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DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği.
b) 10.06.2020 tarihli ve 31802 sayılı yazımız.
c) 25.06.2020 tarihli ve E.33868 sayılı yazımız.

 
İlgi (b) yazımız ile, küresel salgın haline dönüşen Covid-19 pandemisinin denizcilik eğitimi gören
öğrencilerin yeterlik belgelerini alabilmeleri için yapılması zorunlu olan deniz eğitimlerinin icrasına
yönelik olumsuz etkilerini en  aza indirmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim
Bakanlığına (MEB) bağlı Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında sınırlı vardiya
zabiti, vardiya zabiti veya uzakyol vardiya zabiti eğitimi gören öğrencilerin denizcilik işletmelerinde
yapacakları stajların iki aylık bölümünün deniz eğitimi süresinden sayılacağı bildirilmiştir.
 
İlgi (c) yazımız ile ise, söz konusu öğrencilerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu kapsamında beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim olarak denizcilik işletmelerinde yaptıkları
meslek eğitimleri ve üniversitelerin ilgili mevzuatlarına göre denizcilik işletmelerinde yaptıkları stajları
ve kendi istekleri ile liman başkanlıkları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, liman seferi yapan yolcu
gemileri ile feribot işletmeleri, klas kuruluşları, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, araştırma
gemileri, liman işletmeleri ve tersaneler de dahil olmak üzere denizcilik işletmelerinde yapacakları
stajların 2 (iki) aylık bölümünün deniz eğitimi süresinden sayılması uygun görülmüştür.
 
Yabancı ülke limanlarında gemiadamı değişimlerindeki kısıtlamalar halen devam etmekte, bu durum
öğrencilerin stajlarında küçük çaplı eksikliklerin meydana gelmesine neden olmaktadır.
 
Bu itibarla, ilgi (c) talimata ilave olarak, öğrencilerin yapmış oldukları deniz stajlarının 15 güne kadar
eksik kalan kısımlarının makine stajları da dahil olmak üzere ilgi (a) yönetmelikte yer alan sefer bölgesi,
gros tonaj ve makine gücü kriterleri aranılmadan yetkili kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarına
kayıtlı römorkörlerde yapılabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
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