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GEMİADAMLARININ BELGELENDİRMESİNE YÖNELİK EĞİTİM VEREN 

KURUMLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 

(2018/3) 

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz 

Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi kapsamında denizcilik eğitimi veren kurumlarla ilgili 

aşağıdaki usul ve esaslar uygulanacaktır. Bu Talimatta geçen;   

Yönerge : 12.02.2018 tarih ve 12159 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren 

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesini, 

Yönetmelik : Resmi Gazetenin 10.02.2018 tarih ve 30328 sayısı ile yayımlanan 

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğini, 

Eğitim kurumu : Bakanlığımız tarafından öğrencileri/mezunlarına gemiadamı yeterlik 

belgesi verilmesine yönelik yetkilendirilmiş Milli Eğitim Bakanlığına veya Yüksek Öğretim 

Kuruluna bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarını 

 ifade eder. 

1) Eğitim kurumlarının; GMDSS Telsiz Operatör Yeterlikleri eğitimleri 

vermelerine ilişkin olarak; 

a) Eğitim kurumları tarafından, Yönetmelik kapsamında alınan gemiadamı yeterlik 

belgeleri için ön şart olan GMDSS Telsiz Operatör Yeterlik Belgelerine yönelik Telsiz Operatör 

Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen eğitimlerin içerik ve süre olarak, ilgili yeterlik 

belgesi eğitimi süresince öğrenci/kursiyere verilmesi zorunludur. 

b) Bu eğitimler, yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından müfredat içeriği ve süre 

olarak ilgili gemiadamı yeterlik belgesi eğitimi müfredat içeriği ve süresine eklenerek 

verilecektir. 

c) Eğitim kurumlarının, eğitim araç ve gereçleri ile fiziki ortamı sağlayarak bu 

konularda da yetkilendirilmeleri zorunludur. 

ç) Yönergenin Geçici Madde 1’i kapsamında, GMDSS Telsiz Operatör Yeterlik Belgesi 

eğitimlerinin verilmesi için Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde ve 

Yönerge’de belirtilen eğitim araç-gereçlerini ve fiziki ortamı sağlayamadıkları ve 

Gemiadamları Eğitimi Bilgi Sistemi (GAEBS) Modülünde, GMDSS yeterlik belgesi eğitimi 

vermek için yetkili olmadığı tespit edilen eğitim kurumlarının, ilgili gemiadamı yeterlik 

belgesine yönelik eğitim izinleri, gerekli şartları sağlayana kadar askıya alınmıştır. (Örneğin : 

Sınırlı vardiya zabiti eğitimi yetkisi olup, GMDSS Tahditli Telsiz Operatör (ROC) yeterlik 

belgesine yönelik eğitim verme yetkisine sahip olmayan eğitim kurumları) 

 

2) Eğitim kurumlarının; gemiadamı uzmanlık belgesi (STCW sertifikası) 

eğitimleri vermelerine ilişkin olarak;  

a) Eğitim kurumları tarafından, Yönetmelik kapsamında alınan gemiadamı yeterlik 

belgeleri için ön şart olan gemiadamı uzmanlık belgelerine yönelik olarak Yönerge’de belirtilen 
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eğitimlerin içerik ve süre olarak, ilgili yeterlik belgesi eğitimi süresince öğrenci/kursiyere 

verilmesi zorunludur. 

b) Bu eğitimler, yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından müfredat içeriği ve süre 

olarak ilgili gemiadamı yeterlik belgesi eğitimi müfredat içeriği ve süresine eklenerek 

verilecektir. 

c) Eğitim kurumlarının eğitim araç ve gereçlerini ve fiziki ortamı sağlayarak bu 

konularda da yetkilendirilmeleri zorunludur. 

ç) Yönergenin Geçici Madde 1’i kapsamında, gemiadamı uzmanlık belgesi 

eğitimlerinin verilmesi için Yönergede belirtilen eğitim araç-gereçlerini ve fiziki ortamı 

sağlayamadıkları ve GAEBS Modülünde ilgili gemiadamı uzmanlık belgesi eğitimi vermek için 

yetkili olmadığı tespit edilen eğitim kurumlarının, ilgili gemiadamı yeterlik belgesine yönelik 

eğitim izinleri, gerekli şartları sağlayana kadar askıya alınmıştır. (Örneğin : Vardiya zabiti 

eğitimi yetkisi olup, İlk Yardım eğitimi verme yetkisine sahip olmayan eğitim kurumları) 

d) Güverte sınırlı işletim düzeyi yetkisine sahip eğitim kurumları, Yönergede belirtilen 

sınırlı işletim düzeyi araç-gereçlerinden radar simülatörüne sahip olmaları şartı aranacaktır. 

 

3) Eğitim kurumlarının; periyodik denetim, denizci eğitimci sayısı ve kriterlerine 

ilişkin olarak; 

a) Yönerge’nin yürürlüğe girdiği tarihte, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim 

kurumlarının yetkileri geçerli olup, bu eğitim kurumlarının ilk periyodik denetim tarihine kadar, 

Yönerge hükümlerindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. 

b) Tayfa sınıfı ve sınırlı yeterlikler için yetkilendirilenler her bir dal için 3, işletim 

düzeyi yeterlikler için yetkilendirilenler her bir dal için 4, yönetim düzeyi yeterlikler için 

yetkilendirilenler her bir dal için 6’dan az olmayacak şekilde denizci eğitimci belgelerinde 

gösterilen yetkilerinin karşılıkları ilgili programın müfredatının gerektirdiği uzmanlığa göre 

dağıtılmak koşuluyla denizci eğitimci kriterlerini karşılayacaklardır. 

c) Denizci eğitimciler, birden fazla eğitim kurumunda çalışılabilirler ancak haftalık 

toplam çalışma saati 40 saati aşamaz. 

ç) Simülatör destekli meslek derslerini verecek denizci eğitimcilerin branşlarına göre, 

işletim ve yönetim düzeyi için en az iki, sınırlı işletim düzeyi için en az bir denizci eğitimcinin, 

simülatör eğitimlerini vermek için yetkili olması gereklidir 

d) Yönetmeliğin 66 ıncı maddesi kapsamında, İdare tarafından belgelendirilmiş denizci 

eğitimcilerden yetkileri dışında eğitim verdiği tespit edilen ve/veya eğitim kurum ve 

kuruluşlarında eğitime katılmadığı halde eğitici gibi görünen denizci eğitimcilerin, 

Bakanlığımız tarafından verilmiş olan denizci eğitimci belgesi iptal edilecek, bu kişilere bir 

daha denizci eğitimci belgesi verilmeyecektir. 

 

4) Eğitim kurumlarının düzenledikleri eğitimler ve kursiyer/öğrenci bilgilerinin 

kayıt edilmesiyle ilgili olarak; 

a) Yönergenin 57 inci maddesine göre eğitim kurumları, öğrenci ve kursiyerlerinin 

gemiadamı yeterlik belgesi ve gemiadamı uzmanlık belgesi eğitimleri ile deniz stajlarına ilişkin 

tüm bilgilerini güncel olarak GAEBS Modülüne işlemek zorundadır.(Gemiadamı Yetiştirme 

Kursları, GAEBS Modülünde deniz stajına ilişkin bilgilerin girilebilmesine yönelik sistemsel 

düzenleme yapıldıktan sonra bu bilgileri Modüle işleyecektir.) 
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i. Gemiadamları Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden yapılan başvurularda, İdare 

tarafından GAEBS Modülüne kayıtlı bilgiler esas alınacak, ilave belge istenmeyecektir. 

ii. Bu bilgilerin eksik veya hatalı girilmesinden öğrenci veya kursiyerin eğitim gördüğü 

eğitim kurumu sorumludur. GAEBS Modülünde Bakanlığımızı yanıltmaya yönelik herhangi 

bir kayıt girdiği tespit edilen eğitim kurumları hakkında Yönetmeliğin 66 ncı maddesi 

kapsamında, “İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim kayıtlarını 

kurallara uygun tutmayan, gerekli koşullar sağlanmadan öğrenciyi kaydeden ve/veya onaylı 

eğitim programına uymayanların yetkileri üç ay süre ile askıya alınır.” hükmü uygulanacaktır. 

b) Eğitim kurumları tarafından düzenlenen eğitimlerle ilgili olarak; 

i. Yönergenin 79 uncu maddesi gereği, liman başkanlıkları kendi sorumluluk sahasında 

yer alan eğitim kurumunun kurs ilanlarını, Yönergenin kursun süresi, kontenjan ve eğitimci 

yeterlikleri ile ilgili hükümleri kapsamında değerlendirerek eğitim kurumunun uygun görülen 

kurs ilanlarını GAEBS Modülü üzerinden onaylayacaktır. 

ii. Eğitim kurumları, kurs olarak verecekleri eğitimlerde, denizci eğitimci bilgilerini 

GAEBS Modülüne girecektir. Eğitim tarihinde denizci eğitici değişikliği olmuşsa bilgileri 

güncelleyecektir.  

iii. Denizci eğitimcilerin, ilgili eğitim kurumunda kayıtlı ve yetkili olduğu, Liman 

Başkanlıkları tarafından GAEBS Modülü veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden 

doğrudan kontrol edilecektir. 

iv. Eğitim devam ettiği sürece kaydedilen kursiyerlerin günlük yoklamaları eğitim 

kurumu tarafından GAEBS Modülüne girilecektir. Ancak kağıt üzerinde imza alınan 

yoklamalar eğitimin devam ettiği her ders saati için yapılacak ve eğitim kurumu tarafından 

muhafaza edilecektir. 

v. Kurs olarak düzenlenen eğitimlerde, kurs bitirme sınavlarının tamamlanmasından 

sonra başarılı olanların bilgileri, kursu düzenleyen eğitim kurumu tarafından GAEBS 

Modülüne girilecektir. 

vi. Kurs dışında yapılan örgün eğitimlerde; öğrenciler eğitim kurumlarınca GAEBS 

Modülündeki örgün eğitim bölümüne  sınıf ve bölüm bazında kaydedilecektir. Öğrencilerin 

bilgileri, aldığı eğitimler ve staj bilgileri uygun şekilde ve güncel olarak sisteme işlenecektir. 

 vii. Eğitim kurumları sisteme kaydedilen tüm bilgilerini güncel tutmakla sorumludur. 

 viii. Örgün eğitim kurumları hariç, kurs niteliğinde verilen eğitimlerde, eğitim kurumları 

her ay sonunda, ilgili ay içerisinde verilen kurslarda görev alan denizci eğiticileri, hangi tarih 

ve saatte ve hangi derslerde görev aldığıyla ilgili bilgilerle birlikte Ek-1’de yer alan forma 

uygun olarak İdareye sunacaktır. 

ix. Eğitim kurumlarının, GAEBS Modülü üzerinden yapılan yoklamalarda sınıfta 

mevcut olmayan kişileri kasıtlı olarak mevcutmuş gibi gösterdiği, yetkisiz personel ile eğitim 

verdiği veya eğitimle ve sınavla ilgili İdareyi yanıltmaya yönelik her türlü usulsüzlük ve 

sahtecilik yaptığının tespiti halinde Yönetmeliğin 66 ıncı maddesi uyarınca yetkileri iptal 

edilecektir. 

x. Eğitim kurumlarının, kursun olduğu tarihte kursa gelen ancak yoklama alındıktan 

sonra kurstan ayrılan kursiyerlerin, GAEBS Modülü üzerinden yoklamada yok gösterilmesi ile 

ilgili talepleri, ilgili liman başkanlığına yapılacaktır. Liman başkanlığı yapacağı inceleme 

sonucunda uygun görür ise, GAEBS Modülü üzerinden yoklama düzeltmesini yapacaktır. 
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5) Yat kaptanları eğitim müfredatı ve yetkilendirilmelerine ilişkin olarak; 

a) Yat Kaptanı (149 GT), Yat Kaptanı (499 GT) ve Yat Kaptanı (sınırsız) eğitiminin 

içeriğinde; yat personeli intibak eğitimi dersinin gösterilmesi zorunlu olup, 16 saat olarak ilgili 

eğitim programı içerisinde uygulanacaktır. 

b) Eğitim kurumları yat kaptanlığı eğitimlerinde zorunlu olan teknede uygulama eğitimi 

ile ilgili, uygulamanın yapılacağı teknenin kayıtlarını liman başkanlıklarına ibraz etmekte 

zorunludur. 

c) Yat kaptanlığı stajını; tam boyu on beş metreden uzun ticari yatlarda, yolcu 

motorlarında veya gezinti-tenezzüh teknelerinde, eğitim gemilerinde yapacak olanlar için 

2018/1 sayılı Uygulama Talimatına göre işlem yapılacaktır. 

ç) Yat Kaptanı (499 GT) ve Yat Kaptanı (2999 GT) yetkilerine sahip olan eğitim 

kurumları talep etmeleri halinde, Yat Kaptanı (149 GT) yeterlik eğitimi verebilmek için 

yetkilendirilebileceklerdir. 

d) Yat Kaptanı  (499 GT) yetkilerine sahip eğitim kurumlarına Yat Kaptanı (149 GT) 

yeterlik eğitim yetkisi verilebilmesi için, güverte sınırlı işletim düzeyi araç-gereçlerinde 

belirtilen radar simülatörüne sahip olmaları şartı aranacaktır. 

 

6) Protokol, tesis, simülatör, laboratuvar ve araç-gereçlere ilişkin olarak; 

a) Yönergenin 48 inci maddesi kapsamında; eğitim kurumlarının, yetkilendirilmek 

istedikleri eğitim/eğitimler için Yönergenin eklerinde yer alan eğitim bazında belirtilen asgari 

gereklerle belirlenmiş içeriğindeki malzemelerle birlikte laboratuvarlara ve simülatörlere kendi 

tesislerinde sahip olması gerekmektedir. 

b) Eğitim kurumlarında mevcut tüm simülatörler STCW Sözleşmesi Kural I/12, A-I/12 

ve B-I/12’de belirtilen şartları sağlayarak, ilgili eğitimler için uluslararası kabul görmüş klas 

kuruluşları tarafından düzenlenmiş uygunluk belgesine sahip olacaklardır. İdaremiz tarafından 

onaylanan simülatörler GAEBS Modülüne kaydedilecektir. Onaylanmamış simülatörler ilgili 

eğitimler için kabul edilmeyecektir. 

c) Eğitim kurumlarının sahip olması gereken araç-gereç, donanım, derslik ve 

laboratuvarları Yönerge hükümlerine göre Bakanlık tarafından onaylanmış ve çalışır durumda 

olmalıdır. 

ç) Eğitim kurumları arası protokol işlemleri; Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim 

kurumları arasında veya eğitim kurumları ile münhasıran uygulama eğitimleri için Bakanlık 

tarafından onaylanmış tesislere sahip resmi veya özel kuruluşlar arasında yapılabilir. 

Protokolde, işbirliğinin kapsamı açık şekilde belirtilecektir. 

d) Protokol kapsamı, Bakanlık tarafından onaylanmış, Atölye Becerilerini Geliştirme 

Eğitiminin uygulanacağı atölye tesisleri, Can Kurtarma Araçları (Hızlı Can Kurtarma Botları 

Dahil) Kullanma Eğitim Platformu, Yangın Eğitim Merkezi ve Denizde Kişisel Canlı 

Kalabilme eğitimleri için gerekli su alanı veya havuzun imkanlar dahilinde ortak kullanılması 

ile sınırlı kalacaktır. 

e) Simülatörlerin ve laboratuvarların kullanımı için kurumlar arası protokol yapılamaz. 
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7) Eğitim müfredatlarına ilişkin olarak; 

a) Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.02.2018 tarih ve 50 

sayılı kararı ile Ek-2’deki 32 adet Gemiadamları Yetiştirme Kurs Programı onaylanmıştır. 

Eğitim kurumları tarafından düzenlenecek kurs niteliğindeki eğitimlerde bu programlar 

uygulanacaktır. Bu eğitimler kesinlikle seminer olarak uygulanmayacaktır. 

b)  Eğitim kurumlarının GAEBS Modülündeki eğitim izinleri ile bu programların 

eşdeğer olması gerekmektedir 

c) Eğitim kurumlarının mevcut durumda GAEBS Modülünde yetkili olduğu eğitim 

izinleri arasında, Ek-2’de yer alan 32 eğitim programı var ise, Milli Eğitim Bakanlığından almış 

oldukları Kurum Açma İzinlerinde bulunan “Uygulanacak Program” bölümünde, ilgili program 

ilavelerini yapmaları ve ayrıca Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. 

Aksi takdirde bu eğitim izinleri GAEBS Modülü üzerinden iptal edilecektir. 

ç) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan 32 adet programın haricindeki 

Yönerge’de yer alan kurs programlarının, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığındaki onay süreci 

tamamlanıncaya kadar, Yönerge’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, Yönergedeki 

müfredat içerikleri ve süresi dikkate alınarak seminer şeklinde düzenlenebilecektir. 

 

 

 

Ekler : 

1) Denizci Eğitici Aylık Bildirim Formu 

2) MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Tarafından Onaylanan Programlar 

 

 

 

 

 

 


