
DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA 

YÖNERGESİ 

 

Onay Tarihi: 30/05/2017                                                                                      Sayı: 45150                            

AMAÇ 

Madde 1 : Bu Yönerge, 26/09/2017 tarihli ve 655 Sayılı Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme 

Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 11, 28 ve 

34’üncü maddeleri ile Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5, 6, 7 ve 8’inci 

maddelerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde 

bu ve diğer mevzuatta yapılan düzenlemeler ile  uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

içermektedir. 

 

AKREDİTASYON 

Madde 2: Deniz gözetim hizmeti verecek şirketlerin, Türk Akreditasyon Kurumu, Avrupa 

Akreditasyon İşbirliği Programının (EA) üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından 

akredite edilmiş ve ilgili firmanın Türkiye’deki uzantısı da bu akreditasyon kapsamında 

belirtilmiş kuruluşlar veya EA’nın karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir bölgesel 

akreditasyon kuruluşuna üye tarafından resmi kabul görmüş işletme tarafından verilen 

akreditasyon belgesine haiz olmaları gerekmektedir. Akredite olmayan şirketler, ilk başvurudan 

itibaren 1 yıl içinde akredite olmak zorundadırlar. Akreditasyonun ekinde Yönetmeliğin 7. 

Maddesinde yazan hususların bulunması şarttır.  

 

BAŞVURU 

Madde 3: Deniz Gözetim Hizmeti vermek isteyen işletmeler ve bu işletmelerin Deniz Gözetim 

Yetkilisi olmak isteyen personel, İşletme Yetki Belgesi ve Deniz Gözetim Yetki Belgesi almak 

için Deniz ticareti Genel Müdürlüğüne gerekli belgelerle başvururlar.  

Madde 4: İşletme yetki belgesi için gerekli belgeler:  

i. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi Kaydı  

ii. Akreditasyon belgesi * 

iii. En az iki deniz gözetim yetkilisi istihdam ettiğini gösterir belge ** 

iv. Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm 6 ve Bölüm 7 

ile Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası 

Sözleşme (MARPOL 73/78) Ek-1’de tanımlanan tehlikeli yükler ve yükleme 

güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklerle ilgili gözetim faaliyetlerinde 

bulunacakların, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 

Müdürlüğünden ayrıca alınacak “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” 

v. İşletme Yetki Belgesi Ücreti olan 5,000 TL’nin yatırıldığına dair makbuz 

vi. Deniz Ticaret Odası Üyeliğini gösterir belge 

 

*  İlk başvuruda akreditasyonu olmayan şirketlere bu belgeyi tamamlaması için 1 yıl süre 

verilecektir 



** İlk başvuruda Deniz Gözetim Yetkililerinin başvuru yapmış olması yeterli olacaktır, ancak 

söz konusu personel Deniz Gözetim Yetki Belgesi almadan İşletme Yetki Belgesi 

verilmeyecektir.  

 

 

Madde 5: Deniz Gözetim Yetki Belgesi için gerekli belgeler:  

i. Nüfus Cüzdanının onaylı sureti 

ii. Son bitirilen okul diploması* 

iii. Yetkilendirilmiş bir gözetim firması bünyesinde sigortalı olarak en az 3 ay staj 

yaptığını ve stajda başarılı olduğunu gösterir ilgili firma tarafından düzenlenen 

belge** 

iv. Adli sicil kaydı 

v. Tehlikeli yüklerle ilgili deniz gözetim faaliyeti yapacak olanlar için Tehlikeli Mal 

ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan izin belgesi  

vi. Deniz Gözetim Yetki Belgesi ücreti olan 100 TL’nin yatırıldığına dair makbuz 

 

 

* En az lise dengi, yurtdışından alınan diplomalar için Milli Eğitim Bakanlığı veya YÖK 

denkliği 

** Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrası gereği Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, 

kuruluş ana sözleşmesinde gözetim faaliyeti bulunan işletmelerde çalıştığını belgeleyenlerin, 

bu Yönetmelikte belirtilen hizmet alanlarında hizmet verdiklerini sigorta kaydı, iş veya hizmet 

sözleşmesi ve faaliyete ilişkin belgelerle beraber bir yıl içinde, İdareye başvurmaları halinde 

seminere katılım ve staj şartı aranmaz. Bu halde, ilgili şirketin Ticaret Sicil Kaydında gözetim 

faaliyeti bulunduğunun ve o şirkette çalışıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.  

 

 

SEMİNER 

 

Madde 6: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, gerekli gördüğü durumlarda belirli aralıklarla 

Yönetmelikte bahsi geçen semineri yaptırabilir ve semineri yapmak isteyen kurum ve 

kuruluşlara seminer yapma yetkisini verebilir. Seminer yapma yetkisi isteyen kuruluşlar 

verecekleri seminerin içeriğiyle birlikte Deniz Ticaret Genel Müdürlüğüne başvururlar. 

Yetkilendirilmiş kuruluşların yetki dâhilinde yaptıkları eğitim ve eğitimleri katılım listeleriyle 

ilgili denetimler yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Bu seminerlere katılım ve seminer 

bitirme sınavı ile ilgili şartlar seminer duyurusuyla birlikte ilan edilecektir. Bahse konu seminer 

ve/veya sınav elektronik ortamda da yapılabilir.  


