
GEMİADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR YÖNETMELİĞİ  

(R.G. 10 Şubat 2018/30328) 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Gemiadamı Yeterlik Şartları 

Güverte sınıfı tayfalar 
MADDE 6 – (1) Gemici olmak için müracaat edenlerden; 

a) On altı yaşını bitirmek, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve, 

b) Yönerge ile belirlenen gemici eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında görmüş 

olmak veya, 

c) Askerlik görevinin en az dokuz ayını güverte eri olarak yaptığını belgelemek, 

şartlarını yerine getirenler, gemici yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

(2) Usta gemici olmak için müracaat edenlerden; 

a) On sekiz yaşını bitirmek, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve, 

b) Gemici yeterliği ile en az 18 ay deniz hizmetine sahip olmak veya, 

c) Gemici yeterliği ile en az on iki aylık deniz hizmetine sahip olmak ve Sözleşmede 

öngörülen A-II/5 eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında görmüş olmak veya, 

ç) 1/1/2012 tarihinden önceki son altmış ay içerisinde gemici olarak en az on iki ay deniz 

hizmetine sahip olmak, 

şartlarını yerine getirenlere İdare tarafından usta gemici yeterliği verilir. 

(3) Güverte lostromosu olmak için müracaat edenlerden; 

a) Usta gemici olarak en az yirmi dört ay deniz hizmetine sahip olmak ve güverte tayfasını 

yönetme yeteneği olduğunu gemi kaptanından alınacak belgeyle belgelendirmek veya, 

b) Deniz Kuvvetleri Komutanlığında veya Sahil Güvenlik Komutanlığında en az bir yılı 

deniz hizmeti olmak üzere en az iki yıl görevde bulunup ayrılan güverte sınıfı astsubay olmak 

ya da ikmal veya idari sınıf astsubay olup beş yıl deniz hizmetinde bulunmuş olmak veya 

güverte branşlarında üç yıldan daha fazla uzman erbaşlık yapmak ve güverte tayfasını yönetme 

yeteneği olduğunu gemi komutanından alınacak belge ile belgelendirmek, 

şartlarını yerine getirenlere İdare tarafından güverte lostromosu yeterliği verilir. 

(4) İdare tarafından; 

a) Gemici yeterliği olanlara Sözleşmede belirtilen şartları sağlamaları halinde, 

b) Usta gemici veya güverte lostromosu yeterliği olanlara doğrudan, 

seyir vardiyası tutma belgesi verilir. 

 

Sınırlı vardiya zabiti 
MADDE 7 – (1) Sınırlı vardiya zabiti olmak için müracaat edenlerden; 

a) En az ilköğretim okulu mezunu olup en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) 

yeterlik belgesine sahip olmak ve, 

b) Gemici, usta gemici veya güverte lostromosu yeterliğine sahip olup, en az otuz altı 

aylık deniz hizmetine sahip bulunmak ve Sözleşmede öngörülen A-II/3 müfredat programlarına 

uygun eğitimi yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında tamamlamak veya, 

c) Yetkilendirilmemiş denizcilikle ilgili okulların güverte ile ilgili bölümlerinden mezun 

olup, ilave olarak Sözleşmede öngörülen A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi 

yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında görmek ve en çok dört ayı liman seferi olmak üzere 

toplam on iki ay deniz eğitimini gemide tamamlamak veya, 

ç) Sözleşmede öngörülen A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitim veren en az lise 

düzeyinde yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından mezun olmak ve en çok dört ayı liman seferi 

olmak üzere toplam on iki ay deniz eğitimini gemide tamamlamak veya, 

d) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında en az üç yıl 

güverte deniz hizmetini tamamlayıp ayrılan astsubaylardan; seyir branşı mezunu olmak veya 



diğer branşlardan mezun olup ilave olarak Yönergede belirtilen seyir ve gemi idaresi kursunu 

yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında tamamlamak, 

şartlarını yerine getiren ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin 

öngördüğü sınavda başarılı olanlar, sınırlı vardiya zabiti yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

(2) Yat kaptanı ve balıkçı gemisi kaptanları, bu yeterliği almaları durumunda mevcut 

yeterliğini kaybederler. 

(3) Liman kaptanı yeterliğine dayalı olarak sınırlı vardiya zabiti yeterliğini alanlar, yüz 

ve daha fazla yolcu taşıyanlar da dâhil olmak üzere yerel trafikte düzenli sefer yapan 200 

GT’den küçük yolcu ve yük gemilerinde kaptanlık yapabilirler. 

 

Sınırlı kaptan 
MADDE 8 – (1) Sınırlı kaptan olmak için müracaat edenlerden; 

a) En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak ve, 

b) Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile en az yirmi dört ay deniz hizmetine sahip olmak veya, 

c) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından en az dört yıl 

güverte deniz hizmetini tamamlayıp ayrılan astsubaylardan, seyir branşı mezunu olmak veya 

diğer branşlardan mezun olup da ilave olarak Yönergede belirtilen seyir ve gemi idaresi kursunu 

yetkilendirilmiş eğitim kurumunda tamamlamak, 

şartlarını yerine getiren ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin 

öngördüğü sınavda başarılı olanlar Sınırlı Kaptan yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

 

Vardiya zabiti 
MADDE 9 – (1) Vardiya zabiti olmak için müracaat edenlerden; 

a) En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak ve, 

b) Sözleşmede öngörülen A-II/1 müfredat programlarına uygun eğitim veren ön lisans 

veya lisans düzeyinde yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının güverte veya deniz ulaştırma 

işletme bölümlerinden mezun olmak ve 500 GT’den büyük gemilerde en çok dört ayı liman 

seferi olmak üzere toplam on iki ay deniz eğitimini gemide tamamlamak veya, 

c) En az lise mezunu olmak şartıyla, Sözleşmede öngörülen A-II/1 müfredat 

programlarını uygulayan İdare tarafından yetkilendirilmiş dört yarıyıl süreli kurslardan mezun 

olmak ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde 

eğitim olmak üzere toplam on iki ay deniz eğitimini gemide tamamlamak veya, 

ç) Sınırlı kaptan yeterliği veya 1997 tarihli Yönetmelik şartlarına uygun kıyı kaptanlığı 

yeterliği ile en az yirmi dört ay deniz hizmeti yaptıktan sonra, Sözleşmede öngörülen A-II/1 

müfredat programına uygun eğitimi yetkilendirilmiş eğitim kurumunda tamamlamak veya, 

d) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından en az beş yıl 

güverte deniz hizmetini tamamlayıp ayrılan astsubaylardan, seyir branşı mezunu olmak veya 

diğer branşlardan mezun olup da ilave olarak Yönergede belirtilen seyir ve gemi idaresi kursunu 

yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında tamamlamak, 

şartlarını yerine getiren ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin 

öngördüğü sınavda başarılı olanlar vardiya zabiti yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

(2) Deniz Harp Okulunu bitirmeden ayrılanlardan, Sözleşmede öngörülen A-II/1 

müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında gördüklerini belgeleyenlere, en az GMDSS Tahditli 

Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine haiz olmaları, Yönergede belirtilen İngilizce şartını 

sağlamaları ve liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde 

eğitim olmak üzere toplam on iki ay deniz eğitimini gemide tamamlamaları şartıyla sınavla 

vardiya zabiti yeterliği verilir. 

(3) Sözleşmede öngörülen A-II/1 müfredatını eğitim ve öğretimleri sırasında görerek 

vardiya zabitliği yeterlik belgesini alanlar, Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet 



Belgelerinde iki uzakyol vardiya zabiti yeterlikli personel ile donatılması öngörülen gemilerde 

uzakyol vardiya zabitlerinden birinin yerine gemide görev alabilirler. 

(4) Bu maddede belirtilen şartları sağlayarak sınırlı kaptan yeterliğinden vardiya zabiti 

yeterliğine geçmek için başvuran gemiadamlarının, sınırlı kaptan yeterliği ile alt yeterliklerde 

yapmış olduğu deniz hizmetleri geçerlidir. 

(5) Bu madde kapsamında gerekli eğitimleri almak suretiyle; sınırlı kaptan yeterliğinden 

vardiya zabitliğine geçenlerin eski yeterlik belgeleri iptal edilmez. Bu durumda olanlar eski 

belgeleri ile çalışmaya devam edebilirler. Ancak, bu belgeler ile yapılan hizmetler yeni yeterlik 

belgeleri için istenen deniz hizmetinden sayılmaz. 

 

Birinci zabit 
MADDE 10 – (1) Birinci zabit olmak için müracaat edenlerden; 

a) En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak ve, 

b) Vardiya zabiti yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında en az 

otuz altı ay vardiya zabitliği yaptıktan sonra, Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat 

programını yetkilendirilmiş eğitim kurumunda tamamlamak veya, 

c) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında en az yedi yıl 

güverte deniz hizmetini tamamlayarak ayrılan astsubaylardan; seyir branşı mezunu olmak ve 

Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark 

derslerini yetkilendirilmiş eğitim kurumunda görmek veya diğer branşlardan mezun olup 

Yönergede belirtilen seyir ve gemi idaresi kursu ile Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat 

programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini yetkilendirilmiş eğitim kurumunda 

görmek, 

şartlarını yerine getiren ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin 

öngördüğü sınavda başarılı olanlar birinci zabit yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

(2) Yakınyol birinci zabit yeterliğine sahip olup da vardiya zabiti yeterliğine intibak 

edenlerin birinci zabit yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu Yönetmelikte öngörülen deniz 

hizmeti hesaplanırken yakınyol birinci zabit yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan 

süresi terfide esas alınır. 

 

Kaptan 
MADDE 11 – (1) Kaptan olmak için müracaat edenlerden; 

a) En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak ve, 

b) Birinci zabit yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında en az otuz 

altı ay birinci zabitlik yapmak veya, 

c) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında en az bir yılı gemi 

komutanlığı olmak koşulu ile en az on yıl güverte deniz hizmetini tamamlayıp ayrılmış olan 

astsubaylardan; seyir branşı mezunu olup Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat programından 

öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini yetkilendirilmiş eğitim kurumunda tamamlamak, 

şartlarını yerine getiren ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin 

öngördüğü sınavda başarılı olanlar kaptan yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

(2) Yakınyol kaptan klas-III yeterliğine sahip olup da birinci zabit yeterliğine intibak 

edenlerin kaptan yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu Yönetmelikte öngörülen deniz 

hizmeti hesaplanırken yakınyol kaptan klas-III yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar 

olan süresi terfide esas alınır. 

 

Uzakyol vardiya zabiti 
MADDE 12 – (1) Tonaj ve sefer bölgesi sınırı olmaksızın bütün gemilerde uzakyol 

vardiya zabiti olmak için müracaat edenlerden; 

a) En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak ve, 



b) Bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmede öngörülen A-II/1 müfredat 

programını uygulayan İdare tarafından yetkilendirilmiş dört yıllık fakülte ve yüksekokulların 

güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve liman seferi 

dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam 

on iki aylık deniz eğitimini tamamlamak veya, 

c) Bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra, Sözleşmede öngörülen A-II/1 ile A-II/2 

müfredat programlarını müşterek uygulayan İdare tarafından yetkilendirilmiş dört yıllık fakülte 

veya yüksekokulların güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinin öğrencisi 

olarak altıncı yarıyıl sonunda A-II/1 müfredatını başarı ile tamamlamak ve liman seferi dışında 

çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim olmak üzere toplam on iki 

aylık deniz eğitimini tamamlamak veya, 

ç) Deniz Harp Okulu mezunu olup Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil 

Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; en az üç yıl güverte deniz hizmetine sahip olmak 

veya liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde altı ayı köprü üstünde eğitim 

olmak üzere toplam on iki aylık deniz eğitimini gemide tamamlamak, 

şartlarını yerine getiren ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin 

öngördüğü sınavda başarılı olanlar uzakyol vardiya zabiti yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

(2) Vardiya zabiti yeterlik belgesine haiz olanlar, bulundukları yeterlik belgesi ile en az 

yirmi dört ay deniz hizmeti ibraz etmek, YDS’nin İngilizce bölümünden en az 60 puan veya 

ÖSYM tarafından YDS’nin eşdeğeri kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı sınav türlerinden 

60 puana denk puan almak ve İdarenin öngördüğü sınavda başarılı olmak şartıyla uzakyol 

vardiya zabiti yeterlik belgesi alabilirler. 

 

Uzakyol birinci zabiti 
MADDE 13 – (1) Uzakyol birinci zabiti yeterliği almak için müracaat edenlerden; 

a) En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak ve, 

b) Sözleşmede öngörülen A-II/1 ve A-II/2 müfredat programını müşterek uygulayan İdare 

tarafından yetkilendirilmiş dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup, uzakyol vardiya 

zabiti yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında en az otuz altı ay vardiya 

zabitliği yapmış olmak veya, 

c) Uzakyol vardiya zabiti yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında 

en az otuz altı ay vardiya zabitliği yaptıktan sonra, Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat 

programını yetkilendirilmiş eğitim kurumunda tamamlamak veya, 

ç) Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil 

Güvenlik Komutanlığından en az beş yıl güverte deniz hizmetini tamamlayıp ayrılanlardan; 

Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat programından öğrenimi esnasında almadığı fark 

derslerini yetkilendirilmiş eğitim kurumunda görmek, 

şartlarını yerine getiren ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin 

öngördüğü sınavda başarılı olanlar uzakyol birinci zabiti yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

(2) Birinci zabit yeterlik belgesine haiz olanlar, bulundukları yeterlik belgesi ile en az 

yirmi dört ay deniz hizmeti ibraz etmek, YDS’nin İngilizce bölümünden en az 60 puan veya 

ÖSYM tarafından YDS’nin eşdeğeri kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı sınav türlerinden 

60 puana denk puan almak, Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat programını yetkilendirilmiş 

eğitim kurumunda tamamlamak ve İdarenin öngördüğü sınavda başarılı olmak şartıyla uzakyol 

birinci zabiti yeterlik belgesi alabilirler. 

 

Uzakyol kaptanı 
MADDE 14 – (1) Uzakyol kaptanı yeterliği almak için müracaat edenlerden; 

a) En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine sahip olmak ve, 



b) Uzakyol birinci zabit yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında en 

az otuz altı ay birinci zabitlik yapmak veya, 

c) Deniz Harp Okulu mezunu olup en az bir yılı gemi komutanlığı olmak üzere en az yedi 

yıl güverte deniz hizmetini tamamlayıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil 

Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan; Sözleşmede öngörülen A-II/2 müfredat 

programından öğrenimi esnasında almadığı fark derslerini yetkilendirilmiş eğitim kurumunda 

görmek, 

şartlarını yerine getiren ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin 

öngördüğü sınavda başarılı olanlar uzakyol kaptanı yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

(2) Gördükleri eğitim nedeniyle ilk defa yeterlik belgesi alanlar, en az on iki ay deniz 

hizmeti yapmadıkça kaptan olarak görev yapamazlar. 

 

Liman ve kabotaj seferinde çalışacak kaptan ve güverte zabitleri 
MADDE 15 – (1) Kaptan ve güverte zabitlerinin liman ve kabotaj seferinde çalışmaları 

durumunda GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterliği yerine en az VHF haberleşmesi 

yapabilecek yeterlikte olduğunu gösteren onaylanmış bir sertifikaya sahip olmaları yeterlidir. 

 




