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GEMİADAMLARI BAŞVURU VE SİCİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA 

TALİMATI 

(2018/2) 

1- Mevcut durumda gemiadamı yeterlik belgesine sahip olanlar, başvurularını hem 

Gemiadamları Elektronik Başvuru Sisteminden (GEBS) hem de liman başkanlıklarına 

şahsen yapabilecektir. 

2- İlk kez gemiadamı olacak kişiler başvurularını sadece sicil limanı olarak seçecekleri 

liman başkanlıklarına şahsen yapacaklardır. Talebin yapıldığı liman başkanlığınca 

uygun görülmesi halinde gerekli bilgi girişleri Gemiadamları Bilgi Sistemine (GBS) 

yapılacak ve gemiadamı cüzdanı düzenlenmesi için gemiadamları cüzdan basım 

merkezine talep başvuruları gönderilecektir. 

3- Liman Başkanlıklarına şahsen yapılan müracaatlarda;  

a) Mevcut gemiadamları, gemiadamı cüzdanı, gemiadamı yeterlik belgesi ve STCW 

sertifikası yenileme işlemleri ile zayi nedeniyle gemiadamı cüzdanı yenilenmesi için 

herhangi bir Liman Başkanlığına müracaat edebilirler. Bu işlemler talebin yapıldığı 

liman başkanlığınca sonuçlandırılacak ve ilgili belgeler arşivlenmek üzere sicil 

liman başkanlığına gönderilecektir. 

b) Gemiadamı yeterlik belgesi terfi sınav başvurusu, yeterlik terfi, ek yeterlik işlemi, 

yeni bir STCW sertifikası ekleme ve deniz hizmet çizelgesi düzenleme işlemi için 

sadece sicil liman başkanlıklarına müracaat yapılacaktır. 

c) Liman Başkanlıklarına yapılan yeterlik başvurularında İngilizce seviye tespit şartı 

gerekli olması durumunda, liman başkanlığınca web servisler üzerinden doğrulama 

yapılacaktır. (TOEFL belgesi ile yapılan müracaatlarda resmi TOEFL internet 

hesabına başvuru sahibi tarafından, liman başkanlığı görevlisi nezaretinde kullanıcı 

şifresi girilerek doğrulama yapılacaktır) 

d) Zabitan sınıfı gemiadamları, yeterlik belgesi terfii için sicil liman başkanlığına sınav 

müracaatında bulunduğu takdirde, ilgili liman başkanlığı tarafından o yeterlik 

belgesi için Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde belirtilen şartları 

taşıdığını gösteren ilgili belgeler alınır ve uygun görülmesi halinde Gemiadamları 

Komisyonuna (GK) bildirimde bulunulur. GK tarafından talepte bulunan 

gemiadamının elektronik posta adresine sınav randevusu alınabilmesi için kullanıcı 

adı ve şifre gönderilir. Gemiadamı randevu aldığı online sınav merkezinde terfi için 

gerekli sınavlara girer. 

e) İlgili liman başkanlığı tarafından, ilk kez gemiadamı olacak kişiler ile yeterlik terfi 

sınav müracaatı için başvuru yapan gemiadamlarından talep edilen yeterlik belgesi 

için Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde belirtilen belgelere ilave 

olarak geçerli sağlık raporu beyanı, ikametgâh beyanı, diploma, mezuniyet veya 

öğrenim belgesi, fotoğraf, askerlik durumu beyanı ve sabıka kaydı beyanı 

istenecektir.  

4- GEBS üzerinden başvuru yapacaklar için uygulama e-Devlet kapısı üzerinden veya 

http://gemiadamlari.udhb.gov.tr adresi kullanılarak ve e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. 

http://gemiadamlari.udhb.gov.tr/
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Mevcut gemiadamları, GEBS üzerinden (deniz hizmet çizelgesi düzenlenmesi hariç) 

her türlü müracaatı yapabilecektir. 

5- GEBS başvuruları, ilgili sisteme tanımlı olan ve İdare tarafından yetkilendirilmiş 

personel tarafından değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. GEBS üzerinden yapılan 

başvurularda;  

a) Başvuru yapan kişi mevcut gemiadamı olduğu halde, başvuru ekranında gemiadamı 

sicil numarası görünmüyor ise mutlaka sicil limanına başvurarak T.C. Kimlik 

numarasını Türk Denizci Kütüğüne kaydettirecek, eski sicil numaraları ile kaydı 

varsa sicil birleştirme işlemi yapılacaktır. 

b) Deniz hizmeti hesabı gerektiren başvurularda, ilgili gemiadamı deniz hizmetlerini 

sicil liman başkanlıklarına onaylatarak, talep edildiği takdirde Deniz Hizmet 

Çizelgesini GEBS’e yükleyecektir. 

c) İngilizce seviye tespiti için 3 üncü maddenin (c) paragrafı kapsamında, liman 

başkanlığı tarafından teyidi yapılamayan İngilizce sınav sonuç belgesi (TOEFL 

sınavı için), resmi TOEFL internet hesabına liman başkanlığı görevlisi nezaretinde 

kullanıcı şifresi girilerek yapılacak ve liman başkanlığınca onayı yapıldıktan sonra, 

başvuru sahibi tarafından sisteme yüklenmesi halinde talep sonuçlandırılacaktır. 

6- GEBS üzerinden yapılan başvurularda, yetkili personel tarafından başvuru 

değerlendirilirken aşağıda belirtilen hususlar dâhilinde işlemler yürütülecektir. 

a) Başvuru ataması yapılan personel, gelen başvuru sahibinin T.C. Kimlik numarası ile 

GBS üzerinden mevcut gemiadamının bilgilerini kontrol edecektir ve yapılan 

başvurunun mevcut yeterliği ile uyumlu olduğunu teyit ettikten sonra incelemeye 

başlayacaktır. 

b) Başvuru ataması yapılan personel, başvuru sahibinin adli sicil kaydı bilgilerini 

GEBS üzerindeki linkten kontrol ederek, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar 

Yönetmeliğindeki şartlara uygunluğunu teyit edecek, uygun değilse gerekçesini de 

yazarak başvuruyu reddedecektir. Sicil kaydında sabıkası çıkarsa hakkındaki 

mahkeme kararının gemiadamından sisteme yüklemesi istenecektir. 

c) Sağlık raporu “http://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/GemiAdamiRaporuSorgula.aspx” 

internet adresi üzerinden kontrol edilecektir. 200 GT altı gemilerde çalışıp, “B Sınıfı 

sürücü olur” sağlık raporuna sahip gemiadamından sağlık raporunu sisteme 

yüklemesi istenecektir. 

d) Yapılan başvuru bir eğitim gerektiriyorsa (STCW veya Yeterlik Kursu) başvuru 

sahibinin bu eğitimi alıp almadığı ilgili Liman Başkanlığı tarafından Gemiadamları 

Eğitim Bilgi Sisteminden (GAEBS) kontrol edilecek olup, bu kontrol aşağıdaki 

şekilde yapılacaktır. 

i. Talebin yerine getirilebilmesi için bir eğitim alınması gerekiyorsa, GAEBS 

üzerinden T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapılacaktır. 

ii. STCW sertifikaları için belge geçerlilik tarihi, GAEBS sistemine girilen tarih 

baz alınarak işlem yapılacaktır. 

iii. STCW veya yeterlik belgesi için yapılan sorguda, yeşil renkli “kurs bitirme 

sınavını kazandı” ibaresi görülürse geçerli kabul edilecektir. Bu ibare 

görünmüyorsa, başvuru reddedilecektir. 

http://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/GemiAdamiRaporuSorgula.aspx
http://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/GemiAdamiRaporuSorgula.aspx
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iv. Başvuru sahibi STCW sertifikası alma ve ekleme başvurusunda bulunduğunda, 

almış olduğu belgelendirmeye yönelik eğitimler içerisinde bu STCW 

eğitimlerini görmüş olabilir. Bu durumda, başvuru sahibi mezun durumdaysa, 

belgelendirmeye yönelik eğitim aldığı eğitim kurumunun yetkilerine göre 

belgelendirme eğitiminin bittiği tarih baz alınarak, başka bir işleme gerek 

kalmaksızın bu sertifikaları alması onaylanacaktır. 

v. Gemiadamının eğitim kurumundaki öğrenimini tamamlamadan yeterlik 

müracaatında bulunması halinde, STCW sertifikası eğitimini alıp almadığı 

GAEBS üzerinden kontrol edilerek talep değerlendirilecektir. 

vi. Yeterlik belgesine ilişkin başvurularda, kişinin örgün eğitim sisteminde öğrenci 

olduğu görünür ise, A-II/1 ile A-II/2 veya A-III/1 ile A-III/2 müfredat 

programlarını müşterek uygulayan dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ilgili 

bölümlerindeki öğrenciler için, A-II/1 veya A-III/1 eğitimini tamamladığı 

GAEBS üzerinden kontrol edilir. Bu eğitimleri aldığı görünürse geçerli kabul 

edilir. 

vii. Kişinin başvuru yaptığı işlem mezuniyet gerektiriyorsa, mezun olup olmadığı, 

YÖK veya MEB tarafından verilen WEB servis üzerinden kontrol edilir. WEB 

servis hizmeti sağlanamayan durumlarda mezuniyet belgesinin sisteme 

yüklenmesi istenecektir. 

viii. Tamamlama eğitimi gerektiren başvurularda, ilgili eğitimin alındığı GAEBS 

üzerinden yapılan sorguda kontrol edilir. Tamamlama eğitimi alınması için bir 

okuldan mezuniyet şartının ön şart olarak kabul edildiği durumlarda; YÖK veya 

MEB tarafından verilen WEB servisler üzerinden kontrol yapılacaktır. 

Doğrulama alınamaz ise, nedeni belirtilerek başvuru reddedilecektir. 

e) Başvuru sahibi, zabitan sınıfı gemiadamı yeterlik belgesi için sınav başvurusu 

yapmış ise yetkili personel tarafından aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir; 

i. Sınava girmek için gerekli şartları karşılayıp karşılamadığı yukarıda belirtilen 

şekilde kontrol edilecek, durumu uygun olanlara “Başvurunuz onaylanmıştır, 

elektronik posta adresinize gelecek kullanıcı adı ve şifre ile gss.gasm.gov.tr 

internet adresi üzerinden sınav randevusu alabilirsiniz” ibaresi yazan mesaj 

gönderilecektir. İşlem yapan memur, GK’ya bildirimde bulunacaktır. 

ii. Sınavda başarılı olan adayların yaptığı başvurularda, adayın sınavı kazanıp 

kazanmadığı gss.gasm.gov.tr web sayfasından kontrol edilecek, kazanması 

durumunda işlemine devam edilecektir. 

f) Başvuru sahibinin tüm işlemleri tamamlandığında yatırması gereken harç miktarları 

talep edilerek, harç makbuzlarının sisteme yükleyerek göndermeleri istenecektir. 

g) Tüm işlemler tamamlandığında Gemiadamı Cüzdanını, Gemiadamları Merkezine 

göndermeleri istenecektir. 

h) Başvuru kontrol edilerek olumlu değerlendirildiğinde, GBS’ye sadece gemiadamı 

yeterlik ve STCW sertifikası ile gemiadamı cüzdanı bilgileri girilecektir. Elektronik 

ortamda doğrulaması yapılabilen adli sicil, sağlık raporu, eğitim, tahsilat vs. 

bilgileri, GBS’deki kütük bilgilerine işlenmeyecektir. 

i) WEB servis ile doğrulama yapılamayan bilgiler için ilgili evrakların sisteme 

yüklenmesi talep edilecektir. 
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j) Belgelendirmeye yönelik MEB ve YÖK’e bağlı örgün eğitim veren yetkili eğitim 

kurumları öğrencilerinden deniz staj şartı olanlar, GAEBS sistemine öğrencinin staj 

bilgilerini (gemi adı, gros tonajı, sefer bölgesi, makine gücü, hizmet süresi vb.) 

eksiksiz sisteme girecek ve bu girilen bilgiler açık deniz stajı hizmet süresi olarak 

kabul edilecektir. Özel eğitim kurumunda eğitim alan gemiadamları ile tamamlama 

eğitimi alan gemiadamları sicil liman başkanlığına müracaat edip staj hizmet 

süresini hesaplatarak onaylı deniz hizmet çizelgesi alacaklardır. 

k) GEBS üzerinden yapılan müracaatlarda gerekli belgelerin sistemde saklanması 

nedeni ile sicil dosyasına arşivlenmek üzere herhangi bir evrak konmayacaktır. 

7- Liman Başkanlıklarına şahsen yapılan müracaatlarda; sicil liman başkanlıkları sicilinde 

kayıtlı gemiadamlarının işlem gören sicil dosyalarını arşivde saklamakla 

yükümlüdürler. Ayrıca gemiadamlarının yeterlik ve sicil kayıtları elektronik ortamda 

GBS’de saklanır. Son yapılan işlemden sonra güncel gemiadamı kütük kayıt belgesi 

örneği gemiadamları bilgi sisteminden temin edilerek sicil dosyasına konulur. 

Elektronik ortamda kayıtları tutulan gemiadamları için ayrıca kütük kaydı defteri 

tutulmasına gerek yoktur. 

8- Zabitan sınıfı gemiadamlarının terfi işleminde liman başkanlıklarında GBS üzerinden 

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne yeni yeterlik kod açılım talebinde 

bulunulur. Uygun görülmesi halinde Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce 

yeterlik kod açılım onayı yapıldıktan sonra liman başkanlığınca işleme devam edilir. 

Zabitan terfi kayıtları Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 

elektronik ortamda saklanır. 

9- Gemiadamları, sicil limanlarını istedikleri Liman Başkanlığına bir defaya mahsus 

değiştirebilirler. Liman Başkanlıkları sicil nakli talebinde bulunan gemiadamının talebi 

üzerine gemiadamının sicil limanını GBS üzerinden değiştirip sicil dosyasını eski sicil 

limanından talep edeceklerdir. Sicil naklini gerçekleştirmek için arşiv dosyasının 

gelmesi beklenmeyecektir. 

10- Aynı sınıfta birden fazla yeterliliği olan gemiadamlarının yeterlik yenileme işlemi için 

başvuru yaptıkları takdirde sahip oldukları yeterliklerden asıl yeterlik ile yenileme 

şartını sağlamaları yeterli olup ek yeterlilikleri için yenileme işlemi yapabilirler. 

(Örneğin hem vardiya zabiti hem de sınırlı kaptan yeterliliğine sahip olan bir 

gemidamının; son beş yılda toplam 1 yıl süre ile vardiya zabiti olarak çalıştığını 

belgelemesi durumunda her iki yeterliği için yenileme işlemi yapılabilir. ) 

11- Şahsen yapılacak müracaatlarda, başvuru sahibinin beyanı ile önceden teyit edilmek 

şartıyla kişinin 3. dereceye kadar olan akrabası (3. derece dâhil), çalıştığı şirketin yasal 

temsilcisi (teyidi yapılacaktır) veya vekâletnamesini ibraz etmek şartıyla vekili başvuru 

yapacak kişi adına işlem yapabilir. 

12- Gemiadamları, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde öngörülen 

İngilizce, eğitim, deniz hizmeti vb. şartlarının tamamını sağladıkları takdirde sınav 

başvurusu yapabilirler. 

13- Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği yürürlüğe girdiği tarihten önce, 

gerekli yeterlik şartlarını tamamlayıp liman başkanlıklarına, bu tarihten önce sınav 

müracaatı yapmış olanlar, başvuru yaptıkları yeterlik belgesi için yeni Yönetmelikte 

İngilizce şartı getirilmiş ise, bu başvuru sahiplerinden İngilizce şartı aranmayacaktır. 
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14- Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği yürürlüğe girdiği tarihten önce, 

gerekli yeterlik şartlarını tamamlasalar dahi, bu tarihten önce liman başkanlıklarına 

sınav müracaatı yapmamış olanlar, başvuru yaptıkları yeterlik belgesi için yeni 

Yönetmelikte İngilizce şartı getirilmiş ise, bu başvuru sahiplerinden İngilizce şartı 

aranacaktır. 

15- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim görmekte olanlar ile mezun olan fakat 

yeterlik belgesi almayan hak sahiplerinin ilk yeterlik alırken, İngilizce yeterlik şartı, 

sınav konuları ve geçme başarı notu baremi hariç, 2002 tarihli Yönetmelik ile kazandığı 

hakları saklıdır. 

 


