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İKİNCİ BÖLÜM 

Gemiadamı Yeterlik Şartları 

 

Yardımcı sınıf gemiadamları yeterliklerinin şartları 
MADDE 25 – (1) Telsiz zabitleri, Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde 

tanımlanan yeterlik belgesine sahip kişilerdir. 

(2) Elektro-teknik tayfası olmak için müracaat edenlerden; 

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

b) Vardiyadan sorumlu makine sınıfı tayfa yeterliği ile en az on iki aylık deniz hizmetine 

sahip olmak veya, 

c) Yönerge ile belirlenen yağcı eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında görmüş 

olup bu yeterlik ile en az altı aylık deniz hizmetine sahip olmak veya, 

ç) Askerlik görevinin en az dokuz ayını makine eri olarak yaptığını belgelemek veya, 

d) Elektrikçi veya elekronikçi yeterliği ile en az üç ay deniz hizmetine sahip olmak veya, 

e) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okulların endüstriyel otomasyon 

teknolojileri veya elektrik-elektronik teknolojisi alanlarından mezun olup yağcı yeterliği ile en 

az üç ay deniz hizmetine sahip olmak, 

şartlarını sağlayan ve Sözleşmede öngörülen A-III/7 eğitimini yetkilendirilmiş eğitim 

kurumlarında tamamlayanlar elektro-teknik tayfası yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

f) 1/1/2012 tarihinden önceki son altmış ayda en az on iki ay süre ile liman dışı sefer 

yapan ve 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, elektrikçi veya elektronikçi 

olarak çalışanlara, elektro-teknik tayfası yeterliği sınavsız düzenlenir. 

(3) Elektro-teknik zabiti yeterliği almak için müracaat edenlerden; 

a) Sözleşmede öngörülen A-III/6 müfredat programını uygulayan ve İdare tarafından 

yetkilendirilmiş üniversitelerin mekatronik veya kontrol ve otomasyon bölümü mezunu 

veyahut lise ve dengi okulların elektrik-elektronik teknolojisi veya endüstriyel otomasyon 

teknolojileri alanlarından veya denizcilik alanlarının gemi elektroniği ve haberleşme dalı 

mezunu olmak ve altı ayı liman seferi dışında çalışan toplam gücü 750 kW’den büyük ana 

makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi ve altı ayı da İdarece onaylı atölye tesislerinde 

olmak üzere toplam on iki aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak veya, 

b) Üniversiteler ile lise ve dengi okulların elektrik, elektronik, mekatronik, kontrol ve 

otomasyon, endüstriyel kontrol, otomasyon sistemleri, gemi elektroniği ve haberleşme veya 

gemi otomasyonu ile ilgili bölümlerinden mezun olmak şartıyla Sözleşmede öngörülen A-III/6 

müfredat programını uygulayan ve İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında 

elektro-teknik zabitliği eğitimi görmek ve altı ayı liman seferi dışında çalışan toplam gücü 750 

kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi ve altı ayı İdarece onaylı 

atölye tesislerinde olmak üzere toplam on iki aylık onaylı eğitim programını başarı ile 

tamamlamak veya, 

c) Toplam gücü 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, makine sınıfı 

zabitan, elektrik zabiti veya elektronik zabiti olarak en az otuz aylık deniz hizmeti sahibi olmak 

ve yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında elektro-teknik zabitliği eğitimi görmek, bu 

gemiadamlarından makine sınıfı zabitan için ilave olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde altı 

ay süreli eğitimi tamamlamak veya, 

ç) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan 

makine elektronik dalı mezunu olup en az beş yıl ilgili branşında deniz hizmeti sahibi olmak ve 

yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında elektro-teknik zabitliği eğitimi görmek, 



şartlarından birini ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin 

öngördüğü elektro-teknik zabitliği sınavında başarılı olanlar elektro-teknik zabiti yeterliğini 

almaya hak kazanırlar. 

d) Elektrik zabiti veya elektronik zabiti yeterliğine sahip olup, 1/1/2012 tarihinden önceki 

son altmış ayda en az on iki ay süre ile liman dışı sefer yapan ve 750 kW’den büyük ana makine 

ile yürütülen gemilerde, elektrik zabiti veya elektronik zabiti olarak çalışanlara, talepleri 

halinde elektro-teknik zabiti yeterliği sınavsız düzenlenir. 

(4) Gördüğü eğitim-öğretim ile hemşire olan kişilere hemşire yeterliği verilir. 

(5) Gördüğü eğitim-öğretim ile sağlık memuru olan kişilere sağlık memuru yeterliği 

verilir. 

(6) Gördüğü tıp eğitim-öğretimi ile doktor olan kişilere doktor yeterliği verilir. 

(7) Yat kaptanı, sınırlı vardiya zabiti, vardiya zabiti ya da uzakyol vardiya zabiti olmak 

için eğitim gören öğrencilere açık deniz eğitimlerini gemiadamı olarak yapabilmelerini 

sağlamak üzere, on altı yaşını bitirmiş olmaları şartıyla, İdare tarafından güverte stajyeri 

yeterliğinde gemiadamı cüzdanı verilir. 

(8) Elektro-teknik zabiti, sınırlı makine zabiti, makine zabiti ya da uzakyol vardiya 

mühendisi/makinisti olmak için eğitim gören öğrencilere açık deniz eğitimlerini gemiadamı 

olarak yapabilmelerini sağlamak üzere, on altı yaşını bitirmiş olmaları şartıyla, İdare tarafından 

makine stajyeri yeterliğinde gemiadamı cüzdanı verilir. 

(9) Denizcilikle ilgili okullarda okuyan, okul bitirmeye yönelik ve zorunlu olan gemi 

stajlarını yapmak isteyenlere, talepleri halinde, İdare tarafından, sınıflarına göre yedinci ve 

sekizinci fıkralarda belirtilen Stajyer yeterliğinde gemiadamı cüzdanı düzenlenir. 

(10) On altı yaşını tamamlayanlara İdare tarafından kamarot yeterliği verilir. 

(11) On sekiz yaşını tamamlamak şartıyla, lise ve dengi okulların yiyecek ve içecek 

hizmetleri alanı, üniversitelerin gastronomi ve yiyecek içecek işletmeciliği ile ilgili bölümleri 

mezunları ile en az ilköğretim okulu mezunu olup mesleği ile ilgili en az altı aylık bonservis 

ibraz eden kişilere, İdare tarafından Aşçı yeterliği verilir. Bu fıkrada belirtilen yiyecek ve içecek 

hizmetleri alanı, gastronomi ve yiyecek içecek işletmeciliği ile ilgili bölümü mezunlarından 

bonservis istenmez. Bonservisine istinaden Aşçı yeterliği alacakların Yönergede belirtilen gemi 

aşçısı eğitimini almaları zorunludur. 

 




