
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : 16.03.2020 tarihli ve 19371 sayılı yazımız.
 

Çin  Halk  Cumhuriyeti'nde  ortaya  çıktıktan  sonra  tüm  dünyaya  yayılan  Korona  Virüs
(Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, liman başkanlıkları tarafından alınması gereken
önlemleri  içeren 2020/2  sayılı Bakanlık Genelgesi  ilgi  yazımız  ekinde gönderilmiştir. Aynı
kapsamda,  gemiadamları işlemleri ile ilgili olarak liman başkanlıklarımız tarafından alınması
gereken önlemler aşağıda sıralanmıştır.
 

-  Liman  başkanlıklarımıza  yapılacak  her  türlü  gemiadamı  işlemi  ile  ilgili  şahsi
başvurular  sadece  Cuma  günleri  kabul  edilecek  olup,  diğer  günler  için  Gemiadamları
Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapılmasına yönelik duyuru ve yönlendirmeler
yapılması.

- Gemiadamları  on-line  sınav  salonlarında yapılan gemiadamı  sınavlarından  randevu
almak  için  kullanıcı  adı  ve  şifre  almaya  yönelik  şahsi  olarak  liman  başkanlıklarına
başvuranlardan Gemiadamı Cüzdanı ve Pasaport ibrazı istenilerek son 14 günde yurtdışından
geldiği  tespit  edilen  gemiadamlarının  sınav  randevusu  almalarına  izin  verilmemesi,  bu
başvuruyu Gemiadamları Elektronik Başvuru Sistemi  üzerinden yapacak gemiadamlarından
ise sisteme geçerli Gemiadamı Cüzdanı ve Pasaport giriş-çıkış sayfalarını yüklemelerinin talep
edilmesi,  yine  son  14  günde  yurtdışından  geldiği  tespit  edilen  gemiadamlarının  sınav
randevusu almalarına izin verilmemesi.

- Yazımız  tarihinden  önce  gemiadamları  on-line  sınav  salonlarında  sınav  randevusu
alanların  sınava  girmek  için  geldiklerinde  Gemiadamı  Cüzdanı  ve  Pasaportlarının  kontrol
edilmesi,  son  14  günde  yurtdışından  geldiği  tespit  edilenlerin  sınav  hakları  saklı  kalmak
kaydıyla sınava alınmaması.

- Gemiadamları online sınav salonları için açılacak sınav randevularında sınav salonu
kapasitesinin %50'si olarak salon kapasitesi belirlenmesi.

- Bakanlığımız  tarafından verilen gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamı cüzdanı ve
STCW  sertifikalarının  süresi  gemide  çalışırken  biten  ve Korona Virüs  tedbirleri  nedeniyle
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gemiden  ayrılarak  ülkemize  dönüş  yapamayan Türk  ve  yabancı  bayraklı  gemilerde  çalışan
Türk gemiadamlarının ilgili belgelerinin süresi, çalıştıkları geminin sahibi/işleticisi tarafından
dilekçesi ve çalışma sözleşmesinin bir örneği ile liman başkanlıklarına başvurulması halinde
ilgili  belgelerin  sürelerinin  bitim  tarihlerinden  itibaren  üç  ay  süre  ile  uzatılması  ve  süre
uzatımına ilişkin yazının ilgililere verilmesi.

-  Amatör  Denizci  belgesi  ve  Kısa  mesafe  Telsiz  Operatörü  yeterlik  eğitim  ve
sınavlarının bildirilecek yeni bir tarihe kadar askıya alınması.
 
Konunun  önemine  binaen  gerekli  hassasiyetin  gösterilmesi  ve  liman  başkanlıklarınızca
gerçekleştirilen  iş  ve  işlemlerde  herhangi  bir  aksaklığa  meydan  verilmemesi  hususlarında
bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
 
 

 

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Liman Başkanlıklarına
Gemiadamları Komisyonuna

İMEAK Deniz Ticaret Odasına
Mersin Deniz Ticaret Odasına
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