
64
UBM: 70/100
Soğutma-İklimlendirme
IM: 50/100
20
65
UIM: 60/100
Elektroteknik, HidrolikIM: 50/100
20
66
Pnomatik ve Otomatik Kontrol
UIM: 60/100
Denizcilik İngilizcesi
IM: 60/100 BM:
20
70/100 UIM: 70/100
67
UBM: 75/100
Bu düzeydeki yeterlikler : UBM: Uzakyol Baş Muh/Mak (84), UIM:
Uzakyol İkinci Muh/Mak (83),
BM: Baş Makinist (82), IM: İkinci
Makinist (81)
61

Ana Makine Operasyon ve
Bakımı

BaĢarı Puanı
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Sorumlu olduğu sınav konuları :
UBM : 61,62,63,64,67
BM : 61,62,63,64,67

UIM : 61,62,65,66,67
IM : : 61,62,65,66,67

Yazılı sınavlardan başarılı olanlar, GASM kurulu tarafından gerekli görülürse, kurulca
belirlenecek konulardan, yazılı sınavda almaları gereken puanlar esas olmak üzere sözlü
ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Her iki sınavdan başarılı olanlar ilgili konudan
geçmiş sayılırlar. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarısız olanlar, bir sonraki sınav
döneminde yalnızca başarısız oldukları sözlü ve/veya uygulamalı sınava girerler.
Deniz Hukuku ve Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri ile ilgili sorular İngilizce olarak
sorulabilir.
Yönetim düzeyinde uygulanacak muafiyetler:
Termodinamik sınav konusu bu düzeydeki tüm yeterlilikler için bu yönergenin
yürürlüğe girişi ile uygulamadan kaldırılmıştır.
BM ve UBM: Geçmiş sınavlarda yer alan “Elektroteknik, Hidrolik-Pnomatik ve
Otomatik Kontrol” ve “Termodinamik ve Soğutma-İklimlendirme” sınav konuları bu
yönergenin kabulü ile bu yeterlilikler için uygulamadan kaldırılmıştır. Bu sınav konularından
başarısız olan adaylar bu yönergenin kabulü ile bu sınav konularından muaf sayılırlar.
UIM ve IM : Geçmiş sınavlarda yer alan “Gemi İnşa ve Sörvey İşlemleri “ ve
“Denizcilik Hukuku ve Uluslar arası Sözleşmeler” sınav konularından bu Yönergenin
yürürlük tarihinden sonra muaf tutulurlar. Önceki sınavlarda “Termodinamik ve Soğutmaİklimlendirme” sınav konusundan başarılı olanlar 65 kodlu sınav konusundan muaftır.”
h) ”ELEKTRO-TEKNĠK ZABĠTĠ” Sınav Konuları
Bu düzeyde sınava, Elektro-Teknik Zabiti adayları girecektir. Bu düzeyde sınava
gireceklerin yeterlik düzeylerine göre sorumlu olacakları sınav konuları, başarı puanı ve soru
sayısı Tablo-9’da gösterilmiştir.
Tablo-9: Elektro-Teknik Zabiti Sınav Konuları ve BaĢarı Esasları
Ders
Kodu

Sınav Konuları

BaĢarı Soru
Puanı Sayısı
50/100
20

Elektrik, Elektronik ve Kontrol
Sistemleri
Bakım ve Tutum
50/100
20
72
Denizde Güvenlik,
50/100
20
73
Denizcilik İngilizcesi,
50/100
20
74
Bu düzeydeki yeterlikler : ETZ : Elektro-Teknik Zabiti
(91)
71

Yazılı sınavlardan başarılı olanlar, GASM kurulu tarafından gerekli görülürse, kurulca
belirlenecek konulardan, yazılı sınavda almaları gereken puanlar esas olmak üzere sözlü
ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Her iki sınavdan başarılı olanlar ilgili konudan
geçmiş sayılırlar. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarısız olanlar, bir sonraki sınav
döneminde yalnızca başarısız oldukları sözlü ve/veya uygulamalı sınava girerler.
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Balıkçı Sınıfı Gemiadamları
Madde 58- Bu Yönergede belirtilen sınav başarı puanları bu Yönergenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren yapılacak sınavlar için geçerli olup geriye yönelik olarak işletilemez.
Gemiadamları Sınavlarının konu içerikleri, bu yönergede belirtilen ilgili yeterlik düzeyi için
öngörülen derslerin müfredat içeriğinden oluşur. Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası, Balıkçı
Gemisi Kaptanı ile Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı sınav konu içerikleri aşağıda
gösterilmiştir.
1) Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası gemici sınavına tabidir
2) Balıkçı Gemisi Kaptanı Güverte Sınırlı İşletim sınavlarına tabidir.
3) Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı Güverte Sınırlı İşletim sınavlarına tabidir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
BaĢvuru ĠĢlemleri, Komisyon ve GAEBS Esasları
BaĢvuru ĠĢlemleri
Madde 59- Eğitim kurumları ve eğiticiler araç-gereç donanım ve tesislerin onaylanması
ve “Denizci Eğitimci Belgesi” düzenlenmesi işlemleri için aşağıda belirtilen şekilde başvuru
yapacaklardır.
1. Eğitim kurumları sahip oldukları tesislerin ve simülatörlerin onayı için aşağıda
belirtilen hususları içeren dosyayla İdareye başvuracaktır. İdare uygun bulmadığı dosyayı
eğitim kurumuna iade eder. Dosyası 3 kez iade edilen eğitim kurumunun başvurusu bir daha
kabul edilmemek üzere eğitim kurumuna iade edilir. Uygun bulunan dosyalar Komisyon
tarafından değerlendirilerek yerinde inceleme yapmak üzere sürveyör/konusunda uzman
kişiler görevlendirilir. Sürveyörler tesislerin/protokollerin bu Yönergede belirtilen asgari
gerekleri karşılayıp karşılamadığı ile ilgili raporunu Komisyona sunar. Komisyonda incelenen
rapor uygun görülürse tesis ve simülatör onaylanarak GAEBS’ye kaydedilir.
a. Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitim Platformu için
i. Genel görünüşü içeren resimler
ii. Tam kapalı Can Filikası test sertifikası (Bakanlık tarafından onaylanmış
firmalardan alınacaktır.)
iii. Serbest düşmeli can filikası test sertifikası (Bakanlık tarafından onaylanmış
firmalardan alınacaktır.)
iv. Hızlı Can Kurtarma Botu test sertifikası (Bakanlık tarafından onaylanmış
firmalardan alınacaktır.)
v. Can Salı test sertifikası (Bakanlık tarafından onaylanmış firmalardan
alınacaktır.)
vi. Bakanlık sürveyörleri tarafından filikalar, kurtarma botları, can salları ve
donanımları için yapılmış yıllık ve 5 yıllık sürvey raporları
b. Yangın Eğitim Merkezi için
i. Genel görünüşü içeren resimler
ii. Yangın Teçhizatı test sertifikası (Bakanlık tarafından onaylanmış firmalardan
alınacaktır.)
iii. CO2 sistemi test sertifikası (Bakanlık tarafından onaylanmış firmalardan
alınacaktır.)
iv. Bakanlık sürveyörleri tarafından filikalar, kurtarma botları, can salları ve
donanımları için yapılmış yıllık ve 5 yıllık sürvey raporları
c. Denizde Kişisel Canlı Kalabilme Eğitimleri için eğitim havuzu
i. Genel görünüşü içeren resimler
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ii. Teknik özellikleri içeren planlar
d. Simülatörler
i. Genel görünüşü içeren resimler
ii. Simülatörün ilgili eğitime uygunluğunu gösteren belge Uygunluk Belgesi
(Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan
alınacaktır.)
e. Laboratuvarlar
i. Genel görünüşü içeren resimler
ii. Laboratuvar listesi ve eğitim türüne göre Yönerge gereği içerisinde bulunan
araç gereç listesi
f. Derslikler
i. Derslik sayısı ve ölçülerini belirten liste
2. Tesis/Protokol ve simülatörleri onaylanmış eğitim kurumları GAEBS’de
yetkilendirme işlemleri için İdareye aşağıda belirtilen hususları içeren bir dosya ile başvurur.
İdare uygun bulmadığı dosyayı iade eder. Dosyası 3 kez iade edilen eğitim kurumunun
başvurusu bir daha kabul edilmemek üzere iade edilir. Uygun bulunan dosyalar Komisyon
tarafından değerlendirilerek kalite standartları denetimi yapılmak üzere İzleme ve
Değerlendirme Komitelerine bildirilir. Dosyası izleme ve değerlendirme komitesine
gönderilen eğitim kurumu GAEBS üzerinden elektronik başvurusunu yapar.
a. Kurum adı, mevcut ise bünyesinde bulunan bölüm/program/dal isimleri, kurum
iletişim bilgileri (kurum için kullanılan e-posta adresi dahil) Kalite Koordinatörü ve
iletişim bilgileri, sabit IP adresi bilgileri,
b. Sahip olunan araç gereç donanım simülatör ve laboratuvarların Bakanlık tarafından
onaylandığını gösteren belgeler,
c. Kurumda istihdam edilmiş bu Yönergede belirlenen eğitici şartlarına göre
belgelendirilmiş eğiticilerin listesi ve eğiticilerin kadrolu/tam zamanlı veya saat ücretli
çalıştığına ilişkin belgeler,
d. Bu Yönerge kapsamında belirtilen hususlar çerçevesinde öğrencileri, mezunları ve
kurs olarak talep ettiği eğitimlerin listesi. (Talep edilen eğitimler için mevcut araç
gereç ve donanım yetersiz ise başvuru iade edilir.)
3. Denizci Eğitimci Belgesi almak isteyen eğiticiler İdareye aşağıda belirtilen hususları
içeren bir dosya ile başvurur.
a. Bu Yönerge kapsamında denizci eğitimci olma şartlarını taşıdığını kanıtlayan
belgeler (Yeterlik belgesi, Diploma, adına düzenlenmiş denizci eğitici belgesi)
b. 1 adet fotoğraf
c. Kişisel bilgiler, unvanı, kadrolu ise görevi ve görev aldığı kurum, mezuniyet
bilgileri iletişim bilgilerini içeren özgeçmişi
d. Denizcilik İngilizcesi dersini verebilmek için Yönergede belirtilen şartları
sağladığını gösteren belgeler.
Gemi Adamları Eğitimi Bilgi Sistemi
Madde 60- Bu Yönerge kapsamında verilecek eğitimler dahil eğitimler ve eğitim
kurumları hakkında bilgiler GAEBS’de tutulur. GAEBS üzerinde yapılacak iş ve işlemler ile
eğitim kurumlarına düşen sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.
1. Bu Yönergede belirtilen eğitimler onaylanmış müfredatlarda belirtilen sınırlamalar
göz önünde bulundurularak GAEBS’de tanımlanır.
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2. GAEBS’de tanımlı eğitim programlarından kurs olarak verilenlere en fazla 24 kişi
kaydedilebilir. Ancak ECDIS, BRM, ERM gibi simülatör kullanılan eğitimlere en fazla 8 kişi
kaydedilebilir.
3. Eğitimler sistemde tam gün, öğleden önce, öğleden sonra, hafta içi, hafta sonu,
akşam eğitimleri olarak sınıflandırılır. Tam gün sabah başlayıp akşama kadar devam eden en
fazla 8 saat süren eğitimleri, öğleden önce; sabah başlayıp öğlene kadar devam eden en fazla
6 ders saati süren eğitimleri, öğleden sonra; öğlen başlayıp akşama kadar devam eden en fazla
6 ders saati süren eğitimleri, akşam eğitimleri; akşam başlayıp en fazla 4 ders saati süren
eğitimleri ifade eder.
4. Eğitim kurumları Bakanlık tarafından yetkilendirildikleri eğitimlerden kurs olarak
düzenlenecek eğitim programları için tatil günlerini ve eğitim türünü dikkate alarak belirlediği
tarihler için kurs ilanını GAEBS’ye kaydeder.
5. Liman Başkanlıkları kendi sorumluluk sahasında yer alan eğitim kurumunun eğitici
derslik araç gereç ve donanımlarını bu Yönerge kapsamında değerlendirerek eğitim
kurumunun uygun görülen programlarını onaylar.
6. Eğitim kurumları, onaylanan eğitim programlarına bu Yönergede belirtilen
hükümlere göre kursiyerlerini kaydeder. Eğitim devam ettiği sürece kaydedilen kursiyerlerin
günlük yoklamaları eğitim kurumu tarafından sisteme girilir. Sistem üzerinden yapılacak
yoklamalar her eğitim programı için günde bir kez yapılır. Ancak kağıt üzerinde imza alınarak
yoklamalar eğitimin devam ettiği her ders saati için yapılmalı ve sistemde “var” olarak
işaretlenmiş ancak yoklamalarda sınıfta bulunmadığı tespit edilen kursiyerler ile sistemde
yapılan yoklamalarda “yok” olarak işaretlenmiş ancak dersin ilk 10 dakikasında derse
yetişmiş kursiyerleri dersin ilk 10 dakikasında kurum müdürüne veya onun yetkilendirdiği bir
çalışana rapor eder.
Kurum müdürü veya yetkilendirdiği çalışanı
gelen bilgiler
doğrultusunda sistemde yoklaması “var” olarak alınmış ancak derste bulunmayan kursiyerler
ile sistemde yapılan yoklamalarda “yok” olarak işaretlenmiş ancak dersin ilk 10 dakikasında
derse yetişmiş kursiyerleri, raporun iletilmesini müteakip 5 dakika içerisinde İdareye bildirir.
Geç kalan kursiyerler için zamanında yapılmayan bildirimlere düzeltme işlemi yapılamaz.
Yapılan denetimlerde sistemde “var” olarak işaretlenmiş ancak derste bulunmadığı bu
maddede belirtilen şekilde rapor edilmemiş kursiyerlerin tespit edilmesi ve İdareye
bildirilmesi halinde bu Yönergenin 63 üncü maddesi kapsamında değerlendirilir.
7. Örgün eğitimlerde; eğitim kurumunun kaydettiği öğrenciler GAEBS üzerine sınıf ve
bölüm bazında kaydedilir. Öğrencilerin bilgileri, aldığı eğitimler ve staj bilgileri uygun
şekilde sisteme işlenmelidir.
8. Eğitim kurumları sisteme kaydedilen tüm bilgilerini güncel tutmakla sorumludur.
9. Bakanlık talep fazlası gemiadamı üretilmesini engellemek için GAEBS’de kayıtlı
eğitimleri pasif hale getirerek GAEBS’de yetkili olunsa dahi bahse konu eğitimin kurs olarak
ilan edilmesini ve yeni kursiyer kayıt edilmesini kısıtlayabilir.
10. İdare gerektiğinde GAEBS ile ilgili yeni düzenlemeler yapabilir.
Komisyon (Denizcilik Eğitimi Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu DEĠDK)
Madde 61- Bu Yönerge kapsamında yapılan başvuruların değerlendirmesi ile özel
eğitim kurumlarında yapılan izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile izleme ve değerlendirme
komitelerinden gelen raporların değerlendirilmesi Komisyon tarafından yapılır. Ayrıca, eğitim
kurumlarının yetkilendirilmesi için Bakanlık Makamına sunulacak raporun hazırlanması yine
bu komisyon marifeti ile yapılır. Bu komisyon İdare bünyesinde bulunan, 1 Genel Müdür
Yardımcısı, 2 Daire Başkanı ve 3 Uzmandan oluşur.
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Eğitim Kurumlarının Yetkilendirilmesi
Madde 62- Bakanlık, öğrenci/kursiyerlerinin Yönetmelik kapsamında belgelendirmesini
talep eden eğitim kurumlarından, bu Yönerge ile belirlenmiş asgari gerekleri sağlayan eğitim
kurumlarını GAEBS’de yetkilendirir. GAEBS’de yetkilendirilmek üzere başvuran eğitim
kurumları bu Yönerge kapsamında yapılacak denetimleri ve onay prosedürlerini kabul etmiş
sayılırlar. Halihazırda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş veya yetki bekleyen Bu
Yönergede belirtilen işletim seviyesinde eğitim veren tüm eğitim kurumları 1/7/2013
tarihinden sonra eğitime başlayan öğrencileri için kalite yönetim sistemi, müfredat, eğitici,
araç gereç ve donanım açısından bu Yönerge kapsamında GAEBS’de yeniden
yetkilendirilecektir. GAEBS’ye yalnızca bu Yönergeye göre belgelendirilmiş eğitici,
onaylanmış simülatör, tesis, araç gereç ve donanıma sahip eğitim kurumları kaydedilecektir.
Yeniden yetkilendirilmeyen eğitim kurumlarının 1/7/2013 tarihinden sonra eğitime başlayan
öğrencileri ile GAEBS’de kaydı olmayan kursiyer/öğrenciler için Bakanlık tarafından
belgelendirme yapılmayacaktır.
Ġdari Yaptırımlar
Madde 63- Bu Yönerge kapsamında eğitim kurumları veya eğiticiler tarafından alınmış
onay ve yetkilerin, Bakanlığı yanıltıcı bilgi ve belge ile alındığının tespiti halinde Bakanlık
tarafından verilmiş onay ve yetkiler iptal edilir. Diğer idari yaptırımlar Yönetmelik ile
belirlenir.
Yürürlük
Madde 64- Bu Yönergenin beşinci ve altıncı bölümlerinde ve ilgili eklerinde belirtilen
hususlar Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları için 1 Temmuz 2014
tarihinde, ilk kez başvuru yapacak eğitim kurumları ile bu Yönergenin yürürlük tarihinden
önce Bakanlığa başvurmuş ancak yetkilendirilmemiş eğitim kurumları için yayımı tarihinde
yürürlüğe girer. 08/04/2002 tarihli ve 483 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlükte olan
Eğitim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 65- . Bu Yönerge hükümlerini Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
yürütür.
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EKLER
EK-1 Gemici ve Usta Gemici Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-2 Güverte Sınırlı İşletim Düzeyi Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-3 Sınırlı Kaptan Yeterliğinden 500-2999 GT Arası Gemilerde Çalışacak Vardiya
Zabiti Yeterliğine Geçecekler İçin Tamamlama Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-4 Güverte İşletim Düzeyi Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-5 Güverte Yönetim Düzeyi Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-6 Yağcı, Usta Makine Tayfası ve Elektro-Teknik Tayfası Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-7 Makine Sınırlı İşletim Düzeyi Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-8 Sınırlı Başmakinist Yeterliğinden 750-2999 KW Arası Gemilerde Çalışacak
Makine Zabiti Yeterliğine Geçecekler İçin Tamamlama Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-9 Makine İşletim Düzeyi Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-10 Makine Yönetim Düzeyi Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-11 Elektro-teknik Zabiti Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-12 Yat Kaptanı Eğitimleri Asgari Gerekleri
EK-13 Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası Denizde Güvenlik Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-14 Balıkçı Gemisi Kaptanı Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-15 Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı Asgari Gerekleri
EK-16 Temel Deniz Emniyeti Eğitimleri Asgari Gerekleri
EK-17 Gemi Güvenlik Eğitimleri Asgari Gerekleri
EK-18 Seyir Güvenlik Eğitimleri Asgari Gerekleri
EK-19 İlkyardım ve Tıbbi Bakım Eğitimleri Asgari Gerekleri
EK-20 Tankerlerde Çalışan Gemiadamlarının Eğitim Asgari Gerekleri
EK-21 Yangınla Mücadele İleri Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-22 Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-23 Yolcu Gemilerinde Çalışan Gemiadamlarının Eğitimlerinin Asgari Gerekleri
EK-24 Gemi Aşçısı Eğitim Asgari Gerekleri
EK-25 Seyir Ve Gemi İdaresi Kursu Asgari Gerekleri
EK-26 Gemi Makineleri Kursu Asgari Gerekleri
EK-27 Güverte Yönetim Düzeyi Tamamlama Subay Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-28 Güverte Yönetim Düzeyi Tamamlama Astsubay Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-29 Makine Yönetim Düzeyi Tamamlama Subay Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-30 Makine Yönetim Düzeyi Tamamlama Astsubay Eğitimi Asgari Gerekleri
EK-31 Yangın Eğitim Merkezi Onaylanmasında Aranacak Asgari Gerekler
EK-32 Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği (Hızlı Can Kurtarma Botları Dahil)
Eğitimi Platformunun Onaylanmasında Aranacak Asgari Gerekler
EK-33 Denizde Kişisel Canlı Kalabilme Eğitim Havuzunun Onaylanmasında Aranacak
Asgari Gerekler
EK-34 Laboratuvarların Onaylanmasında Aranacak Asgari Gerekler
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