
 

 

 

Sayı : 25032954/9544        14.11.2013

     

Konu: Gemiadamı Cüzdan Basımı  

 

UYGULAMA TALİMATI 

2013/245 

 

Bakanlığımız bağlısı liman başkanlıkları tarafından yapılan gemiadamı cüzdanları basım 

işlemleri bundan sonra  Ankara’da kurulan Gemiadamı Cüzdan Basım Merkezi tarafından tek 

elden  yapılacak olup, söz konusu basım işlemine ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

1. Gemiadamı cüzdanlarının basılması işi bundan böyle Bakanlığımız,  Gemiadamları 

Cüzdan Basım Merkezince gerçekleştirilecek olup Liman Başkanlıklarınca gemiadamı 

cüzdanı basımı yapılmayacaktır. 

2. Tayfa ve yardımcı sınıflara verilen PVC kart şeklindeki gemiadamı belgeleri, 

yurtdışında bazı ülkelerde sorunlar yaşanması, STCW belgelerinin tamamının bu 

kartlara işlenememesi nedeniyle tayfa ve yardımcı sınıf gemiadamlarına PVC kart 

biçimindeki gemiadamı belgesi verilmeyecek olup; tüm gemiadamlarına gemiadamı 

cüzdanı düzenlenecektir. 

3. Tüm gemiadamları müracaatlarını sicil limanına bağlı olmaksızın tüm Liman 

Başkanlıklarından yapabilecektir. 

4. İlk defa sicil alacak gemiadamlarının “T.C. Kimlik Numaraları” sicil numarası olarak 

tanıtılacak, mevcut gemiadamlarının sicil numaraları aynen devam edecektir. 

5. Mevcut gemiadamlarının ve yeni gemiadamı cüzdanı alacak gemiadamlarının 

tamamının elektronik kayıtlarının tamamlanması amacıyla öncelikle, ilk defa 

gemiadamı olacaklar (tayfa ve yardımcı sınıf) için uygulanacak olup, daha sonraki tüm 

müracaatlar on-line olarak Gemiadamları Cüzdan Basım Merkezine iletilecektir. 

6. Gemiadamlarının tüm talepleri Liman Başkanlıklarına yapılacak olup Liman 

Başkanlıkları başvuru talebini gemiadamı cüzdanıyla birlikte Gemiadamları Cüzdan 

Basım Merkezine gönderecektir. 

7. Liman Başkanlıkları gemiadamı cüzdanlarına ilişkin  gönderileri  PTT Kargo 

aracılığıyla yapacaklardır. Gemiadamı Cüzdanı Basım Merkezi tarafıdan hazırlanan 

cüzdanlar PTT Kargo yoluyla gemiadamının  başvuruda bildirdiği adrese iletilecektir.  
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8. Gemiadamları Cüzdan Basım Merkezine sadece gemiadamı cüzdanı gönderilecek 

olup, Liman Başkanlığınca sistem üzerinden oluşturulan talepler basım merkezince 

görülecek ve basım işlemi gerçekleştirilecektir. Sertifika basım işlemleri liman 

başkanlıklarınca yürütülecektir. 

9. Liman Başkanlıkları kişinin fotoğraf ve imzasını taratıp, yeterlik belge taleplerini 

Gemiadamları Bilgi Sistemindeki Cüzdan İşlemleri bölümünden girerek başvuruyu 

on-line olarak Gemiadamları Cüzdan Basım Merkezine iletecektir. 

10. Gemiadamı cüzdanı basım işlemlerine ilişkin işleyiş sistemi ve irtibat kurulacak 

personel Ek’te sunulmuştur. 

Yukarıda bahsi geçen hususlara ilişkin uygulamaların bu Talimat doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim. 

 

 

Suat Hayri AKA 

Bakan a. 

Müsteşar Yardımcısı V. 

 

 

 

EK:Gemiadamı Cüzdan Basım İşlemleri  (3 sayfa) 

 

..../11/2013 GS Uzm.            :T.SANAL 

..../11/2013 Şb. Mdr.         :B.ADIGÜZEL 

..../11/2013 Dai. Bşk.            :O.KILIÇ 

..../11/2013 Gn.Md.V.          : N.KAYA 
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Kimlik bilgierinizi sırasıyla 

girerek kaydınızı oluşturunuz 

Kişinin müracaatını T.C. kimlik 

numarasını girerek sistemden 

sorgulama yapınız 
https://atlantis.denizcilik.gov.tr/Sea

manMvc/region/ 

Liman Başkanlığının 

onayladığı müracaat yönetici 

ekranında görülecektir. 

Fotoğraf, imza, sabıka kaydı, 

sağlık raporu, diplomanızı 

taratıp kaydediniz 

Beyanınızı onaylayıp, 

başvurunuzu kaydediniz  

Liman Başkanlığının 

onayından sonra 

cüzdanınızın teslim 

edilmesini istediğiniz adresi 

girerek başvurunuzu 

sonlandırınız 

Kişinin evraklarını ve 

dekontunu kontrol ederek 

bilgilerin doğruluğunu 

onaylayınız 

 

Basım merkezi başvuruyu 

kontrol edip cüzdan seri 

numarası vererek basım 

işlemini gerçekleştirecektir 

 

            

EK-1 

İLK DEFA GEMİADAMI OLACAKLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER 

GEMİADAMININ YAPACAĞI İŞLEM      LİMAN BAŞKANLIĞININ YAPACAĞI İŞLEM             BASIM MERKEZİNİN YAPACAĞI İŞLEM 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almak istediğiniz yeterlik ve 

STCW belgelerini seçiniz 

 

C-kodunu aldığınız banka 

dekontu ve sisteme 

tarattığınız evrakların asılları 

ile birlikte liman başkanlığına 

başvurunuz 

Başvurunuzun 

oluşturturduğunuzki

şisel portalınızdan 
https://atlantis.denizcili

k.gov.tr/SeamanMvc/ 

hangi aşamada 

olduğunu 

görebilirsiniz 

Hazırlanan gemiadamı 

cüzdanı PTT kargoyla 

postalanacaktır, kargo 

bilgileri PTT aracılığıyla 

gemiadamına SMS ile 

gönderilecek, ayrıca; kişi 

kendi portalından da 

takibini yapabilecektir 

 

https://atlantis.denizcilik.gov.tr/SeamanMvc/
https://atlantis.denizcilik.gov.tr/SeamanMvc/
https://atlantis.denizcilik.gov.tr/SeamanMvc/
https://atlantis.denizcilik.gov.tr/SeamanMvc/


https://atlantis.denizcilik.gov.tr/Giris.NET/ 

linkinden şifrenizle giriş yapınız 

GBS-Gemiadamları Bilgi Sisteminden;   

Liman Başkanlığı>Mevcut Gemiadamı>Sicil 

Numarasını giriniz 

 

Basım merkezi başvuruyu kontrol edip 

basım işlemini gerçekleştirecektir 

 

 

Liman Başkanlığının onayladığı müracaat 

yönetici ekranında görülecektir. 

 

Cüzdan İşlemleri bölümünden; Cüzdan Seri 
No’su girilir; sırasıyla:                                    
Resim, İmza, STCW, ve Yeterlik onayları 
yapıldıktan sonra, “Gemiadamı Cüzdan 
Basım Merkezi’ne gönder” butonunu 
tıklayınız 

 

Gemiadamının telefon numarası>cüzdanın 

teslim edileceği yedek kişi>teslimat adresi 

girildikten sonra “Gönder" butonunu 

tıklayınız 

 

 

 

            EK-2 

MEVCUT GEMİADAMLARI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER 

 

               LİMAN BAŞKANLIĞININ YAPACAĞI İŞLEM                               BASIM MERKEZİNİN YAPACAĞI İŞLEM  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru tamamlanmış olup, gemiadamı 
https://atlantis.denizcilik.gov.tr/SeamanMvc/ 

linkinden başvurunun hangi aşamada 

olduğunu görebilmektedir 

 

Cüzdan İşlemleri hakkında yardım 

almak için :                                                     

GBS-Gemiadamları Bilgi Sisteminden; 

Liman Başkanlığı>Mevcut 

Gemiadamı>Kullanım Kılavuzu    veya 

https://atlantis.denizcilik.gov.tr/gemiada

mlari/bolge_yeniSTCWKURALI/kullanimKi

lavuz.asp linkini kullanabilirsiniz 

 

Hazırlanan gemiadamı cüzdanı PTT 

kargoyla postalanacaktır, kargo bilgileri 

PTT aracılığıyla gemiadamına SMS ile 

gönderilecek, ayrıca; kişi kendi 

portalından da takibini yapabilecektir 

 

https://atlantis.denizcilik.gov.tr/Giris.NET/
https://atlantis.denizcilik.gov.tr/SeamanMvc/
https://atlantis.denizcilik.gov.tr/gemiadamlari/bolge_yeniSTCWKURALI/kullanimKilavuz.asp
https://atlantis.denizcilik.gov.tr/gemiadamlari/bolge_yeniSTCWKURALI/kullanimKilavuz.asp
https://atlantis.denizcilik.gov.tr/gemiadamlari/bolge_yeniSTCWKURALI/kullanimKilavuz.asp


 

 

 

 

 

           EK-3 

GEMİADAMLARI CÜZDAN BASIM MERKEZİ ADRES : 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ek Bina ;  

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128    06570  Maltepe/ANKARA 

e-posta:eğitim.belgelendirme@udhb.gov.tr             

 

 

İletişim : 

1. Birgül ADIGÜZEL  

Şube Müdürü 

        Tel: 0505 652 82 88 

2. Selçuk ASLAN 

       0532 5429796 

3. Can SAYIN 

       0532 5453751 

 

 


