
GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİNDE  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE 

 
Madde 1- 18.03.2005 tarih ve 1101 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe giren 

“Gemiadamları Sağlık Yönergesi”nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenmiştir: 

“Madde 2- Bu Yönerge, denizde çalışacak gemiadamı adayları ile halen çalışmakta 
olan gemiadamlarının sağlık durumları ve sağlık yoklamaları ile ilgili gerekleri kapsar. 

200 GT’den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile balıkçı gemilerinde çalışan 
gemiadamları "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" hükümleri dışındadır.” 

Madde 2- Gemiadamları Sağlık Yönergesinin 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

“a) İlk kez gemiadamı olmak için başvuran gemiadamı adayları, iki yıldan uzun süre 
denizde faal olarak çalışmamış gemiadamları ve sıralı üç periyodik muayenesini zamanında 
yaptıran gemiadamlarının, genel muayene için İç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, 
ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, psikiyatri ve genel cerrahi uzmanlarından oluşan sağlık 
kurulu bulunan yetkilendirilmiş sağlık kuruluşuna şahsen başvurmaları gerekir. 
Gemiadamlarının, yetkilendirilmiş resmi veya özel sağlık kuruluşlarında bu Yönerge 
hükümlerine göre sağlık kontrolünden geçirilerek verilecek olan "Gemiadamı Olur Sağlık 
Raporu" veya "Özel Durum Sağlık Raporu" neticesine göre sahil sağlık denetleme 
merkezlerinden "Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi" almaları zorunludur. İki genel 
muayene arasındaki süre sekiz yılı aşamaz. 

Periyodik muayenesinin bitim tarihinden itibaren 6 ay içinde periyodik muayenesini 
yaptırmayan gemiadamları, genel muayeneye tabi tutulur.” 

Madde 3- Gemiadamları Sağlık Yönergesinin 14 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye (f) bendinden sonra gelmek üzere (g) bendi eklenmiştir: 

“f) Gemiadamları Sağlık Raporları düzenlemeye yetkili kılınan özel sağlık 
kuruluşunda görev alan mesul müdürün bulunmadığı durumlarda, 27.03.2002 tarih ve 24708 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde (28.05.2004 tarih ve 
25475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle) görev ve yetkileri belirtilen mesul 
müdür yardımcısı, Gemiadamları Sağlık Raporları işlemlerini vekâleten yürütür. Mesul 
müdür, Gemiadamları Sağlık Raporlarının düzenlenmesi ve imzalanması işlemlerini yazılı 
olarak mesul müdür yardımcısına devredebilir. Yetki devri yapılan konularda mesul müdür, 
Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. Mesul müdür yardımcısının değişmesi halinde yetki 
belgesinin yenilenmesine gerek yoktur ancak, durum il sağlık müdürlüğüne bildirilir ve 
gerekli izin alınır. 

g) Gemiadamları Sağlık Raporları düzenlemeye yetkili kılınan özel sağlık kuruluşunun 
sağlık kurulunda görev alan hekimlerin yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle geçici süre ile 
bulunmadığı hallerde, geçici olarak diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarından veya serbest 
çalışan hekimlerden İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirme yapılabilir. 

Madde 4- Gemiadamları Sağlık Yönergesinin 15 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

“c) Sağlık Kurulunda görev alacak mesul müdür, mesul müdür yardımcısı ile uzman 
tabiplerin imza sirküleri, fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve kurulda çalıştıklarına dair mesul 
müdür tarafından düzenlenmiş belge,” 

Madde 5- Gemiadamları Sağlık Yönergesinin “Başvurunun Değerlendirilmesi” 
başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: 



“Madde 16- Yetki belgesi almak üzere başvuran sağlık kuruluşu, Sağlık 
Müdürlüğü'nün ilgili birim görevlileri ile Genel Müdürlük tarafından görevlendirilmiş tabibin 
de iştirakiyle oluşan heyet tarafından başvuru dosyasında beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve 
mevzuat hükümlerine uygunluğu açısından yerinde incelenir. İnceleme neticesinde üç nüsha 
olan (EK–11) ile üç adet EK–1 düzenlenir. Başvuru uygun bulunduğunda EK–1 ile EK-11’in 
birer nüshası, Sağlık Müdürlüğü tarafından görevli heyetin uygun görüşünü içeren yazı ekinde 
Genel Müdürlüğe gönderilir. EK–11 ve EK–1 in nüshalarından biri sağlık kuruluşunda, diğeri 
Sağlık Müdürlüğünde muhafaza edilir. 

Madde 6- Gemiadamları Sağlık Yönergesinin 17 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

“d) Gemiadamı Olamaz Raporu (EK–7), üç adet olarak düzenlenir. Sağlık Müdürlüğü 
tarafından onaylanan "Gemiadamı Olamaz Raporu"nun iki adedi raporu düzenleyen yetkili 
sağlık kuruluşu tarafından kapalı zarf içinde en kısa sürede, en yakın sahil sağlık denetleme 
merkezine gönderilir. Gemiadamı Olamaz Raporu, hiçbir durumda gemiadamı adayı veya 
gemiadamına verilmez. Gemiadamı Olamaz Sağlık Raporları, sağlık denetleme merkezince 
derhal HSSBS’ne kaydedilir ve bir nüshası dosyalanarak saklanır, diğeri ise bir liste ekinde 
günlük olarak liman başkanlıklarına bildirilir. Üçüncü rapor düzenleyen kuruluşta saklanır.” 

Madde 7- Gemiadamları Sağlık Yönergesinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

“Gemiadamları, Periyodik Sağlık Muayenesi için sahil sağlık denetleme merkezine 
şahsen başvururlar. Bakanlıkça ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarında gerekli tetkik ve 
tahlilleri (PA akciğer grafisi, EKG, hemogram, sedimantasyon, açlık kan şekeri, tam idrar 
tahlili, HbsAg, Anti HIV, makine sınıfı için odyometri) yaptırabilmeleri için, sahil sağlık 
denetleme merkezi tabibi tarafından "Gemiadamı Periyodik Sağlık Muayenesi İçin Tetkik ve 
Tahlil Talep Formu" EK–15 düzenlenir. Resmi ve özel sağlık kuruluşları, periyodik sağlık 
muayenesi ile ilgili tetkik ve tahlil yaptırmak için başvuran gemiadamlarının tahlillerini kendi 
doktorlarının muayenesini şart koşmadan yapar. Gemiadamları, gemiadamı olduğunu 
kanıtlayan belge, elindeki eski EK–13, yaptırmış olduğu tetkik ve tahliller ile 10 iş günü 
içerisinde sahil sağlık denetleme merkezine başvururlar. Sahil sağlık denetleme merkezinde 
gemiadamının genel fizik muayenesi yapılır, EK–5 ve EK–13 düzenlenir.” 

Madde 8- Gemiadamları Sağlık Yönergesinin 21 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

“c) Bakanlığın denetim hakkı saklı kalmak üzere, uygun göreceği periyotlarla, özel 
sağlık kuruluşunu “Sağlık Kuruluşunu Denetleme Formu (EK–10)” doğrultusunda 
denetlemek, varsa buradaki eksiklikleri tespit ederek düzeltilmesini sağlamak ve denetim 
sonuçlarını aylık raporlar halinde Genel Müdürlüğe bildirmekten,” 

Madde 9- Gemiadamları Sağlık Yönergesinin 21 inci maddesinin (h) bendinden sonra 
gelmek üzere (ı) bendi eklenmiştir: 

“ı) Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarının Çalışma Uygunluk Belgesi ile ruhsatının 
iptali veya geçici süre durdurulması durumlarını Genel Müdürlüğe bildirmekten,” 

Madde- 10- Gemiadamları Sağlık Yönergesinin 22 nci maddesinin (k) bendi aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

“k) Sağlık Kurulu üyeleri ile kurulun çalışma gün ve saatlerinde değişiklik olması, 
mesul müdür yardımcısının değişmesi hallerinde yetki belgesi yenilenmez. Ancak yapılan 
değişikliği bildirir dilekçenin, değişiklikten en az 5 (beş) iş günü önce Sağlık Müdürlüğüne ve 
Genel Müdürlüğe gönderilmesi gereklidir. Aksine hareket eden özel sağlık kuruluşlarının 
yetki belgesi 2 (iki) ay süreyle geçici olarak iptal edilir.” 



Madde 11- Gemiadamları Sağlık Yönergesinin 24 üncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Madde 12- Yönergenin EK–1 sayılı cetvelinin “İ. DİĞER”  başlıklı bölümünün (b) 
bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

“b) Gemiadamlarının genel muayenelerinde; 
1. Hemogram, 
2. Sedimantasyon, 
3. Şeker, 
4. Tam idrar tahlili, 
5. Üre,  
6. RF,  
7. Anti HIV,  
8. HBs Ag,  
9. PA Akciğer grafisi,  
10. EKG tetkikleri, 
11. Odyometri, 

Periyodik muayenelerinde ise;  
1. PA Akciğer grafisi,  
2. EKG,  
3. Hemogram,  
4. HBs Ag,  
5. Anti HIV,  
6. Sedimantasyon,  
7. Açlık kan şekeri,  
8. Tam idrar tahlili, 
9. Odyometri (makine sınıfı için) 

tetkikleri yapılmalı ve sonuçları mutlaka değerlendirilmelidir. Bunların dışında 
istenebilecek diğer tetkikler tabibin takdirine bağlıdır.” 

Madde 13- Gemiadamları Sağlık Yönergesinin EK–1, EK–3, EK–5, EK–7 ve EK–15 
sayılı ekleri, ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 


