
MEVZUAT

Gemiadamları Sağlık Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR

Amaç

Madde  1- Bu  yönerge,  gemiadamı  adayları  ile  gemiadamlarının  almak  zorunda 
oldukları  ''Gemiadamları  Sağlık  Raporları''nın  düzenlenmesini,  bu  raporları  düzenleyecek 
sağlık  kuruluşlarının  yetkilendirilmesini,  sağlık  kuruluşlarındaki  sağlık  kurullarının 
oluşturulmasını, muayeneleri yapacak tabiplerin tabi olacakları usul ve esasların belirlenmesi 
ile denizde çalışmaya engel sakatlık, arıza ve hastalıkları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam (Değişik:06.10.2005-4210 sayılı Yönerge /Madde 1 )

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." 

Hukuki Dayanak

Madde  3- Bu  yönerge,  ''Gemiadamları  Yönetmeliği'nin  61.  maddesine  dayanılarak 
çıkarılmıştır 

Tanımlar
Madde 4- Bu yönerge' de kullanılan tanımlardan:

  
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı,
  
b) Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığı'nı,
  
c) Genel Müdürlük: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nü,
  
d)  Sağlık  Müdürlüğü:  Gemiadamlarının  sağlık  raporlarını  verecek  resmi  ve  özel  sağlık 
kuruluşunun bulunduğu ilin Sağlık Müdürlüğü'nü,
  
e)  Liman  Başkanlığı:  Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezi'nin  bulunduğu  yerin  Liman 
Başkanlığı'nı
  
f)  Bölge  Baştabipliği:  Hizmetlerin  hızlı,  ekonomik  ve  verimli  bir  şekilde  yürütülmesi  ve 
denetimi için Genel Müdürlük tarafından Türkiye'nin coğrafi durumu ve hizmetin gerekliliği 
dikkate alınarak kurulmuş olan bölge baştabipliklerini,
  
g)  Sahil  Sağlık Denetleme Merkezi:  Liman Başkanlığı'nın bölgesinde bulunan Sahil  Sağlık 



Denetleme Merkezi veya Merkezlerini,
  
h)  Sağlık  Kuruluşu:  İlgili  mevzuatları  uyarınca  faaliyet  gösteren,  bu  yönergede  belirtilen 
şartlara haiz olan ve gemiadamlarına sağlık raporları düzenlemeye yetkili kılınan resmi veya 
özel kuruluşları,
  
ı) Yönetmelik: 24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Gemiadamları Yönetmeliği'ni.
  
i) Sağlık Kurulu: Sağlık kuruluşlarının kanun, yönetmelik ve bu yönerge hükümlerine göre 
gemiadamı adayları ile gemiadamlarına sağlık raporları düzenlemek amacıyla oluşturdukları 
kurulu,
  
j) Mesul  Müdür:  Özel  hastanelerde  2219  sayılı  Hususi  Hastaneler  Kanunu'nun  9  uncu 
maddesinde belirtilen mesul müdürü, merkezlerde ve polikliniklerde ayakta teşhis ve tedavi 
yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin 12 inci maddesinde tanımlanan mesul 
müdürü, 
  
k) Gemiadamları  Sağlık  Raporları:  Gemiadamı  Olur  Sağlık  Raporu,  Özel  Durum  Sağlık 
Raporu, Periyodik Sağlık Muayene Raporu, Gemiadamı Olamaz Sağlık Raporunu,
  
l) ( Değişik :28.01.2009 /344 sayılı Yönerge/ Madde 1) Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi: 
İlk  kez  başvuran  gemiadamı  adayları  ile  gemiadamlarının  denizde  çalışmalarına  elverişli 
olduklarını  göstermek  için  yetkili  sağlık  kuruluşundan  aldıkları  "Gemiadamı  Olur  Sağlık 
Raporu"  veya  "Özel  Durum Sağlık  Raporu"  ile  şahsen  Sahil  Sağlık  Denetleme Merkezine 
başvurarak  düzenletmek  zorunda  oldukları  sağlık  belgesini  veya  yaptırılan  belirli  tetkikler 
neticesinde Sahil Sağlık Denetleme Merkezinde yapılan muayene ile düzenlenen "Periyodik 
Sağlık Muayene Raporu” sonucu  verilen sağlık belgesini,

  
m) ( Değişik :28.01.2009 /344 sayılı Yönerge/ Madde 2)  Gemiadamı Olur Sağlık Raporu: İlk 
kez  "Gemiadamları  Sağlık  Yoklama  Belgesi”  almak  için  başvuran  gemiadamı  adayları  ile 
periyodik  muayenesini  zamanında  yaptırmayan  gemiadamlarına  bu  yönergede  belirlenen 
gereklere göre yapılacak tıbbi muayene ve tetkikler sonucu düzenlenecek, sağlık durumlarının 
denizde çalışmaya elverişliliğini gösterir Sağlık Kurulu raporunu,

  
n) ( Değişik :28.01.2009 /344 sayılı Yönerge/ Madde 2)  Periyodik Sağlık Muayene Raporu: 
Gemiadamı  olur  sağlık  raporu  süresi  bitimi  sonucu  sahil  sağlık  denetleme  merkezlerince 
düzenlenen  gemiadamı  sağlık  yoklama  belgesinin  bitim  tarihinden  ve  gemiadamlarına  bu 
yönerge  esaslarına  göre  Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezleri  tabiplerince  maksimum iki  yıl 
geçerliliği  olan  veya  daha  kısa  süreli  verilen  gemiadamı  sağlık  yoklama  belgesinin  bitim 
tarihinden itibaren 6 ay geçirmeden birim tabiplerimizce istenen tetkikler ile birlikte yapılacak 
fizik  muayene  sonucu  düzenlenecek  sağlık  durumlarının  denizde  çalışmaya  elverişliliğinin 
devamını gösterir sağlık raporunu,”
            
o) Özel Durum Sağlık Raporu: Bu yönerge hükümlerinde belirtilenden daha kısa aralıklarla 
tıbbi  muayene  ve  tetkiklerden  geçirilmesi  gerektiğine  karar  verilerek  düzenlenen  sağlık 
raporunu,
  
p) Gemiadamı  Olamaz Sağlık  Raporu:  Yapılacak  tıbbi  muayene  ve tetkikler  sonucu sağlık 
durumlarında  denizde  çalışmaya  engel  sakatlık,  arıza  ve  hastalık  tespit  edilen  ve  denizde 
çalışmasına  müsaade  edilmeyen  gemiadamı  adaylarına  veya  gemiadamlarına  verilen  sağlık 
raporunu, 



ifade eder.
  

İKİNCİ BÖLÜM

GEMİADAMLARININ SAĞLIK DURUMLARI İLE İLGİLİ 

KURALLAR

Gemiadamlarının Tıbbi Muayeneleri ve Yapılacak İşlemler
  

Madde 5- 
a) (  Değişik  :28.01.2009  /344  sayılı  Yönerge/  Madde  3) İlk  kez  gemiadamı  olmak  için 
başvuran gemiadamı adayları ve periyodik muayenesini zamanında yaptırmayan gemiadamları 
ile sıralı üç periyodik muayenesini zamanında yaptıran gemiadamları 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. 

Gemiadamı  sağlık  yoklama  belgesinin bitim  tarihi  itibariyle  6  ay  içinde  periyodik 
muayenesini  yaptırmayan  gemiadamları,  genel  muayeneye  tabi  tutulur.  Gemiadamı  Sağlık 
yoklama belgesinin bitim tarihi itibariyle periyodik muayene hakkı için müsaade edilen 6 aylık 
süre,  Gemiadamı  sağlık  yoklama  belgesinin  geçerlilik  süresini  uzatmaz.  Sadece  periyodik 
muayene hakkını korumak için verilen ek bir süredir. ”

b) Gemiadamları, sağlık durumlarının denizde çalışmaya elverişli olup olmadığını iki yılda bir 
Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezi  tabiplerine  kontrol  ettirmek  zorundadırlar.  Sağlık 
kuruluşlarında  yaptırılan  tetkikler  neticesinde  Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezi  tabibi 
tarafından gemiadamlarının  genel  fizik  muayenesi  yapılır.  Sahil  Sağlık  Denetleme Merkezi 
tabibi  gerek  gördüğünde  gemiadamlarından  ilave  tetkikler  isteyebilir  ya  da  ön  tanısını 
belirterek yetkili sağlık kuruluşunun ilgili uzman tabibine/tabiplerine (EK14) sevk edebilir. Bu 
kontroller  sonucunda  Gemiadamlarına  Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezi  Tabipliğince 
"Periyodik Sağlık Muayene Raporu" ve "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" düzenlenir.

c) İki yıldan daha kısa aralıklarla muayene olmaları gerektiğine Sağlık Kurulunca veya yetkili 
sağlık  kuruluşunun ilgili  uzman  tabibinin  muayene  sonucuna  göre  Sahil  Sağlık  Denetleme 
Merkezi  tabibince  karar  verilen  gemiadamı  adaylarına  veya  gemiadamlarına  "Özel  Durum 
Sağlık Raporu" düzenlenir. Muayenelerinin iki yıldan daha kısa aralıklarla yapılması gerekliliği 
bilimsel gerekçeleri ile raporda belirtilir. Neticesinde Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tabibi 
"Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesini" düzenler.

d) Liman Başkanlıkları, sağlık durumlarından şüphe edilen veya hasta olduklarına dair haber 
verilen  gemiadamlarının,  sağlık  durumlarının  denizde  çalışmalarına  engel  teşkil  edip 
etmediğinin  Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezleri  tabiplerince  belirlenmesini  her  zaman 
isteyebilirler.  Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezi  Tabipliğince  gemiadamları  periyodik 
muayeneye  alınır.  Bu  işlem  sonucunda  gemiadamlarının,  sağlık  durumlarının  denizde 
çalışmalarına  engel  teşkil  etmediğine  karar  verilirse  "Gemiadamı  Sağlık  Yoklama Belgesi" 
düzenlenir. 

Meslek Olarak Gemiadamı Yetiştiren Eğitim Kurum Ve Kuruluşlarına Kayıt Yaptıracak 



Öğrenciler

Madde 6- ( Değişik :28.01.2009 /344 sayılı Yönerge/ Madde 15)  Gemiadamı yetiştiren eğitim 
kurumlarına ve kuruluşlara kayıt yaptıracak öğrencilerin Gemiadamları Sağlık Yönergesinde 
belirlenen  usul  ve  esaslara  göre  aldıkları  “Gemiadamı  Olur  Sağlık  Raporu”nu  Sağlık 
Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi (EK-13) almaları 
gerekmektedir.  Öğrenim süresince  periyodik  sağlık  muayenesi  yaptırmaları  isteğe  bağlıdır. 
Düzenli olarak Periyodik muayenelerini yaptıran öğrencilere aktif çalışmaya başladıklarında  
yönerge gereğince Periyodik muayene hakkı tanınır.”
Denizde Çalışmaya Engel Sakatlık, Araz ve Hastalıklar

Madde 7- Yürürlükte olan "Dünya Sağlık Örgütü Psikiyatrik Hastalıklar Sınıflandırması"nda 
belirtilen  hastalıklardan  herhangi  bir  tür  psikotik  bozukluk  geçirenler,  geçirdikleri  hastalık 
psikoz  dışı  hastalık  olup  psikotik  özellik  gösterenler  ve  son  iki  yıldan  daha  uzun  süredir 
remisyon göstermeyenler ile "EK-1 Sayılı Cetvel"deki sakatlık, araz ve hastalıklardan herhangi 
birinin  bulunduğu,  Sağlık  Kurulu  Raporu  ile  veya  Periyodik  Muayenede  Sahil  Sağlık 
Denetleme  Merkezleri  Tabiplerince  gerek  görülerek  sevk  edilmesi  ile  ilgili  uzman 
tabibin/tabiplerin muayene sonucuna göre tespit edilen gemiadamlarının denizde çalışmalarına 
müsaade  edilmez ve  bu gemiadamı  adaylarına/gemiadamlarına  "Gemiadamı  Olamaz Sağlık 
Raporu" düzenlenir.

18 Yaşından Küçük Olanların Sağlık Yoklamaları

Madde 8- 18 yaşından küçük gemiadamı  adaylarının ve gemiadamlarının  periyodik sağlık 
yoklamaları  bu  Yönerge  gerekleri  ve  ülkemizin  de  taraf  olduğu  Uluslararası  Çalışma 
Örgütü'nün (77) sayılı "Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlilik Yönünden Sağlık Muayenesine 
Tabi  Tutulmaları  Hakkındaki  Sözleşmesi"  göz  önünde  bulundurularak  yapılır.18  yaşından 
küçük  olanların  deniz  hizmetinde  sürekli  çalıştırılmaları  ancak  "Periyodik  Sağlık 
Yoklamaları"nın her yıl yenilenmesi şartına bağlıdır.

Onay 

Madde 9- Bu Yönerge'de belirtilen usul ve esaslara göre alınan sağlık raporlarının tamamı 
Sahil  Sağlık  Denetleme Merkezi'nce onaylanır  ve  "Gemiadamları  Sağlık  Yoklama Belgesi" 
(EK-13) düzenlenerek geçerlilik kazanır.

Gemiadamlarının Sağlık Raporlarına Yapılacak İtirazların Usul ve Esasları

Madde 10- Gemiadamı adaylarının,  gemiadamlarının,  Liman Başkanlıklarının,  Sahil  Sağlık 
Denetleme  Merkezlerinin  ve  Genel  Müdürlüğün  "Gemiadamları  Sağlık  Raporları"na  itiraz 
hakkı vardır.Gemiadamı adayları ve gemiadamları itirazlarını dilekçe, Liman Başkanlıkları ise 
resmi yazı ile Sahil Sağlık Denetleme Merkezine yaparlar. Sahil Sağlık Denetleme Merkezi, 
itirazı  kesin  karar  için  raporu  düzenleyen  yetkili  sağlık  kuruluşunun  veya  Sahil  Sağlık 
Denetleme Merkezinin bağlı bulunduğu ilin, Bakanlıkça hakem hastanesi olarak belirlenmiş 
resmi sağlık kuruluşuna sevk eder. İtiraz edilen raporu veren hastane o ilin hakem hastanesi ise, 
Sahil Sağlık Denetleme Merkezi itirazın değerlendirilmesi için varsa o ildeki yoksa en yakın 
ildeki hakem hastanesi olan İhtisas Hastanesine sevk eder.Sevk ile hakem hastaneye gönderilen 
kişiye, hakem hastanenin verdiği rapor kesindir. İtirazın neticesi, itirazı yapana Sahil Sağlık 
Denetleme Merkezi'nce bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM



GEMİADAMLARI SAĞLIK RAPORLARINI DÜZENLEYECEK 

SAĞLIK KURULUŞLARINA AİT USUL VE ESASLAR

Gemiadamlarının Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi

Madde 11- Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" yetkilendirilen resmi veya özel sağlık kuruluşları 
tarafından, "Periyodik Sağlık Muayene Raporu" Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri tabipleri 
tarafından,"Özel Durum Sağlık Raporu" ve "Gemiadamı Olamaz Sağlık Raporu" yetkili sağlık 
kuruluşunun  ilgili  uzman  tabibinin/tabiplerinin  muayene  sonucuna  göre  Sahil  Sağlık 
Denetleme  Merkezleri  tabipleri  tarafından  ya  da  yetkilendirilen  resmi  veya  özel  sağlık 
kuruluşları tarafından verilir.

Yetkilendirilmiş  sağlık  kuruluşu,  düzenlediği  "Gemiadamı  Olamaz  Sağlık  Raporu"nun  ait 
olduğu gemiadamının  bilgilerini  en  yakın  Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezine  faks  ve/veya 
telefon  ile  ivedilikle  bildirir,  bildirimin  yapıldığı  Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezi,  Sağlık 
Kuruluşundan gelen bu bilgileri elektronik ortamda sisteme kayıt eder.

Yetkilendirilecek Özel Sağlık Kuruluşlarının Taşıması Gereken Şartlar

Madde 12- Özel sağlık kuruluşunun tıbbi muayene için asgari olarak aşağıdaki şartları taşıması 
gereklidir:

Göz muayenesi için en az;

1) Görme eşeli
2) Gözlük kutusu
3) Retinoskop
4) Oftalmaskop
5) Biomikroskop
6) Renk körlüğü muayenesi için gerekli malzemeler

İç hastalıkları muayenesi için en az;
1) Steteskop
2)Tansiyon aleti
3) EKG cihazı

Kulak burun boğaz muayenesi için en az;
1) KBB muayene koltuğu
2) Otoskop
3) Diopozon seti
4) Buşon küreti
5) Aspiratör
6) Kulak aspiratör ucu
7) Odyometri cihazı

Özel  sağlık  kuruluşu odyometri  cihazı  ve  odyometri  bölümü bulunduramaması  durumunda 
bunların bulunduğu bir başka sağlık kuruluşu ile sözleşme yaparak söz konusu tıbbi muayene 
ve tetkikleri yaptırabilir.

Rutin tetkikler için en az;



1) Abdominal Ultrasonografik incelemeye muktedir Ultrasonografi Cihazı

2) 19/04/1937  tarihli  3153  sayılı  "Radyoloji  Radiyom  ve  Elektrikle  Tedavi  ve  Diğer 
Fizyoterapi  Müesseseleri  Hakkındaki  Kanun"  hükümlerine  göre  faaliyet  gösteren  ve 
Bakanlıkça ruhsatlı radyoloji laboratuarı,

3) 19/03/1927  tarihli  992  sayılı  "Seriri  ve  Gıdai  Taharriyat  ve  Tahlilat  Yapılan  ve  Masli 
Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanunu" uyarınca 
Bakanlıkça ruhsatlı biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuarı

Özel  sağlık  kuruluşunda  biyokimya  laboratuarı  bulunmaması  durumunda  bu  kuruluş, 
Bakanlıkça  ruhsatlı  biyokimya  laboratuarı  bulunan  bir  başka  sağlık  kuruluşu  ile  sözleşme 
yaparak söz konusu tıbbi tetkikleri yaptırabilir.

Özel  sağlık  kuruluşunda  mikrobiyoloji  laboratuarı  bulunmaması  durumunda  bu  kuruluş, 
Bakanlıkça ruhsatlı mikrobiyoloji laboratuarı bulunan bir başka sağlık kuruluşu ile sözleşme 
yaparak söz konusu tıbbi tetkikleri yaptırabilir. 

Resmi Sağlık Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi

Madde  13- İç  hastalıkları,  göz,  kulak-burun-boğaz,  ortopedi  ve  travmatoloji,  nöroloji, 
psikiyatri  ve  genel  cerrahi  uzmanlarından  oluşan  Sağlık  Kurulu  bulunan  ve  bu  yönergede 
belirtilen şartları haiz kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan yataklı tedavi kurumları, ayaktan 
teşhis ve tedavi yapılan kuruluşlar, Genel Müdürlüğe başvurmaları halinde başka bir işleme 
gerek görülmeksizin yetkilendirilmiş olurlar.

Kamu  kurum ve  kuruluşları,  bu  Yönerge'nin  12  inci  maddesinde  belirtilen  tıbbi  cihaz  ve 
donanıma sahip değillerse, bu cihazlarla ilgili gerekli tıbbi muayene ve tetkikleri bu donanıma 
sahip sağlık kuruluşlarında yaptırabilirler.

Özel Sağlık Kuruluşlarına Ait Esaslar 

Madde  14- "Gemiadamları  Sağlık  Raporları"nı  düzenlemeye  yetkili  kılınacak  özel  sağlık 
kuruluşlarının aşağıdaki şartları haiz olması gerekir;

a) (  Değişik  :28.01.2009  /344  sayılı  Yönerge/  Madde  4) Yetki  verilecek  özel  sağlık 
kuruluşlarının 2219 sayılı "Hususi Hastaneler Kanunu"na göre ruhsatlandırılmış özel hastaneler 
ile 15 şubat 2008 tarih ve 26788 Resmi Gazete'de yayınlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre çalışma uygunluk belgesi 
almış özel poliklinik veya tıp merkezi olmaları zorunludur.”
b) Özel sağlık kuruluşunun adres, isim, mesul müdür ve sahiplerinin değişmesi durumunda 
Genel  Müdürlüğe  Sağlık  Müdürlüğü  aracılığıyla  yetki  belgesinin  gönderilmesi  ve  yeniden 
başvuru yapılması gerekmektedir.  Yeni yetki belgesi  düzenlenip onay verilinceye kadar söz 
konusu  sağlık  kuruluşunda  gemiadamları  sağlık  raporları  düzenlenemez.Yeni  yetki  belgesi 
onaylanıp Mesul Müdüre teslim edildikten sonra gemiadamları sağlık raporları düzenlenebilir.

c) Vakıf ve derneklere ait olan sağlık kuruluşları bu Yönerge'nin özel sağlık kuruluşları ile ilgili 
hükümlerine tabidir.

d) Sağlık Kurulu iç hastalıkları,  göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi ve travmatoloji,  nöroloji, 
psikiyatri ve genel cerrahi dallarında birer uzman tabipten oluşur. Sağlık Kurulunda aynı dalda 



birden fazla uzman tabip görev alabilir.

e) Sağlık Kurulu haftada en az iki gün toplanır, bir saatte en fazla 12 (oniki) 'Gemiadamları 
Sağlık Raporu'  verebilir.  Sağlık kurulunun toplandığı gün ve saatlerde bir  değişiklik olması 
halinde yetki belgesinin yenilenmesine gerek görülmez. Yapılan değişikliği bildirir dilekçenin, 
değişiklikten en az 5(beş) iş günü önce Sağlık Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe gönderilmesi 
yeterlidir.

f) (Değişik  :06.10.2005-4210  sayılı  Yönerge/Madde  3) 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) (Ek  :06.10.2005-4210  sayılı  Yönerge/Madde  3) 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.

Özel Sağlık Kuruluşlarının Başvurusu 

Madde  15- Yetki  belgesi  almak  isteyen  özel  sağlık  kuruluşunun  mesul  müdürü  aşağıdaki 
belgeler ile Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat eder;

a) Özel sağlık kuruluşunun adını, adresini, türünü, sahibini ve bu Yönerge'de belirtilen şartları 
yerine  getirerek  Sağlık  Kurulu  oluşturmak  istediğini  ve  kurulunun  hangi  gün  ve  saatlerde 
toplanacağını belirten Başvuru Dilekçesi, 

b) Özel sağlık kuruluşunun çalışma uygunluk belgesinin veya ruhsatının onaylı sureti,

c) (Değişik :06.10.2005-4210 sayılı Yönerge/Madde 4)  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,

d) Biyokimya,  radyoloji  ve  mikrobiyoloji  laboratuarlarının  Bakanlık  ruhsatlarının  mesul 
müdürce tasdikli suretleri.

e) Özel  sağlık  kuruluşunda  biyokimya  laboratuarı  bulunmaması  durumunda  Bakanlıkça 
ruhsatlı biyokimya laboratuarı bulunan bir başka sağlık kuruluşu ile yaptığı sözleşmenin ve 
özel sağlık kuruluşunda mikrobiyoloji laboratuarı bulunmaması durumunda Bakanlıkça ruhsatlı 
mikrobiyoloji laboratuarı bulunan bir başka sağlık kuruluşu ile yaptığı sözleşmenin suretleri bu 
protokolleri  yaptığı  sağlık  kuruluşlarının  Bakanlıkça  verilmiş  çalışma  ruhsatlarının  onaylı 
suretleri

f) Özel sağlık kuruluşunda odyometri cihazı ve bölümü yoksa odyometri cihazı ve asgari bu 
Yönerge'nin 12 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip odyometri bölümü bulunan diğer bir 



sağlık kuruluşu ile yaptığı sözleşmenin onaylı sureti ve sözleşme yapılan sağlık kuruluşunun 
Sağlık  Müdürlüğünce  düzenlenmiş  Uygunluk  Belgesine  istinaden  yapılan  hizmet  alım 
sözleşmesinin onaylı sureti. 

Başvurunun Değerlendirilmesi

Madde 16-  (Değişik :06.10.2005-4210 sayılı Yönerge/Madde 5) 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-<?xml 
namespace=""  ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"  prefix="st1"  ?>1  in 
nüshalarından  biri  sağlık  kuruluşunda,  diğeri  Sağlık  Müdürlüğünde  muhafaza  edilir. 
Yetkilendirme  işlemi  Bakanlık  adına  Genel  Müdürlük  tarafından  yapılır.  Genel  Müdürlük 
mevzuat hükümlerine uygun bulunan özel sağlık kuruluşunun başvurusunun Sağlık Müdürlüğü 
tarafından uygun bulunduğunu bildiren yazı Genel Müdürlüğe ulaştırıldığı tarihten itibaren bir 
ay  içerisinde  "Gemiadamlarının  Sağlık  Raporlarını  Düzenleme  Yetki  Belgesi"ni  (EK-2) 
düzenler ve imza mukabilinde müracaatta bulunan sağlık kuruluşunun mesul müdürüne veya 
tebligata yetkili görevlisine teslim eder. Yetkilendirilen kuruluş Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. 
"Gemiadamlarının Sağlık Raporlarını Düzenleme Yetki Belgesi"ni (EK-2) alan sağlık kuruluşu 
"Gemiadamlarının  Sağlık  Raporlarını"  düzenlemeye  başlayabilir.  Sağlık  Müdürlüğü;  özel 
sağlık  kuruluşunun  adının,  adresinin,  mesul  müdürünün,  Sağlık  Kurulunda  görevli  uzman 
tabiplerinin kayıtlarını tutar. Genel Müdürlük de özel sağlık kuruluşunun adının ve adresinin 
kayıtlarını tutar .

Gemiadamları Sağlık Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 17- Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından "Gemiadamları Sağlık Raporları"nın 
tanzimi sırasındaki işlemler aşağıdaki usule göre yürütülür;

a) "Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi" almak için gemiadamı adayları ve gemiadamları, 
geçerli  bir  kimlik  belgesi  ile  yetkilendirilmiş  sağlık  kuruluşuna  şahsen  başvurur. 
Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşunca muayene formundaki (EK-3) kimlik bilgileri ve özgeçmiş 
bölümü doldurulur,  fotoğraf  yapıştırılır  ve  tasdiklenir.  Yönerge'nin  gereklerine  göre,  Genel 
Muayene Formu (EK- 3)'nda belirtilen tıbbi muayene ve tetkikler ilgili uzmanları tarafından 
gerçekleştirilir. Yapılan her türlü tetkikin belgesi ilgili uzman tabip tarafından bu forma işlenir 
ve eklenir.

Muayeneleri  tamamlanan  gemiadamı  adayları  ve  gemiadamlarına  Sağlık  Kurulunca 
"Gemiadamı  Olur  Sağlık  Raporu''  (EK-4)  düzenlenir.  Söz  konusu  raporun karar  bölümüne 
Sağlık  Kurulu  tarafından  verilen  nihai  karar  yazılır.  Kararda  gemiadamı  adayları  ve 
gemiadamlarının  sağlık  durumunun  denizde  yapacağı  göreve  yönerge  ve  ilgili  mevzuat 
hükümlerine göre uygun olup olmadığı bilimsel gerekçeleri ile yazılır.

b) Genel muayene için başvuran gemiadamlarından veya gemiadamı adaylarından, bu yönerge 
hükümlerinde  belirtilen  aralıklardan  daha  kısa  aralıklarla  tıbbi  muayene  ve  tetkiklerden 
geçirilmesi  kaydıyla  denizde  çalışmalarına  müsaade  edilenlere  yetkili  sağlık  kuruluşlarının, 
Sağlık Kurulu kararı neticesine göre "Özel Durum Sağlık Raporu" (EK-6) düzenlenir.

Düzenlenen "Özel Durum Sağlık Raporu"nda; bu yönerge ve ilgili mevzuat hükümlerine göre 



gemiadamlarının veya gemiadamı adaylarının sağlık durumunun denizde yaptığı göreve uygun 
olup  olmadığı  ve  hangi  zaman  aralığında  sağlık  yoklamasından  geçirileceği  bilimsel 
gerekçeleri  ile  belirtilmelidir.  "Özel  Durum Sağlık  Raporu"  (EK-6),  "Gemiadamları  Sağlık 
Muayene Formu" (EK-3) ve her türlü tetkikin belgesi Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tabibi 
tarafından  incelenerek  "Gemiadamları  Sağlık  Yoklama  Belgesi"  (EK-13)  düzenlenir. 
Gemiadamı  ya  da  gemiadamı  adayları,  yetkili  sağlık  kuruluşundan  aldıkları  "Özel  Durum 
Sağlık Raporu" (EK-6), "Gemiadamları Sağlık Muayene Formu" (EK-3) ve yapılan her türlü 
tetkikin belgesi ile birlikte şahsen 30 (otuz) gün içerisinde Sahil Sağlık Denetleme Merkezine 
"Gemiadamları  Sağlık  Yoklama  Belgesi"  (EK-13)  düzenletmek  üzere  başvururlar.  Bu  süre 
geçirildikten sonra getirilen raporlar geçersiz sayılır.

c) Genel Muayene Formu (EK-3) 2 nüsha, "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" (EK-4) ve "Özel 
Durum Sağlık Raporu" (EK-6) 2 adet,  olarak düzenlenir.  EK-4 ve EK-6 Sağlık Müdürlüğü 
tarafından  onaylanır.  Sağlık  Müdürlüğü  tarafından  onaylanan  "Gemiadamı  Olur  Sağlık 
Raporu"nun veya "Özel Durum Sağlık Raporu"nun bir tanesi EK-3'ün bir nüshası ile birlikte 
hakkında  rapor  düzenlenen  kişiye  imza  karşılığında  verilir,  diğerleri  raporu  düzenleyen 
kuruluşta saklanır. 

Gemiadamı  adayı  veya  gemiadamı  "Gemiadamları  Sağlık  Muayene  Formu"  (EK-3), 
"Gemiadamı  Olur  Sağlık  Raporu"  (EK-4)  veya  "Özel  Durum  Sağlık  Raporu"  (EK-6)  ve 
yapılan her türlü tetkikin belgesini 30 (otuz) gün içerisinde Sahil Sağlık Denetleme Merkezine 
şahsen getirir.Merkez tabibi tarafından incelenmesi neticesinde "Gemiadamları Sağlık Yoklama 
Belgesi" (EK-13) düzenlenir ve şahsa teslim edilir.

d) (Değişik :06.10.2005-4210 sayılı Yönerge/Madde 6) 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.

e) Özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen "Gemiadamları Sağlık Raporları" Sağlık Müdürlüğü 
tarafından kontrol edilip onaylanmadıkça Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından işleme 
tabi tutulmaz. Sağlık Müdürlükleri adına raporları onaylayan görevliler söz konusu özel sağlık 
kuruluşlarında görev alamazlar .

f) Özel  sağlık  kuruluşu  tarafından  hazırlanması  gereken  "Gemiadamları  Sağlık  Raporları", 
(EK-3), her türlü tıbbi tetkik ve laboratuar sonuçları ve tüm bunların nüshaları Mesul Müdür ve 
sorumlu  tabibleri  tarafından  imza,  kaşe,  yazı  ve  mühür  bölümleri  açık,  eksiksiz  olarak 
hazırlanmadığı takdirde Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından işleme tabi tutulmaz. 

g) Sağlık  kuruluşları  tarafından  gemiadamı  adayları  ve  gemiadamlarına  düzenlenen  sağlık 
raporları "Kurul Kayıt Defteri" (EK-8)'ne işlenir. Özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan kurul 
kayıt defterleri en yakın Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Tabibi tarafından her sayfası 
mühürlenerek onaylanır ve defterin en son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilir. 

Resmi  sağlık  kuruluşlarınca  kullanılan  kurul  kayıt  defteri  ise  söz  konusu  kuruluşun  amiri 
tarafından onaylanır. 

Sağlık  Kurulu  üyeleri  deftere  kaydedilen  kararları  imza  ederler.  Karar  oy birliği  ile  alınır. 



Kararlara  muhalefet  edenler  raporlara  ve  bu  deftere  muhalefet  gerekçelerini  yazarak  imza 
ederler. 

h) Radyoloji,  Biyokimya  ve  Mikrobiyoloji  Laboratuarları  tarafından  alınan  sonuçlar, 
"Gemiadamları Sağlık Muayene Formu" (EK-3) ve yapılan her türlü tıbbi tetkikin belgesi iki 
nüsha halinde hazırlanmalı, mutlaka söz konusu laboratuar sorumlusu tabipler tarafından her 
nüshası  ayrı  ayrı  onaylanarak  (EK-3)'e  iliştirilmelidir.  (EK-3)  ve laboratuar  sonuçlarına  ait 
nüshaların birincisi; sağlık kuruluşunun arşivinde saklanır.

EK-3'ün bir nüshası,  laboratuar sonuçlarına ait bir nüsha ve Gemiadamları Sağlık Raporları 
(EK-4 veya EK-6) kişiye verilir, Gemiadamları veya gemiadamı adayları söz konusu evraklarla 
Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinden herhangi birine şahsen başvurur. 

ı) Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tabibince yapılan inceleme sonucunda uygun görülenlere 
"Gemiadamları  Sağlık  Yoklama Belgesi"  (EK-13)  düzenlenir.  Birinci  nüshası  kişiye  verilir, 
ikinci nüshası Sahil Sağlık Denetleme Merkezince muhafaza edilir. 

i) "Özel  Durum  Sağlık  Raporu"  hariç  "Gemiadamları  Sağlık  Yoklama  Belgesi"  2(iki)  yıl 
geçerlidir. Bu belge 2(iki) yıl sonra Periyodik Sağlık Yoklama neticesine göre yenilenir.

j) "Özel  Durum  Sağlık  Raporu"  alan  kişiler  bu  raporlarında  belirtilen  süreye  göre 
"Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi"ni (EK-13) yenilerler.

k) Genel Müdürlüğün merkezi ile Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde "Gemiadamı Sağlık 
Yoklama Belgesi"ni  düzenleme,  onaylama ve  denetleme  yetkisi  bulunanlar,  "Gemiadamları 
Sağlık Raporu Düzenleme Yetkisi" alan özel sağlık kuruluşlarının her ne sıfatla olursa olsun 
sahibi, ortağı, yöneticisi olamazlar ve buralarda çalışamazlar.

Madde 18- (Değişik  :18.03.2005-1101 sayılı  Yönerge) Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezleri 
tarafından "Periyodik Sağlık Muayene Raporu", "Özel Durum Sağlık Raporu" ve "Gemiadamı 
Olamaz Raporu" aşağıdaki şekilde tanzim edilir:

(Değişik  :06.10.2005-4210  sayılı  Yönerge/Madde  7) 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.

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabibi, Periyodik Sağlık Muayenesi için gelen gemiadamını, 
gerek görürse veya sağlığında "Özel Durum" geliştiğinden şüphelenirse ön tanısını belirterek 
yetkili sağlık kuruluşunun ilgili uzman tabibinin muayenesi için EK-5 ve EK-14 ile sevk eder. 
Gelen muayene sonucuna göre EK-13 düzenler. 

Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezi  Tabibi,  Periyodik  Sağlık  Muayenesi  için  başvuran 
gemiadamının, tetkik ve tahlil sonuçlarında ve yapılan muayenesinde EK-1 sayılı cetvele göre 



gemiadamı  olarak  görevine  devam etmesine  engel  bir  durumun  geliştiğini  teşhis  ve  tespit 
ederse yetkili sağlık kuruluşunun ilgili uzman tabibinin muayenesi için EK-5 ve EK-14 ile sevk 
eder.  Muayene  sonucunda,  yetkili  sağlık  kuruluşunun  ilgili  uzman  tabibi,  gemiadamının, 
gemiadamı olamayacağına karar verirse, sonucu kapalı zarf içinde en kısa sürede, en yakın 
Sahil Sağlık Denetleme Merkezine gönderir, ayrıca telefon veya faks ile bildirir. Sahil Sağlık 
Denetleme  Merkezi  Tabibi  gemiadamı  olamayacağına  dair  gelen  sonucu  derhal  HSSBS'ne 
kaydeder. Liman Başkanlığına bildirir.

Tıbbi  gerekçesi  belirtilerek  birden  fazla  uzman  tabip  muayenesinin  istenildiği  durumlarda 
Sağlık Denetleme Merkezi Tabibi gemiadamını yetkilendirilmiş sağlık kuruluşuna kurul raporu 
için sevk eder (EK-14).

Mesul Müdürlerin Sorumlulukları

Madde 19- Yetkilendirilmiş özel sağlık kuruluşlarının mesul müdürü;

a) "Gemiadamları Sağlık Raporları"nın düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin mevzuatta gösterilen 
usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasından,

b) Özel sağlık kuruluşunun yetkilendirilmesine esas olan şartların değişmesi durumunda Sağlık 
Müdürlüğü'ne, değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte bir dilekçe ile en geç 5 (beş) iş 
günü  içerisinde  bildirilmesinden  ve  değişikliğin  meydana  geldiği  andan  itibaren 
"Gemiadamları Sağlık Raporları"nın düzenlenmesi işlemlerinin durdurulmasından,

c) Hakkında  "Gemiadamları  Sağlık  Raporları"  tanzim  edilen  kişi  ile  başvuru  evrakındaki 
kişinin aynı kişi olduğunun belirlenmesinden,

d) Sağlık Kurulu'nun beyan edilen gün ve saatte, başkanlığı ve idaresi altında eksiksiz olarak 
toplanmasından,

e) Bu Yönerge kapsamında diğer sağlık kuruluşları ile laboratuar ve odiyometri hizmeti almak 
için yaptığı sözleşme ile ilgili değişiklikleri en geç 5 (beş) iş günü içinde Sağlık Müdürlüğü'ne 
bildirmekten  ve  değişikliğin  yapıldığı  andan  itibaren  "Gemiadamları  Sağlık  Raporları"nın 
düzenlenme işlemlerinin durdurulmasından

f) "Gemiadamları  Sağlık  Raporları"nın  imzalanması  safhasında,  imzaların  Sağlık  Kurulu'na 
iştirak eden tabiplere ait olup olmadığının tespitinden, kaşe şeklinde imza kullanılmamasından,

g) Sunulan hizmet ile ilgili verileri "Aylık Bildirim Formu" (EK-9)'nu doldurarak, bir sonraki 
ayın 5'ine kadar düzenli olarak en yakın Sahil Sağlık Denetleme Merkezine bildirmekten,

h) Sağlık kurullarınca düzenlenen belgelerin en az 5 (beş) yıl süre ile saklanmasından, özel 
sağlık  kuruluşunun  faaliyetine  son  verilmesi  veya  kendi  isteği  ile  yetki  belgesinin  iptali 
durumunda saklanması gereken belgelerin yine en az 5 (beş) yıl  süre ile kendi arşivlerinde 
saklanmasından

ı) "Gemiadamları Sağlık Muayene Formu"nun, laboratuar sonuçlarının ve tıbbi tetkiklerle ilgili 
belgelerin  ikişer  nüsha  halinde  hazırlanarak  söz  konusu  sorumlu  tabipler  tarafından 
onaylanmasından,  "Gemiadamı  Olur  Sağlık  Raporu"  ve  "Özel  Durum  Sağlık  Raporu"nun 
Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmasından, birer adedinin başvuran kişiye verilmesinden, 
diğerinin sağlık kuruluşunda saklanmasından, "Gemiadamı Olamaz Sağlık Raporu"nun en kısa 
sürede faks veya telefon ile bildirilmesinden ve akabinde 2 adedinin kapalı zarf içinde en yakın 



Sahil  Sağlık  Denetleme  Merkezine  gönderilmesinden,  üçüncüsünün  sağlık  kuruluşunda 
saklanmasından, 

sorumludur.

Tıbbi Muayeneleri Yapacak Tabiplerin Taşımaları Gereken Özellikler ve Sorumlulukları

Madde 20- Sağlık Kurulu'nda görevli uzman tabipler;

a) Uzmanlık  dalları  ile  ilgili,  Gemiadamı  adayları  ve  gemiadamlarının  muayenelerini,  bu 
Yönerge ve eklerinde tanımlanan şartları dikkate alarak gerçekleştirmekten,

b) "Gemiadamları Sağlık Raporları"nın düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi sırasında 
mevzuata aykırı bir husus tespit ettiklerinde durumu derhal mesul müdüre bildirmekten,

c) Sağlık Kurulu çalışma gün ve saatlerinde kurulda hazır bulunmaktan,

d) Mazereti  nedeniyle  görev  yapamayacağını  en  az  3  (üç)  iş  günü,  kurul  üyeliğinden 
ayrılacağını ise en az 10 (on) iş günü öncesinden mesul müdüre bildirmekten,

e) Gemiadamı adaylarının ve gemiadamlarının muayenelerini yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu 
haricinde başka bir yerde yapmamaktan,

f) Bu Yönerge gereklerine göre tasdiklenmesi gereken belgelerdeki imzaların kaşe şeklinde 
imza  olmamasından,  orijinal  imzalarının  kullanılmasından,  yazıların  ve  kaşe  bölümlerinin 
eksiksiz ve okunaklı olarak düzenlenmesinden, 

sorumludurlar.

Sağlık Müdürlüklerinin Sorumlulukları

Madde 21- Sağlık Müdürlükleri;

a) Yetki belgesi almak üzere başvuran özel sağlık kuruluşunun başvurusunu inceledikten sonra 
uygun görülenleri Genel Müdürlüğe bildirmekten, 

b) Özel  sağlık  kuruluşunun başvuru dosyasını,  yetki  belgesinin (EK-2)  ve (EK-1)  'in birer 
nüshalarını arşivinde saklamaktan,

c) (Değişik :06.10.2005-4210 sayılı Yönerge/Madde 8) 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,

d) Yetkili  Özel sağlık  kuruluşunda kullanılan ve bu Yönerge'de tasdik edilmesi  ön görülen 
evrakları tasdik etmekten, 

e) Eksik  veya  gerçeğe  aykırı  rapor  verdiği  tespit  edilen  tabipler  hakkında  yasal  işlem 
yapmaktan,

f) Yetkili  sağlık  kuruluşlarından  "Gemiadamı  Olur  Sağlık  Raporu",  "Özel  Durum  Sağlık 



Raporu" ve "Gemiadamı Olamaz Sağlık Raporu" alanların kaydını tutmaktan,

g) Yetkili  Özel  sağlık  kuruluşlarının  Sağlık  Kurulları  tarafından  düzenlenen  raporları 
onaylamaktan,

h) Özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen "Gemiadamları  Sağlık Raporları"nın onayı 
esnasında  raporda  imzası  yer  alan  tabiplerin  raporun  verilişi  tarihinde  söz  konusu  sağlık 
kuruluşunda  çalışıp  çalışmadıklarını  ve  imzaların  kendilerine  ait  olup  olmadığını  kontrol 
etmekten,

ı) (Değişik  :06.10.2005-4210 sayılı  Yönerge/Madde 9)Yetkilendirilmiş  sağlık  kuruluşlarının 
Çalışma  Uygunluk  Belgesi  ile  ruhsatının  iptali  veya  geçici  süre  durdurulması  durumlarını 
Genel Müdürlüğe bildirmekten,

sorumludurlar.

Yetki Belgesinin İptali ve Yaptırımlar

Madde 22- Genel  Müdürlüğün veya  Sağlık  Müdürlüğünün yapacağı  kontroller  neticesinde 
Özel Sağlık Kuruluşlarının yetki belgesi  gerektiği hallerde Genel Müdürlük tarafından iptal 
edilir; 

a) Bu  Yönerge'nin  12  inci  maddesinde  belirtilen  şartlarda  eksiklik  bulunduğunun  tespiti 
halinde; mevcut eksikliklerin giderilmesi için tanınan 15 (onbeş) günlük sürenin sonunda aynı 
eksikliklerin devam etmesi durumunda yetki belgesi iptal edilir.

b) Bu yönerge'nin 19'uncu maddesinin öngördüğü sorumlulukları yerine getirilmediğinin tespit 
edilmesi hallerinde; yetki belgesi 2 (iki) ay süreyle geçici olarak iptal edilir. 

c) Tespit  tutanakları  5  (beş)  iş  günü  içerisinde  Genel  Müdürlüğe  ulaştırılmalıdır.  Genel 
Müdürlük 5 (beş) iş günü içerisinde yetki belgesinin 2 (iki) ay geçici olarak iptalini kararlaştırır 
ve mahalli Sağlık Müdürlüğü'ne ivedilikle bildirir. 

d) 2 (İki) ay geçici yetki iptalinin neticesinde şartlarını düzeltmeyen özel sağlık kuruluşlarının 
yetki belgeleri iptal edilir.

e) 20 inci maddenin c, e bendlerine aykırı muayeneyi yapan tabip heyet üyeliğinden çıkartılır 
ve ilgili kuruluşun yetki belgesi 2 (iki) ay geçici süre ile iptal edilir. İlgili tabip bir yıl süre ile 
herhangi  bir  sağlık  kuruluşunun bu  Yönerge'de  bahsolunan Sağlık  Kurulu  heyetinde  görev 
alamaz.

f) Yetkilendirilen  kuruluşun,  tabi  olduğu  mevzuatın  ve  bu  Yönerge'nin  öngördüğü 
sorumlulukları yerine getirmeden yetki belgesinde yer alan adresten başka bir yerde faaliyet 
göstermesi durumunda yetki belgesi iptal edilir. 

g) Sağlık  Müdürlüğüne  bildirilen  tabip  veya  tabiplerin  Sağlık  Kurulunda  bulunmadığı 
zamanlarda  veya  Sağlık  Müdürlüğüne  bildirilen  tabiplerin  dışındaki  tabip  veya  tabiplerce 
"Gemiadamları Sağlık Raporlarının" tanzim edilmesi durumunda yetki belgesi iptal edilir. 

h) ( Değişik :28.01.2009 /344 sayılı Yönerge/ Madde 12) Bu yönerge hükümlerine göre eksik 
ve gerçeğe aykırı olarak "Gemiadamları Sağlık Raporu" tanzim edilmesinin, Sağlık Müdürlüğü 
veya Genel Müdürlükçe tespit  edilmesi  halinde;  mesul  müdür ve ilgili  tabip/tabipler  hiçbir 



surette, aynı özel sağlık kuruluşunun ve başka bir özel sağlık kuruluşunun gemi adamları sağlık 
kurulunda yer alamazlar. Yeniden kurul oluşturulana ve yeni mesul müdür görev alana kadar 
yetki belgesi Genel Müdürlük tarafından askıya alınır.

ı) (  Değişik  :28.01.2009  /344  sayılı  Yönerge/  Madde  13) Şüpheli  durumlarda,  çelişkili 
raporlarda veya denetim amacıyla  gemiadamını  veya  gemiadamı adayını  ilgili  Sahil  Sağlık 
Denetleme  Merkezi  veya  Genel  Müdürlük  Hakem  Hastaneye  gönderir.  Hakem  hastane 
tarafından  verilen  rapora  göre;  yetkili  özel  sağlık  kuruluşu  tarafından  verilen  sağlık 
raporlarından herhangi birisinin bu yönerge hükümlerine göre eksik ve gerçeğe aykırı olarak 
tanzim  edildiği  belgelerle  sabit  olursa,  bu  kuruluşun  Gemiadamları  Sağlık  Raporlarını 
düzenleme yetkisi askıya alınır. Mesul müdür ve ilgili tabip/tabipler hiçbir surette, aynı özel 
sağlık kuruluşunun ve başka bir özel sağlık kuruluşunun gemi adamları sağlık kurulunda yer 
alamazlar
i) Yetki  belgesini  kendi  isteği  ile  iptal  ettirmek  isteyen  özel  sağlık  kuruluşlarının  mesul 
müdürleri,  bu  isteklerini  15  (onbeş)  iş  günü öncesinden yazılı  olarak  Sağlık  Müdürlüğüne 
bildirmeleri zorunludur. Sağlık Müdürlüğü yetkili sağlık kuruluşunun yetki iptal isteğini ekine 
yetki  belgesini  de  koyarak  üst  yazı  ile  Genel  Müdürlüğe  bildirir.  Genel  Müdürlük  yetki 
belgesinin iptal eder. Sağlık Müdürlüğü'ne bildirir. 

Sağlık Kurulu üyelerinin değişikliği Sağlık Müdürlüğüne bildirilir, yapılan değişikliğin Sağlık 
Müdürlüğünce onaylanmasından sonra yeni üye Sağlık Kurulundaki görevine başlayabilir.Bu 
süre zarfında Sağlık Kurulu toplanamaz.

k) (Değişik  :06.10.2005-4210 sayılı  Yönerge/Madde 10) 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.

l) Yetki belgesi devredilemez.

m) Yetki belgesi iptal edilen özel sağlık kuruluşlarının devir işlemi yapılarak sahip ve isim 
değişikliklerinin olması halinde, aynı adreste kurulan özel sağlık kuruluşunun başvurusu olursa 
yeni  yetki  belgesi,  eski sağlık  kuruluşunun yetki  belgesinin iptal  tarihinden 3 (üç)  ay süre 
geçtikten sonra verilir.

Çeşitli Hükümler

Madde 23- Gemiadamları ve gemiadamı adayları, "Gemiadamları Sağlık Raporlarını" yetkili 
Sağlık Kuruluşu bulunan istedikleri ilden alabilirler. Aldıkları "Gemiadamları Sağlık Raporları" 
sonucuna göre düzenletmek zorunda oldukları "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi"ni tabibi 
olan herhangi bir Sahil Sağlık Denetleme Merkezinde düzenletebilirler.

Madde 24- (Mülga :06.10.2005-4210 sayılı Yönerge/Madde 11)

Madde  25- "Portör  Muayene"si  Bakanlık  tarafından  yetkilendirilmiş  sağlık  kuruluşlarında 
yapılır. Aşçı, kamarot ve berber gibi gemiadamları ve gemiadamı adayları "Gemiadamı Sağlık 
Yoklama Belgesi"  almadan  önce  mutlaka  "Portör  Muayene"sini  yaptırmak  ve  Sahil  Sağlık 
Denetleme Merkezi tabibine mutlaka "Portör Muayene Kartını" göstermek zorundadır.

Madde 26- "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi" (Ek-13)'  nin kayıp ve zayi durumlarında 
Gemiadamı en son aldığı Ek-13 'ü düzenleyen Sahil Sağlık Denetleme Merkezine dilekçe ile 



başvurur.  Kayıtlardan  Ek-13  'ün  nüshası  bulunur.  Eski  Ek-13'ün  tarihi  ile  yeni  Ek-13 
düzenlenir.

Madde 27- Genel Müdürlükçe yeni yetkilendirilen ve yetkileri iptal edilen resmi ve özel sağlık 
kuruluşlarının isimleri 5 (beş) iş günü içerisinde, Müsteşarlığa bildirilir. 

Madde  28- Gemi  adamlarının  kendi  sınıfları  içindeki  değişikliklerinde  yeniden  muayene 
edilmelerine  gerek  yoktur.  Sınıf  değişikliğine  bağlı  muayene  taleplerinde  periyodik 
muayeneleri yapılır.

Madde  29- Gemiadamları  sıralı  üç  periyodik  muayene  sonrasında,  yetkilendirilmiş  sağlık 
kuruluşuna baş vurarak genel muayenesini yaptırır. 

Madde 30- Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu uzmanlarınca muayene edilen gemiadamı adayına 
veya gemiadamına sağlık kurulu kararı kesinleşmedikçe herhangi bir bilgi verilmez.

Madde 31- (  Değişik  :28.01.2009  /344  sayılı  Yönerge/  Madde  6)   Muayene  ve  tetkikler 
sonucu ( Tip II Diabetes Mellitus ve Hipertansiyon gibi) regüle olduğu düşünülen hastalıklarda  
kişilerin periyodik muayenelerinde uzman hekim veya Sahil Sağlık Denetleme Merkezi hekimi 
tarafından da 2 yıllık gemiadamı sağlık raporu verilebilir.

Madde 32- ( Değişik :28.01.2009 /344 sayılı Yönerge/ Madde 10) Yurt dışından alınan sağlık 
raporları; ILO 73 ve Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek 
içerdiği  bilgiler  ve  format  açısından uygun bulunduğu takdirde  geçerli  olarak  kabul  görür. 
Fakat ülkemizde  periyodik muayene hakkı sağlamaz.

Geçici Madde 1- Bu yönergenin onayından önce sağlık kontrolünden geçerek önceki mevzuat 
hükümleri uyarınca sağlık yeterliği alanların durumlarını koruduklarını belgelemeleri kaydıyla 
çalışmalarına müsaade edilir.Ayrıca 'Periyodik Sağlık Yoklama Raporu'na kişinin gemiadamı 
olduğunu  kanıtlayan  belgelerde  eklenecektir.
Önceki  mevzuat  hükümleri  uyarınca  sağlık  yeterliği  alanların  durumlarını  koruyamadıkları 
hallerde düzenlenecek sağlık  raporları  bu yönergenin ekinde yer  alan sağlık şartlarına göre 
değerlendirilecektir.

Ayrıca önceki  mevzuat  hükümleri  uyarınca sağlık  yeterliği  alamayacakları  halde mevzuatta 
belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak sağlık raporu alan gemiadamları bu yönergenin ekinde 
yer alan sağlık şartları gereğince değerlendirilecektir.

SON HÜKÜMLER

Yürürlük

Madde 33- (Değişik:28.01.2009-344 sayılı  Yönerge)  Bu Yönerge,  30 Ocak 2009 tarihinde 
yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür..

(EK-1  SAYILI  CETVEL)  SAĞLIK  KURULLARINCA  VERİLECEK 
GEMİADAMLARI  SAĞLIK  RAPORLARININ  DÜZENLENMESİNE  ESAS  OLAN 
SAĞLIK  MUAYENESİNDE  GEMİADAMI  ADAYLARI  VE  GEMİADAMLARINDA 



ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

A.GÖZ MUAYENESİ

a) Görme Kapasitesi

1- Uzak Görme

Göz  muayenesi  açısından  gemiadamlarının  uzak  görmede  hizmet  içi  standartları  (İki  göz 
görme toplamı en az); ( Değişik :28.01.2009 /344 sayılı Yönerge/ Madde 8)   

 S I N I F L A R
  

 Güverte

 

Makine 
a)Tayfal

ar

 

Makine
b)Başmühend

is
Başmakinist
ve Makine 
Zabitleri

Yardımcı 
sınıf

a)Telsiz 
Zabitleri 

b)Elektrik-
Elektronik 
Zabitleri

Yardımcı 
Sınıf

c)Sağlık 
Zabitleri 

Yardımcı 
sınıf

d)Stajyerl
er 

Yardımcı 
sınıf

e)Yardımc
ı 

Hizmetler 

  

Tashihli 16/20 11/20 16/20 16/20 11/20 16/20 10/20   
Tashihsiz 16/20 11/20 16/20 16/20 11/20 16/20 10/20   

2-Yakın Görme

Tashihli veya tashihsiz yakın görme tam olmalıdır.

3- Renk Görme ( Değişik :28.01.2009 /344 sayılı Yönerge/ Madde 9)   

 Güverte

Makine 
a)Tayfalar(

Makine 
lostromosu

)

Makine 
b)Başmühend

is
Başmakinist
ve Makine 
Zabitleri 

Yardımcı 
sınıf

a)Telsiz 
Zabitleri

b)Elektrik-
Elektronik 
Zabitleri

 

Yardımcı 
sınıf

c)Sağlık 
Zabitleri 

 

Yardımcı 
sınıf

d)Stajyerl
er 

Yardımcı 
sınıf

e)Yardımc
ı 

Hizmetler

  

İschiara 
Testi

Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif 
veya 
Negatif

Pozitif Pozitif 
veya 
Negatif

  

Holmogren 
(Renk 
Yumağı)
Testi

     Pozitif  
Pozitif 
veya 
Negatif

 

Sonuç Olur Olur Olur Olur Olur Olur Olur   



Renk duyusu ölçme muayeneleri İschiara Testi ve renkli yün yumaklar ile yapılır. Bu testlerde 
renkleri  ayırt  edemeyenler  total  renk  körü  kabul  edilir.  Total  renk  körlüğü  olan  kişilere; 
yardımcı  sınıfta  aşçı,  berber,  kamarot,  bilimadamı  ve  gemi  katibi  hariç  olmak  üzere 
"Gemiadamı  Sağlık  Raporları"  verilmez;  Çalışanların  da  denizde  çalışmalarına  müsaade 
edilmez. İstisna olarak, yün yumak testinde renk ayrımı yapabilen makine tayfası yağcılara da 
gemiadamı sağlık raporu verilir.

4- Görme Düzeltmesi

Tüm sınıflarda:

1-Gözlükle düzeltme kabul edilir.  Ancak gemide görev başında iken, gemiadamı gözlüğünü 
takmak zorundadır.

2-Kontakt lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak gemide görev başında iken, gemiadamı kontakt 
lenslerini takmak zorundadır.

3-Görevlerini yerine getirmek için gözlük kullananlar; gözlüklerinin bir yedeğini, kontakt lens 
kullanması  gerekenler  ise  yeterli  sayıda  yedeğini  gemide  kolayca  erişilebilir  bir  yerde 
bulunduracaklardır.  İstenilen  standartların  karşılanması  için  görme  aletleri  kullanma 
gereksinimi düzenlenen her belgeye ve uygunluk onayı üzerine kayıt edilecektir.

5- Görme Alanı

Rutin olmamakla birlikte glokom, retina ve görme yolları hastalıklarından şüphelenildiğinde 
değerlendirilebilir

1- Santral skotom olmamalıdır.

2- Her iki gözün periferik görme alanları toplamı 140 derece olmalıdır.

b) Derinlik Duyusu

Normal olmalıdır.

c) Ptozis-Hemiptosiz.

1- Görme derecesi ne olursa olsun bir veya iki gözünde kalıcı olan ve tedavi edilemeyen tam 
ptozisi  olanlara  "Gemiadamları  Sağlık  Raporları"  verilmez;  gemiadamı  olarak  çalışanların 
denizde çalışmalarına müsaade edilmez.

2-  Ameliyatla  düzeltilmiş  veya  ameliyatsız  olarak  hemiptozisi  olanlarda,  üst  kapak  kenarı 
primer  pozisyonda  iken  pupillanın  üst  kenarına  kadar  iniyor  fakat  pupilla  alanını 
engellemiyorsa "Gemiadamları Sağlık Raporları" verilir.

d) Diplopi  ve  Paralitik  Şaşılığı  Olanlara  (Kalıcı  olan  ve  tedavi  edilemeyenler)  
Görme  dereceleri  ne  olursa  olsun  "Gemiadamları  Sağlık  Raporları"  verilmez;  gemiadamı 
olarak  çalışanların  denizde  çalışmalarına  müsaade  edilmez.  Ancak geçici  çift  görmesi  olan 
yada  prizma  ile  tedavi  olabilecek  olanlar  bu  aşamaları  geçirdikten  sonra  görevlerini 
yapabilirler.

Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri göz muayenesinin uzak 



görme tablosundaki şartlara uygun olanlara "Gemiadamları Sağlık Raporları" verilebilir. 

e) Afaki, Psödöfaki

Bilateral  ve  unilateral  afaklara  görme derecelerine  bakılmaksızın  makine  ve yardımcı  sınıf 
dışında  "Gemiadamı  Sağlık  Raporları"  verilmez;  gemiadamı  olarak  çalışanların  denizde 
çalışmalarına müsaade edilmez.  Bilateral  veya unilateral  psödofaklar tashihli  veya tashihsiz 
uzak görme tablosundaki değerlere ve diğer maddelerdeki şartlara da uygun olması koşuluyla 
"Gemiadamı Sağlık Raporu" alabilirler.

f) Progresif Hastalıklar

Görmeyi zamanla azaltabilecek (makula dejenerasyonu, retinopatiler gibi) hastalıklarda görme 
durumu uzak görme tablosundaki şartlara uysa dahi "Gemiadamları Sağlık Raporları" verilmez. 
Tedavisiz olan, sabit veya ilerleyen göz hastalıkları mevcut kişilere de "Gemiadamları Sağlık 
Raporları" verilmez. Denizde çalışmalarına müsaade edilmez; gemiadamı olarak çalışanların 
denizde çalışmalarına müsaade edilmez. Ancak tedavisi mümkün hastalıklar (katarakt vb) uzak 
görme  ve  yakın  görmesi  şartlara  uygun  ise  takip  edilmesi  şartıyla  "Gemiadamları  Sağlık 
Raporları" verilir ve çalışmalarına müsaade edilir. Bu hastalarda muayenelerin tekrarı ve sıklığı 
ise uzman tabip tarafından belirlenir.

g) Gece Körlüğü 

Gece  körlüğü  olan  kişilere  "Gemiadamları  Sağlık  Raporları"  verilmez;  gemiadamı  olarak 
çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. Gece körlüğünden şüphelenilen kişilere 
"Karanlık Adaptasyon Testi-Mezoptometre" uygulanır.

h) Fundus Muayenesi 

Mutlaka yapılmalı ve muayenede optik sinir ve makula alanı normal izlenmelidir.

ı) ( Değişik :28.01.2009 /344 sayılı Yönerge/ Madde 7)  Diğer gözün görme derecesi ne olursa 
olsun bir gözün görmesi sıfır olan kişilere "Gemiadamı Sağlık Raporu" verilmez. Gemiadamı 
olarak  çalışmalarına  da  müsaade  edilmez.  Ancak  yardımcı  hizmetler  sınıfından  olan 
gemiadamının (aşçı, berber, kamarot), gören gözü tashihli veya tashihsiz olarak tam görüyor 
ise “Özel Durum Sağlık Raporu” düzenlenerek denizde çalışmasına müsaade edilir.

i) Tedavi edilebilir göz hastalığı tesbit edilenlerin durumu hastalık iyileşinceye kadar ertelenir. 
Tedaviden sonra tekrar değerlendirilir.

B. İÇ HASTALIKLARI MUAYENESİ

a) Endokrin Hastalıklar: 

1- Hipofiz adenomu ve tümörü, adrenal bezi hastalıkları olanlara

2- Multiple Endokrin Neoplazi Sendromu mevcut olanlara

3- Poliglandular yetmezlik sendromu mevcut olanlara

4- Tip 1 Diabetes Mellitus'u mevcut olanlara



6- Karsinoid sendromu olanlara

b) Metobolizma Hastalıkları:

1- Su, elektrolit, mineral ve asit-baz metabolizması bozukluğu olanlara

2- Metabolizma anomalileri mevcut olanlara

3- Amiloidozu olanlara

c) Kan Hastalıkları:

1- Myeloproliferatif hastalıkları olanlara

2- Hemorajik hastalıkları olanlara

3- Malign ve ilerleyici kan hastalıkları olanlara

d) Kalp-Damar Hastalıkları:

1- Dekompanse kalp yetmezliği olanlara

2- Malign hipertansiyonu olanlara

3- Koroner yetmezliği olanlara

4- Kalp kapak hastalığı olanlara

5- İskemik myokard hastalığı olanlara

6- Kardiomyopatisi olanlara

7- Endokarditi olanlara

8- Perikard hastalığı olanlara

9- Malign kalp ve damar hastalığı olanlara

10- Aort ve periferik arter anevrizması olanlara

11- Aort diseksiyonu ( Disekan Aort Anevrizması ) ve inflamasyonu olanlara

12- Tıkayıcı arter hastalığı olanlara

e) Kas İskelet Sistemi ve Bağ Dokusu Hastalıkları:

1- Diffüz bağ dokusu hastalığı olanlara

2- Ankilozan spondilit, psoriatik artriti olanlara

3- Aktif eklem ve kemik infeksiyonu olanlara



4- Kemik ve eklem neoplazmları olanlara

5- Nörojenik artropatisi bulunanlara

f) Solunum Sistemi Hastalıkları: 

1- Restriktif tipte akciğer hastalığı olanlara

2- Atelektazisi olanlara

3- Aktif plevra hastalığı olanlara

4- Aktif Tüberkülozu olanlara(İyileştiği kanıtlananlar hariç)

g) İnfeksiyon Hastalıkları:

1- AIDS hastalığı olanlara

2- Ağır sistemik enfeksiyonu olanlara 

h) İmmün Sistem Hastalıkları:

1- Primer ve sekonder bağışıklık yetmezliği olanlara

2- Otoimmun hastalığı olanlara

ı) Gastrointestinal Sistem Hastalıkları: 

1- Ösefagus, mide ve bağırsak tümörleri olanlara

2- Aktif iltihabi bağırsak hastalığı olanlara

i) Karaciğer ve Safra Sistemi Hastalıkları: 

1- Akut hepatit ve kronik aktif hepatit enfeksiyonu olanlara

2- Sirozu olanlara

3- Karaciğer tümörü olanlara

4- Safra yolları tümörü olanlara

"Gemiadamları  Sağlık  Raporları"  verilmez;  gemiadamı  olarak  çalışanların  denizde 
çalışmalarına müsaade edilmez.

Ancak , Hbs Ag(+) olup Transaminazların (-/+) olduğu durumlar aşağıdaki gibi 
değerlendirilir

a) Aşçı ,kamarot ,berber gibi portör muayenesi yapılması gereken gemiadamlarına 'Gemiadamı 
Olamaz  Sağlık  Raporu  düzenlenmeli,ancak  diğer  sınıflarda  başvurmaları  halinde  (b) 
maddesindeki gibi işleme tabi tutulmalıdır.



  
b) (  Değişik  :28.01.2009  /344  sayılı  Yönerge/  Madde  5) Portör  muayenesi  gerektirmeyen 
sınıflarda gemiadamının sağlık muayenesinde ilk defa  HbsAg (+) tespit edilen kişiye uzman 
hekim tarafından önerilen süre için “Özel Durum Sağlık Raporu” verilerek gemiadamı olarak 
çalışmasına müsaade edilir.
  
c) O  anda  Aktif  Hepatit  olduğu  ancak  enfeksiyon  bitiminde  Hbs  Ag(-)  olup  antikor 
oluşabileceği  düşüncesiyle  'Gemiadamı  Olamaz  Sağlık  Raporu'  düzenlenir,açıklama  olarak 
"Enfeksiyon sonrası tekrar değerlendirilir."ibaresi eklenir.
  
d) (  Değişik :28.01.2009 /344 sayılı  Yönerge/ Madde 5) HbsAg (+) ilk tespitinden sonraki 
periyodik muayenesi için yapılan tetkiklerde HbsAg (+) AntiHbs (-) ise bu kişilerin karaciğer 
enzimlerine ve genel  durumlarına bakılarak HBV taşıyıcısı  olduğu belirtilerek  ilgili uzman 
hekim veya Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabibince uygun görülen bir süre için gemiadamı 
sağlık raporu verilebilir.
j) Tedavi  edilebilir  dahili  hastalığı  tespit  edilenlerin  durumu  hastalık  iyileşinceye  kadar 
ertelenir.Tedaviden sonra tekrar değerlendirilir.

C. KULAK-BURUN-BOĞAZ MUAYENESİ

a) Gemiadamlarınin  tüm sınıfları  işe  girişleri  esnasında  odyometrik  tetkike  tabi  tutulurlar. 
Makine sınıfı gemiadamları iki yılda bir periyodik odyometrik kontrole tabidirler. Makine sınıfı 
gemiadamlarından bir önceki odyometrik kontrolüne göre işitme eşik seviyesinde 10 dB ve 
üzerinde  artış  olanlar  makine  sınıfında  çalışmaya  devam  edemezler.  Diğer  sınıf 
gemiadamlarına ise şüphe halinde odyometrik kontrol  tatbik edilebilir.  Güverte zabitlerinde 
işitme tam olmalıdır. Normal bir kulak, fısıltıyı en az beş metreden duyar. Kulak içi işitme 
cihazları ile işitme duyuları tam ve normal hale gelen gemiadamları ve gemiadamı adayları 
cihazların bir yedeğini gemide kolayca erişilebilir bir yerde bulundurmak zorundadır. 

b) İşitme  kaybından  şüphelenilen  gemiadamları  ve  gemiadamı  adaylarının  tümünde  ve 
özellikle  duyma yetisine  yönelik  işlerde  çalışacak  gemiadamları  ve gemiadamı  adaylarında 
yapılan Odyogramda 500, 1000, 2000 Hz de iyi duyan kulağın ortalama işitme eşik seviyesi 30 
dB, daha kötü duyan kulağın ortalama işitme eşik seviyesi 50 dB den daha iyi olmalıdır.

c) Vestibuler fonksiyonunu bozacak kulak-burun-boğaz hastalığı bulunanlara, "Gemiadamları 
Sağlık  Raporları"  verilmez;  gemiadamı  olarak  çalışanların  denizde  çalışmalarına  müsaade 
edilmez. 

d) Kulak-burun-boğaz yolunda malign hastalığı bulunanlara "Gemiadamları Sağlık Raporları" 
verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez.

e) Tedavi  edilebilir  kulak  burun  boğaz  yolu  hastalığı  tesbit  edilenlerin  durumu  hastalık 
iyileşinceye kadar ertelenir. Tedaviden sonra tekrar değerlendirilir.

f) Larenx ve trekea'nın nefes almaya engel olan hastalıkları bulunan kişilere "Gemiadamları 
Sağlık  Raporları"  verilmez;  gemiadamı  olarak  çalışanların  denizde  çalışmalarına  müsaade 
edilmez.

g) Anlamayı  bozacak  tarzda  konuşma  bozukluğu  (  Artikülasyon  bozukluğu,  Disartri, 
Kekemelik vb. ) ve ses bozukluğu ( Disfoni Hipernasalite, Hiponasalite vb. ) olan kişiler telsiz 
operatörü olamazlar.



D.ORTOPEDİ,MUAYENESİ

a) Muayene Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

1- Herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığı, kaza ve kırık geçirip geçirmediği sorgulanmalı 
ayrıca  eklem ve kemikler  ile  ilgili  geçirilmiş  veya  devam eden bir  enfeksiyon hastalığının 
varlığı sorgulanmalıdır.

2- Postür ve yürüyüş değerlendirilmesi yapılmalı, ekstremitelerde ve gövdedeki yara izleri ve 
enfeksiyon sinüsleri araştırılmalıdır.

3- Gövde ve ekstremitelerde deformitenin varlığı araştırılmalı, muayene masasına yatırılarak 
bir mezure yardımıyla her iki alt ve her iki üst ekstremite uzunluk ölçümleri yapılmalıdır. 

4- Eklemler aktif ve pasif olarak hareket ettirilerek kabaca sinir ve kas komponentleri ile bilgi 
sahibi olunmalıdır. Baş, boyun ve vertebral kolonun hareketleri ile her iki alt ve her iki üst 
ekstremitenin eklemleri tek tek gonyometre ile değerlendirilerek, hareket açıklıkları ölçülerek, 
eklemler ile ilgili kontraktürler ve instabiliteler değerlendirilmelidir. 

b) Gemiadamı Adaylarında Ortopedik Olarak Aranacak Nitelikler 

1- İşe  yeni  başlayacak  olan  gemiadamlarının,  lokomotor  sistemi  ilgilendiren  herhangi  bir 
enfeksiyöz ve inflamatuar hastalığının olmaması gereklidir.

2- Vücut  postürleri  ve  yürüyüşleri  normal  olmalı,  ekstremitelerinde  herhangi  bir  deformite 
bulunmamalıdır.

3- (  Değişik  :28.01.2009  /344  sayılı  Yönerge/  Madde  11)   Vertebral  kolonda  doğumsal 
anomali, hemivertebra, vertebral füzyon, spina bifida, spondilolistezis bulunmamalıdır. Ancak 
gemiadamının değerlendirmesini yapacak uzman hekim tarafından, sadece radyolojik olarak 
görülebilen  ve  fizik  muayenede  tespit  edilemeyen  çok  hafif  dereceli  bulgularda  (belirgin 
bedensel  deformitesi  olmayan),  örneğin;  bel  hareketlerinin  normal  sınırlar  içinde  olması, 
vertebral anomalilere eşlik edebilecek ve nörolojik bulgulara sebep olabilecek tethered cord, 
siringomyeli, diastomatomyeli gibi anomalilerin araştırılması için yapılan MR incelemesinde 
omuriliğe ait herhangi bir bulgu yok ise; uzman hekim görüşü ile “Özel Durum Sağlık Raporu” 
düzenlenerek gemiadamının denizde çalışmasına müsaade edilir.”
4- Her iki alt ve her iki üst ekstremitelerinde birbirlerine kıyas ile uzunluk farkı olmamalıdır.

5- Gövde ve ekstremite eklemlerinde çıkık, gevşeklik (instabilite) bulunmamalıdır.

6- Gövde ve ekstremite eklemlerinin hareket açıklıkları tam olmalıdır.

7- Gövde ve ekstremite kas ve tendonlarının anatomik yapısı, kas kuvvetleri tam olmalıdır.

8- Gövde ve ekstremitelerde sinir arazı ve patolojik sinir muayene bulgusu olmamalıdır.

9- Tedavisi  yapılmış,  kaynamış,  deformite  ve  eklemlerde  hareket  kısıtlılığına  yol  açmamış 
ekstremite ve gövde kemikleri kırıkları gemiadamlarının işe girişine engel değildir.

c) Periyodik  Muayenesi  Yapılan  Gemiadamlarında  Ortopedik  Olarak  Aranacak  Nitelikler
İşlerine devam eden gemiadamlarından aşağıda sayılan durumlara sahip olanların gemilerde 



görev yapmalarına izin verilmez; 

1- Kronik inflamatuar ve enfeksiyöz hastalıkları ortaya çıkanlar,

2- Postür bozukluğuna yol  açan,  dışarıdan izlenebilen kemiksel komponenti  oluşmuş kifoz, 
skolyoz aşırı lordoz ve lordoz kaybı gibi vertebral kolon deformitesi bulunanlar,

3- Kırık veya geçirilmiş herhangi bir yaralanma neticesinde alt ekstremiteleri arasında ikibuçuk 
cm (yirmibeş mm); üst ekstremiteleri arasında üç cm (otuz mm) den fazla eşitsizlik olanlar,

4- Geçirilmiş  yaralanma ve rahatsızlıklar  sonucu gövde ve ekstremite  kaslarında en az 4/5 
(beştedört) kuvvetinde kas gücüne sahip olmayanlar,

5- Geçirilmiş yaralanma ve rahatsızlıklar sonucunda üst ekstremitelerde birbirlerine kıyas ile 
iki cm.'den fazla alt ekstremitede üç cm.'den fazla kas atrofisi olanlar,

6- Geçirilmiş rahatsızlık ve yaralanmalar neticesinde gövde ve ekstremite eklemlerinde normal 
hareket açıklığının 1/3 (üçtebiri) inden fazla hareket kaybı gelişmiş olanlar,

7- Geçirilmiş yaralanma ve rahatsızlıklar sonucu gövde ve ekstremite eklemlerinde gevşeklik 
oluşturan kas ve tendon arazları olanlar,

8- Baş ve işaret parmağı hariç ( birinci ve ikinci parmak) bir elinde üçten fazla, her iki elde 
altıdan fazla falanks kaybına yol açan yaralanma geçirenler, 

9- Baş ve işaret parmaklarda bir elde birden fazla, her iki elde toplam ikiden fazla falanks 
kaybı olanlar,

10- Ayak başparmaklarında geçirilmiş yaralanma ve rahatsızlıklar sonucu oluşmuş bir ayakta 
birden fazla her iki ayakta ikiden fazla falanks kayıpları olanlar,

11- Baş parmak hariç bir ayakta altıdan fazla, her iki ayakta toplam onikiden fazla falanks 
kayıpları olanlar, 

12- Geçirilmiş  yaralanama  ve  rahatsızlıklar  sonucu  ayak  ve  ellerde  belirtilen  falanks 
kayıplarından fazla uzuv kayıpları ile sonuçlanmış ekstremite amputasyonları olanlar, 

13- Geçirilmiş  yaralanma  ve  rahatsızlıklar  sonucu  ekstremite  ve  eklemlerde  artrozik 
değişikliklere ve hareket açıklığının 1/3 (üçtebir)' ünden fazla hareket kaybına yol açan genu 
varum,  genu  valgum,  kubitus  varus,  kubitus  valgus,  halluksus  valgus  gibi  rahatsızlıkları 
bulunanlar,

14- Geçirilmiş rahatsızlık ve yaralanma sonucu fonksiyonel düzeyleri ne olursa olsun alt ve üst 
ekstremitelerine parsiyel veya total endoprotez uygulananlar, 

d) Gemilerde ortaya çıkan akut yaralanma ve hastalıklar sonucunda kırık, çıkık ve kas doku 
kaybı  gelişmiş  gemiadamlarının  bu  rahatsızlıkları  ve  nekahat  dönemi  geçene  kadar  seyir 
halindeki gemilerde personel olarak bulunmalarına izin verilmez. Nekahat durumları geçtikten 
sonra göreve başlamaları periyodik muayeneleri tekrarlanarak belirtilen niteliklere uygunluk 
kriterlerine göre değerlendirilme yapılır.

e) Tedavi  edilebilir  ortopedik  hastalığı  tesbit  edilenlerin  durumu hastalık  iyileşiceye  kadar 



ertelenir.Tedaviden sonra tekrar değerlendirilir.

  

E. NÖROLOJİ MUAYENESİ 

a) Santral Sinir Sistemi Hastalıkları:

Santral  sinir  sistemi ile ilgili  geçirilmiş hastalıklara bağlı  olarak ortaya çıkan uzuvların kas 
gücü kaybı 4/5 (beştedört) düzeyinden fazla olanlara; kontrol, koordinasyon ve denge kusurları 
da  göz  önüne  alınarak,  "Gemiadamları  Sağlık  Raporları"  verilmez;  gemiadamı  olarak 
çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez.

b) Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları:

Periferik  sinir  sisteminin  etkilenmesi  sonucu  ortaya  çıkan  uzuvların  kas  gücü  kaybı  4/5 
(beştedört) düzeyinden fazla olanlara; kontrol, koordinasyon ve denge kusurları da göz önüne 
alınarak,  "Gemiadamları  Sağlık Raporları"  verilmez; gemiadamı olarak çalışanların  denizde 
çalışmalarına müsaade edilmez.

c) Epilepsi:

Epilepsi tespitinde "Gemiadamları Sağlık Raporları" verilmez ; gemiadamı olarak çalışanların 
denizde  çalışmalarına  müsaade edilmez.  Şüpheli  durumlarda klinik  gözlem ve EEG tetkiki 
dikkate alınır. Şüpheli durum ortadan kalkana kadar denizde çalışılmalarına müsaade edilmez.

d) Kas Hastalıkları:

Myopati  ve  progresif  muskuler  distrofisi  olan  şahıslara  "Gemiadamları  Sağlık  Raporları" 
verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez.

e) Malign ve Progresif Hastalıklar

Malign  veya  progresif  sinir  sistemi  hastalığı  olanlara  "Gemiadamları  Sağlık  Raporları" 
verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. 

f) Tedavi  edilebilir  nörolojik  hastalığı  tesbit  edilenlerin  durumu hastalık  iyileşinceye  kadar 
ertelenir.Tedaviden sonra tekrar değerlendirilir.

F. PSİKiYATRİ MUAYENESİ

a)  İlk  muayenede  psikiyatrik  görüşme  süresi  tabip  tarafından  belirlenecek  yeterli  sürede 
yapılmalıdır.

b) Görüşmede  muayene  sırası,  görüşmenin  seyrine  ve  görüşmecinin  takdirine  bağlı  olmak 
üzere,  aşağıda  belirlenen  hususlar  mutlaka  muayene  ve  tespit  edilmeli,  muayene  sonuçları 
sadece  "doğal",  "yeterli",  "patolojik  bulgu  yok"  şeklinde  değil  olabildiğince  ayrıntılı 
kaydedilmelidir;

1- Öz yaşam öyküsü ve bununla beraber kronolojik ilişkili olarak varsa psikiyatrik ve/veya 



psikiatri dışı hastalıklar öyküsü,

2- Seksüel gelişimi,

3- Alkol ve madde kullanımı,

4- Soy geçmişi,

5- Duygulanımın  kendi  ifadesine  ve  gözlenene  göre;  duygulanımın  düşünce  içeriğine  göre 
uygunluğu,

6- Dikkat alanı ve yoğunlaşma,

7- Yönelim,

8- Hafızası ( sözel, görsel, tespit hafıza, yakın hafıza, uzak hafıza),

9- Konuşma ve lisan ( akıcılık, kavrama, tekrarlama, isimlendirme),

10- Yapıp çatma yeteneği,

11- Hesaplama,

12- Düşüncenin formal ve içeriksel muayenesi,

13- Muhakeme, soyutlama, planlama ve bilgi dağarcığı.

c) Psikiyatrik  muayene tamamlandıktan  sonra  herhangi  bir  psikiyatrik  bozukluğa  dair  silik 
belirtiler varsa, ihtiyaca göre diğer uzmanlık dallarının konsültasyonu, laboratuar muayeneleri, 
EEG görüntüleme muayeneleri istenebilir.

1) Psikiyatri uzmanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde ve özellikle kişinin kendini gizlediği 
durumlarda kişi,  Psikometrik İnceleme, Sosyal Anket İncelemesi ve benzeri diğer tetkiklere 
tabi tutulabilir.

2) Alkol ve madde bağımlılığı düşünüldüğü hallerde idrarda ve kanda alkol ve madde mutlaka 
bakılmalı;  kuşkulanılan  durumlarda  kişi  telefonla  önceden  haber  verilmeksizin  tekrar 
muayeneye çağrılmalıdır.

d) Dünya  Sağlık  Örgütü'nün  "Ruh  Hastalıkları  Sınıflaması"  (ICD-10)  nda  sınıflanmış 
hastalıklardan herhangi bir tür psikotik bozukluk geçirenler, geçirdikleri hastalık psikoz dışı 
hastalık olup psikotik özellik gösterenler; hangi tür psikiyatrik bozukluk olursa olsun son iki 
yıldan  daha  uzun  remisyon  göstermeyenlere  "Gemiadamları  Sağlık  Raporları"  verilmez; 
gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. 

e) Alkol ve madde bağımlılığı olanlara "Gemiadamları Sağlık Raporları" verilmez; gemiadamı 
olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. 

f) Gemiadamları ve gemiadamı adaylarına geçirilmiş psikiyatrik hastalığın tam remisyonunu 
tespit edebilmek için uygun periyotlarla muayene zorunluluğunu belirten "Özel Durum Sağlık 
Raporu"düzenlenir.



g) Tedavi edilebilir psikiyatrik hastalığı tesbit edilenlerin durumu hastalık iyileşinceye kadar 
ertelenir. Tedaviden sonra tekrar değerlendirilir.

G. GENEL CERRAHİ MUAYENESİ

a) 1-Karın duvarı, inguinal, scrotal herniler,

2- Kronik tekrarlayan varis ülserleri, 

3- Yaygın elefantiasis, lenfödem,

4- Üriner sistem taşları,

5- Kronik, tekrarlayan pankreatit atakları, 

6- Safra kesesi ve safra yolları taşları, doğumsal safra yolu hastalıkları ve safra yolu darlıkları, 
kronik sklerozan kolanjit,

7- Komplike karaciğer kistleri, abseleri ve hidatik kist hastalığı,

8- Üç kez opere edildiği halde tekrarlayan perianal fistül ve perianal abse,

9- Kist dermoid sakral,

10- Tekrarlayan brit ileus atakları,

11- Pilor stenozu,

12- Herhangi bir organ transplantasyonu,

13-   Organik  tıkayıcı  damar  hastalıkları  olanlar  gemiadamı  olamazlar,  gemiadamı  olarak 
çalışanların da denizde çalışmalarına müsaade edilmez.

b) İlk muayenelerinde gemiadamı olmasına engel, operasyonla tedavi edilebilen hastalıkları 
olan hastalar tedavi olduktan sonra gemiadamı olabilirler.

c) Periyodik muayenelerde cerrahi açıdan (a) bendindeki hastalıklar  kontrol  edilerek,  genel 
cerrahi  ile  ilgili  hastalıkları  olanlara  genel  cerrahi  uzmanı  tarafından  "Özel  Durum Sağlık 
Raporu" düzenlenir. Periyodik muayenelerinde gemiadamı olmasına engel operasyonla tedavi 
edilebilen hastalıkları olan hastalar tedavi olduktan sonra gemiadamı olabilirler.

d) Tedavi edilebilir genel cerrahi hastalığı tesbit edilenlerin durumu hastalık iyileşinceye kadar 
ertelenir.Tedaviden sonra tekrar değerlendirilir.

H. PORTÖR MUAYENESİ

a) Fizik muayeneyi takiben aşağıdaki tıbbi tetkikler tatbik edilir:

Akciğer grafisi (tüberküloz yönünden spesifik lezyon olup olmadığı mutlaka belirtilir.)
Gaitada parazit aranması



Gaita Kültürü (Salmonella Typhi)

b) Tıbbi muayenesi ve tetkikleri normal neticelenenlerin sonuçları portör muayene formuna 
işlenir.

c) Portör muayenesi neticesinde taşıyıcı  olduğu tespit  edilen kişilerin taşıyıcılıkları  ortadan 
kalkana kadar çalışmalarına müsaade edilmez.

d) Ayrıca burada sayılmayan diğer tetkikler, tabibin gerekli gördüğü hallerde yapılabilir.

I. ORGAN YETMEZLİKLERİ

a) Hayati önemi haiz organlarında dekompanse yetmezliği olanlara,

b) Büyük organ nakli geçirmiş olanlara veya kronik böbrek yetmezliği olup diyaliz tedavisi 
görenlere,

"Gemiadamları  Sağlık  Raporları"  verilmez;  gemiadamı  olarak  çalışanların  denizde 
çalışmalarına müsaade edilmez. 

İ. DİĞER

a) Yukarıda  sayılan  muayene  esaslarına  uygun  hastalıklar  dışında  herhangi  bir  organ  veya 
sistemlerinde malign, progresif veya yukarıda ismi geçmemiş ancak tabiplerce tespit edilmiş 
denizde çalışmasına engel diğer bir hastalığı bulunanlara da "Gemiadamları Sağlık Raporları" 
verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. 

b) (Değişik :06.10.2005 -4210 sayılı Yönerge/ Madde 12) 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.

Ek1 - Gemi adamı sağlık kurulu listesi
Ek2 - Gemi adamları sağlık raporlarını düzenleme yetki belgesi

Ek3 - Gemi adamları sağlık muayene formu

Ek4 - Gemi adamı olur sağlık raporu

Ek5 - Gemi adamları periyodik sağlık muayene formu

Ek6 - Özel durum sağlık raporu

Ek7 - Gemi adamı olamaz sağlık raporu

Ek8 - Gemi adamları raporlarının sağlık kurul kayıt defteri

Ek9 - Özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen gemi adamları raporlarının aylık bildirim formu

Ek10 - Sağlık kuruluşu denetleme formu

Ek11 - Gemi adamları sağlık raporlarının düzenleme yetkisi almak isteyen özel sağlık 
kuruluşlarının ilk başvuru inceleme formu

Ek12 - Gemi adamları sağlık raporlarının aylık bildirim formu

Ek13 - Gemi adamları sağlık yoklama belgesi

Ek14 - İlgili makama .... uzmanı muayenesi / sağlık kurulu muayanesi

http://digerbilgiler/EK1.xls
http://digerbilgiler/EK14.doc
http://digerbilgiler/EK13.xls
http://digerbilgiler/EK12.xls
http://digerbilgiler/EK11.xls
http://digerbilgiler/EK11.xls
http://digerbilgiler/EK10.xls
http://digerbilgiler/EK9.xls
http://digerbilgiler/EK8.xls
http://digerbilgiler/EK7.xls
http://digerbilgiler/EK6.xls
http://digerbilgiler/EK5.xls
http://digerbilgiler/EK4.xls
http://digerbilgiler/EK3.xls
http://digerbilgiler/EK2.xls


Ek15 - Gemi adamı Periyodik Muayenesi için Tetkik İsteme Formu  

http://digerbilgiler/EK15.xls

