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YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİ VE SU ARAÇLARINDA GAZDAN
ARINDIRMA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Türk den�z yetk� alanlarında veya �ç sularında bulunan gem� ve su

araçlarının �nşa, tad�lat, bakım, onarım veya söküm �şlemler�ne başlamadan önce ve devamında yapılacak �şlemler �le
can, mal ve çevre güvenl�ğ� bakımından tes�se yanaşma, tehl�kel� mahallere emn�yetl� g�r�ş ve bu mahallerde soğuk
veya sıcak çalışma yapılab�lmes� �ç�n ölçüm yapan ve yaptıranların sorumluluklarının bel�rlenmes�d�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Türk den�z yetk� alanlarında veya �ç sularında bulunan �nşa, tad�lat, bakım,

onarım ve söküm �şlemler�nde, tehl�kel� mahallere emn�yetl� g�r�ş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma
yapılab�lmes� �ç�n gaz ölçümü yapılacak Türk ve yabancı bayraklı tüm gem� ve su araçlarını kapsar.

(2) Asker� tes�sler ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığına bağlı tes�slerdek� asker� amaçlı gem� ve su araçları �le
Sah�l Güvenl�k Komutanlığına a�t gem� ve su araçları bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İl�şk�n Bazı

Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümler� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 482 nc�
maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Aerosol: Gaz �çer�s�nde dağılmış ve gazla sarılmış 10 m�krometreden daha küçük çaplı sıvı veya katı

parçacıklarından oluşan çok fazlı s�stem�,
b) Artık gaz: Kapalı veya tehl�kel� mahalde kalan her türlü tehl�kel�, parlayıcı, patlayıcı, zeh�rley�c� veya

boğucu gazı,
c) Asal gaz: Kararlı yapıda olup, d�ğer elementlerle k�myasal tepk�me vermeyen gazları,
ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
d) GAS: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün web tabanlı Gazdan

Arındırma Yönet�m ve B�lg� S�stem�n�,
e) Gaz: Genell�kle sab�t b�r şekl� ve bel�rl� b�r hacm� olmayıp basınç ve sıcaklık değerler�ne bağlı olarak �ç�nde

bulunduğu tank, konteyner ve benzer� kapalı mahaller� bel�rs�z olarak dolduracak şek�lde yayılab�len, şek�l
değ�ş�kl�ğ�ne d�renç göstermeyen ve basınç ve/veya sıcaklık değ�ş�kl�kler�n�n etk�s�yle genleşen, sıkışan, sıvı veyahut
katı hale get�r�leb�len maddey�,

f) Gazdan arındırma belges�: Gaz ölçümü sonucunda, söz konusu mahaller�n bel�rt�len sürelerde emn�yetl�
g�r�ş, soğuk veya sıcak çalışma yapılması amacıyla patlama, yangın ve çalışan sağlığı açısından güvenl� veya güvens�z
olduğunu gösteren ve gaz ölçüm uzmanı tarafından düzenlenen belgey�,

g) Gazdan arındırma uzmanı: Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden gazdan arındırma uzmanlığı sert�f�kası almış olan k�ş�y�,

ğ) Gaz ölçümü: Kapalı veya tehl�kel� mahallerdek� gaz konsantrasyonunun bu amaç �ç�n �mal ed�lm�ş ve
kullanma tal�matına uygun kal�brasyonu yapılmış ölçme c�hazları kullanılarak ölçülmes� ve ölçme zamanında söz
konusu mahaller�n boğucu, zeh�rley�c�, patlayıcı ve/veya parlayıcı gazlardan sıcak/soğuk �şlem, emn�yetl� g�r�ş ve
benzer� �şlemler yönünden güvenl� olup olmadığının bel�rlenmes� amacıyla hazırlanmış, yürürlüktek� uygulama usul
ve ka�deler�ne uygun olarak yapılan ölçüm �şlem�n�,

h) Gaz ölçüm uzmanı: Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı
Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olup yetk� belges� alan k�ş�y�,

ı) Gem�: Adı, ton�latosu ve kullanma amacı ne olursa olsun den�zde kürekten başka aletle seyredeb�len her
tekney�,

�) Görevl�: Gem� kaptanı, gaz ölçüm uzmanı, tam�r bakımdan sorumlu enspektör ve tes�s yetk�l�s�n�,
j) IMDG Kod: Uluslararası Den�zc�l�k Örgütü’nün Den�zyoluyla Taşınan Tehl�kel� Yüklere İl�şk�n Uluslararası

Kodunu,
k) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,
l) İnertleme: Ortamdak� oks�jen oranının gaz veya sıvı buharlarının yanmasını engelleyecek şek�lde 6/3/1980

tar�hl� ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le taraf olunan Den�zde Can Emn�yet� Uluslararası Sözleşmes�nde
bel�rt�len değer�n altına düşürülmes� amacıyla ortama �nert gaz ekleme yoluyla ortamın yanıcı ya da reakt�f durumdan
güvenl� duruma geç�r�lmes� �şlem�n�,

m) İnert gaz: Yanmayı desteklemeyecek oranda oks�jen �çeren gaz türünü,
n) Kapalı mahal: Tanklar, boru devreler�, ambarlar ve benzer� kapalı mahaller�,



o) LEL: En düşük patlama sınırını,
ö) L�man Başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı L�man Başkanlıklarını,
p) PEL: Müsaade ed�leb�l�r maruz kalma sınırını,
r) Sıcak Çalışma: Kıvılcım, alev veya ısınma oluşturan her türlü ek�pmanın kullanıldığı ve ortam sıcaklığını

yükselten �şlemler�n yapıldığı çalışmayı,
s) Soğuk Çalışma: Parlama, patlama ve yangın tehl�kes� meydana get�reb�lecek kıvılcım, alev veya ısınma

oluşturan h�çb�r ek�pmanın kullanılmadığı ve ortam sıcaklığını yükselten �şlemler�n yapılmadığı çalışmayı,
ş) Su aracı: Gem� dışında, suda yüzeb�len ve tahs�s ed�ld�ğ� gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve

yapıyı,
t) Tehl�kel� mahal: Uluslararası Den�zc�l�k Örgütü’nün Den�zyoluyla Taşınan Tehl�kel� Yüklere İl�şk�n

Uluslararası Kodda bel�rt�len; katı, sıvı, gaz, aerosol haldek� parlayıcı, patlayıcı, zeh�rley�c� veya boğucu maddeler�n
depolandığı, taşındığı tanklar ve sürekl� kapalı mahaller �le bu g�b� yerler�n b�t�ş�ğ�nde bulunan bölmeler� ve boru
devreler�n�,

u) Tes�s: Gem� ger� dönüşüm yer�n� veya 28/6/2015 tar�hl� ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yer� Hakkında Yönetmel�kte tanımlanmış tes�sler�,

ü) Tes�s Yetk�l�s�: Tes�s sah�b�n� veya sah�b�n�n yetk�l� kıldığı k�ş�y�,
v) VOC: Uçucu organ�k b�leşenler�,
y) Yetk�lend�r�lm�ş Klas Kuruluşu: 18/1/2017 tar�hl� ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gem�ler

İç�n Yetk�lend�r�lm�ş Kuruluşlar Yönetmel�ğ� çerçeves�nde Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len klas kuruluşunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Gazdan arındırma �şlem�n�n yapılab�leceğ� bölgeler
MADDE 5 – (1) Kargo, slop, artık veya yükü soğutma amacıyla depolanan gaz tanklarında veya

bölmeler�nde, IMDG Kodda bel�rt�len; katı, sıvı, gaz, aerosol haldek� parlayıcı, patlayıcı, zeh�rley�c� veya boğucu
maddeler� taşıyan gem� ve su araçlarından tes�se yanaşacaklara veya dem�r sahasında sıcak veya soğuk �şlem yapacak
olanlara gazdan arındırma �şlem� 31/10/2012 tar�hl� ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L�manlar
Yönetmel�ğ�ne uygun olarak, l�man �dar� sahalarında gazdan arındırma �şlem� �ç�n dem�rleme alanı bel�rlenm�ş �se bu
alanda, bel�rlenmem�ş �se tehl�kel� madde taşıyan gem�ler �ç�n bel�rlenm�ş olan dem�rleme alanlarında ve 1/10/2007
tar�hl� ve 26660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tatvan L�man Yönetmel�ğ�ne uygun olarak bel�rlenen dem�rleme
alanlarında yapılır.

(2) Gem� ve su araçlarının b�r�nc� fıkrada bel�rt�lenler dışındak� tehl�kel� mahaller�nde gazdan arındırma �şlem�
can, mal ve çevre emn�yet� �le �ş sağlığı ve güvenl�ğ� açısından tüm tedb�rler alınarak tes�ste yapılab�l�r.

(3) Sökümü yapılacak gem� ve su aracında gazdan arındırma �şlem�, l�man başkanlığının müsaades� �le gem�,
su aracı ve söküm bölges�nde güvenl�k tedb�rler� alındıktan sonra yapılab�l�r. Bu durumda gem� ve su aracının tes�se
yanaşmasından önce ve yanaştıktan sonra herhang� b�r �şleme başlanmadan önce söz konusu tes�s tarafından her türlü
can, mal ve çevre �le �ş sağlığı ve güvenl�ğ�n�n söz konusu tes�s tarafından alınarak gerekl� gaz ölçümler�n�n
yaptırılacağına da�r tes�s yetk�l�s�nce �mzalanmış taahhütname l�man başkanlığına ver�l�r.

(4) Gem� ve su araçlarının batma tehl�kes� veya çok c�dd� hasar �le ac�l olarak tes�se g�rmes�n� gerekt�ren
durumlarda l�man başkanlığının müsaades� �le dem�rleme alanlarında yapılacak gazdan arındırma �şlemler� muaf
tutulab�l�r. Ancak bu g�b� durumlarda gem�ler�n tes�slere yanaşmasından önce ve yanaştıktan sonra herhang� b�r �şleme
başlanmadan önce söz konusu tes�sler ve gem� kaptanınca her türlü can, mal, çevre �le �ş sağlığı ve güvenl�ğ�n�n söz
konusu tes�sler ve gem� kaptanınca alınarak gerekl� gaz ölçümler�n�n yaptırılacağına da�r gem� kaptanı ve tes�s
yetk�l�s�nce �mzalanmış taahhütname l�man başkanlığına ver�l�r.

Gem� ve su araçlarının tes�se yanaşma koşulları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmel�kte aks� bel�rt�lmed�kçe, IMDG Kodda bel�rt�len; katı, sıvı, gaz, aerosol haldek�

parlayıcı, patlayıcı, zeh�rley�c� veya boğucu maddeler� kargo, slop, artık veya gem� bünyes�nde yer alıp kargodak�
yükü soğutma amacıyla depolanan gaz tanklarında veya bölmeler�nde taşıyan gem� ve su araçları gazdan arındırma
�şlemler� tamamlanmadan ve ölçüm raporunda tes�se g�rmes�n�n uygun olduğu bel�rt�lmeden tes�se yanaşamaz.

(2) Kargo hac�mler� veya gem� ve su aracı bünyes�ndek� d�ğer hac�mler�nde �nertleme yapılmış gem� ve su
araçları �nertlenm�ş halde tes�se g�remez.

Gazdan arındırma yapılması gereken mahaller ve düzenlenecek belgeler
MADDE 7 – (1) Gazdan arındırma �şlem�, bu Yönetmel�k kapsamındak� gem� ve su araçlarının tehl�kel�

mahaller�nde bu Yönetmel�ğ�n 4 üncü bölümünde düzenlenen usul ve esaslara göre yapılır. Bu Yönetmel�kte
tanımlanmış bütün kapalı mahaller, gaz ölçümler� yapılarak emn�yetl� olduğu bel�rlenmed�kçe güvenl� g�r�ş, sıcak veya
soğuk �şlem �ç�n tehl�kel� mahal olarak kabul ed�l�r.

(2) İdaren�n GAS programı oluşturulana kadar yapılan ölçümler net�ces�nde gaz ölçüm uzmanı tarafından Ek-
1’de yer alan gazdan arındırma belges� dört nüsha düzenlenerek �mzalanır. Düzenlenen gazdan arındırma belges�ne ek
olarak, yapılacak �şleme göre Ek-2’de yer alan sıcak çalışmaya uygunluk belges� veya Ek-3’te yer alan soğuk çalışma
veya emn�yetl� g�r�ş �ç�n uygunluk belges� düzenlen�r. İdare tarafından GAS programı kurulumundan sonra s�stem
üzer�nden gazdan arındırma belges� düzenleme usul ve esasları İdare tarafından bel�rlen�r.

(3) Düzenlenen gazdan arındırma belges� ve ekler�n�n b�r nüshası �şlem yapılan bölgedek� l�man başkanlığına,
b�r nüshası gem� ve su aracının yetk�l�s�ne, b�r nüshası �şlem yapılacak tes�se ver�l�r. B�r nüshası da gaz ölçüm
uzmanında kalır.



(4) Yetk� belges� olmayıp sadece sem�ner katılım belges� olan k�ş�ler tarafından gaz ölçüm �şlemler�
gerçekleşt�r�lemez ve gazdan arındırma belges� düzenlenemez.

Gem� ve su araçlarında kapalı veya tehl�kel� mahalle g�recek personel�n yeterl�l�ğ�
MADDE 8 – (1) Gem� ve su aracında kapalı veya tehl�kel� mahallere g�recek personel, parlayıcı, patlayıcı,

zeh�rley�c� veya boğucu maddeler hakkında tes�s yetk�l�s� veya gem� kaptanı sorumluluğunda gaz ölçüm uzmanı
tarafından b�lg�lend�r�l�r.

(2) Kapalı veya tehl�kel� mahallere g�recek personel�n, 2/7/2013 tar�hl� ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan K�ş�sel Koruyucu Donanımların İşyerler�nde Kullanılması Hakkında Yönetmel�ğe uygun k�ş�sel koruyucu
donanım kullanımı zorunludur. Personel�n aynı zamanda, 18/6/2013 tar�hl� ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İşyerler�nde Ac�l Durumlar Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak, yangın ve yangın söndürme
teçh�zatı konusunda eğ�t�m görmüş ve bu konuda belge almış olması gerekl�d�r. İdare veya l�man başkanlığının bu
belgeler� �stemes� durumunda tes�ste yapılan �şlemlerde tes�s yetk�l�s� veya d�ğer yerlerde �lg�l� personel tarafından
�braz zorunluluğu vardır.

Tehl�kel� mahallere g�r�ş müsaades�
MADDE 9 – (1) Gazdan arındırma belges� düzenlenmeden ve mahaller�n �ş sağlığı ve güvenl�ğ� kurallarına

uygun olduğu tey�t ed�lmeden tehl�kel� mahallere g�r�lemez. Gazdan arındırma belges� düzenlend�kten sonra; tes�ste
�nşa, tad�lat, bakım, onarım veya söküm maksadıyla bulunan gem� ve su araçlarındak� tehl�kel� mahallere emn�yetl�
g�r�ş müsaades�n� tes�s yetk�l�s� ver�r. Dem�r sahasındak� gem�ler �ç�n söz konusu durumda emn�yetl� g�r�ş müsaades�n�
gazdan arındırma belges�ne �st�naden gem� kaptanı ver�r.

Gem� ve su araçlarının tehl�kel� mahaller�nde sıcak veya soğuk çalışma
MADDE 10 – (1) Tehl�kel� mahaller�ne emn�yetl� g�r�ş, sıcak veya soğuk çalışma yapılacak gem� ve su

araçlarının söz konusu �ş ve �şlemlerden önce gaz ölçüm uzmanı tarafından gaz ölçümler� yapılır. Ölçüm sonuçlarına
göre gazdan arındırma belges� düzenlenmes�ne müteak�p gazdan arındırma belges�nde bel�rt�len emn�yet kategor�s�n�
gösteren et�ket, sıcak veya soğuk çalışma yapılacak olan tehl�kel� mahall�n g�r�ş kısımlarına asılır.

(2) Sıcak veya soğuk çalışma yapılacak tehl�kel� mahall�n g�r�ş kısımlarına asılacak et�ket, çalışan personel�n
anlayacağı d�lde hazırlanır.

(3) Gaz ölçüm �şlemler� önces�nde ve sırasında; İşyerler�nde Ac�l Durumlar Hakkında Yönetmel�k
hükümler�ne uygun yangınla mücadele donanımlarının kullanıma hazır bulundurulduğunun, aydınlatma donanımları
�le yeterl� aydınlatmanın sağlandığının, can ve mal emn�yet� �le �ş sağlığı ve güvenl�ğ�ne yönel�k tüm tedb�rler�n
alındığının ve ortama ve K�ş�sel Koruyucu Donanımların İşyerler�nde Kullanılması Hakkında Yönetmel�ğe uygun
k�ş�sel koruyucu donanımların personelde teçh�z ed�ld�ğ�n�n sorumluluğu tes�s yetk�l�s�nde, gem� dem�rde �se gem�
kaptanındadır.

(4) Ortam atmosfer�n�n değ�şkenl�k gösterd�ğ� durumlarda yeterl� havalandırma kes�nt�s�z olarak sağlanmalıdır.
Bu durum gaz ölçüm uzmanının yapacağı �lk ve per�yod�k ölçümlerde tes�s yetk�l�s� �le koord�nel� olarak kontrol
ed�lmel�d�r.

Gazdan arındırma belges� geçerl�l�k süreler�
MADDE 11 – (1) Kapalı veya tehl�kel� mahallerde sıcak veya soğuk çalışmaya başlamadan önce veya ara

ver�ld�ğ� takd�rde çalışmaya yen�den başlamadan önce gaz ölçümler� tekrar yapılır.
(2) Tes�se yanaşmak �ç�n gazdan arındırma belges� alan gem� ve su araçlarında belgen�n geçerl�l�k süres� 24

saat� geçemez.
Gaz ölçüm uzmanlarının çalışma esasları
MADDE 12 – (1) Gazdan arındırma �şlem� yapması gereken her tes�s; en az b�r gaz ölçüm uzmanı �st�hdam

eder veya serbest çalışan en az b�r gaz ölçüm uzmanı �le sözleşme yaparak h�zmet alır.
(2) Gaz ölçüm uzmanları bu Yönetmel�kte bel�rlenen yetk� ve sorumluluklar çerçeves�nde gaz ölçüm ve

belgelend�rmeler�ne yönel�k görev yaparlar.
(3) Gaz ölçüm uzmanı, d�ğer görevl�ler �le koord�nel� olarak çalışır.
Ölçüm c�hazlarının özell�kler�, genel bakım ve kal�brasyonu
MADDE 13 – (1) Kullanılan bütün ölçüm c�hazları, yapılacak ölçüm �ş� �ç�n uygun üret�lm�ş, kal�bre ed�lm�ş

ve onaylanmış t�pte olmalıdır.
(2) Gaz ölçüm uzmanları, kullandıkları c�hazların üret�c�s� veya yetk�l� tems�lc�s�nden c�hazın kullanımı,

kal�brasyonu ve tekn�k özell�kler� konusunda eğ�t�m alırlar. Aldıkları eğ�t�m, eğ�t�m katılım belges� �le belgelend�r�l�r.
Bu belge, gaz ölçüm uzmanı tarafından saklanır.

(3) C�hazın üret�c�s�, yetk�l� serv�s� veya �lg�l� konuda akred�te ed�lm�ş kurum veya kuruluşlar tarafından;
kullanıcı kılavuzunda bel�rt�lm�ş �se bu per�yotlarda, bel�rt�lmed�ğ� hallerde yılda en az b�r kez c�hazın genel bakım ve
kal�brasyonu yapılarak belgelend�r�l�r. Düzenlenen bu belgeler �sten�ld�ğ�nde İdareye sunulmak üzere gaz ölçüm
uzmanı tarafından 5 yıl süreyle saklanır.

Gaz ölçüm uzmanının donanımları
MADDE 14 – (1) Gaz ölçüm uzmanı, yapılacak �şlem� ve potans�yel tehl�keler� göz önüne alarak, kend� can

güvenl�ğ�n� ve sağlıklı ölçüm yapab�lme koşullarını sağlayacak aşağıda n�tel�kler� yer alan c�haz veya c�hazları
bulundurmalıdır:

a) Patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçme c�hazı.
b) Oks�jen konsantrasyonu ölçme c�hazı.
c) Karbonmonoks�t (CO) ve h�drojensülfür (H2S) g�b� b�l�nen veya potans�yel tehl�ke oluşturab�lecek

zeh�rley�c� gazları ölçme c�hazı ve gerekl� donanımı.
ç) VOC �ç�n ölçüm c�hazı.



(2) Ölçüm yapılan mahalde b�r�nc� fıkrada bel�rt�len c�hazlarla ölçülemeyen gaz veya buharlar olması
durumunda söz konusu gazlar uygun c�hazlarla ölçülerek bulunan değerler, Ek-1’de yer alan belgedek� “D�ğer”
kısmına �şlenecekt�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetk�, Görev ve Sorumluluk

İdaren�n yetk� ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) İdare, gaz ölçüm uzmanlığı sem�ner� düzenleme talepler�n�n uygun olup olmadığına karar

ver�r, düzenlenen sem�nerlere gözlemc� sıfatıyla personel göndererek sem�ner�n uygun şek�lde yapılıp yapılmadığını
denetler.

(2) İdare, bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartlara sah�p olanlara gaz ölçüm uzmanlığı yetk� belges� düzenler veya
gerekt�ğ� durumlarda düzenlem�ş olduğu yetk� belgeler�n� �ptal eder.

(3) İdare, gaz ölçüm uzmanlarının kayıtlarını tutar ve gerekt�ğ�nde gazdan arındırma belges�n�n bu Yönetmel�k
hükümler�ne uygunluğunu araştırır.

L�man başkanlıklarının yetk� ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) L�man Başkanlığı;
a) Gaz ölçüm uzmanı tarafından düzenlenen gazdan arındırma belgeler�n�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len şek�lde

düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n�n kontrolünü yapmakla,
b) Gaz ölçüm uzmanı tarafından gazdan arındırma belgeler�n�n usulüne uygun şek�lde düzenlenmed�ğ�n�n

tesp�t ed�lmes� hal�nde gerekl� yaptırımları uygulamakla ve bu durumu İdareye en geç 5 �ş günü �çer�s�nde b�ld�rmekle,
c) Tes�s yetk�l�s�n�n görevler�n� yer�ne get�rmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde gerekl� �dar� yaptırımları

uygulamakla ve bu durumu İdareye en geç 5 �ş günü �çer�s�nde b�ld�rmekle,
ç) Dem�r sahasında bekleyen gem� ve su araçlarının tes�se yanaşmaları talepler�nde düzenlenm�ş gazdan

arındırma belgeler�n�n düzenlenme tar�hler�n�n 24 saat� aşmadığının kontrolünü yapmakla,
d) Bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� ve 6 ncı maddeler�nde bel�rt�len koşullar çerçeves�nde tes�se yanaşma müsaades�n�

vermek ya da vermemekle,
e) İhbar, ş�kâyet veya şüphe duyulan durumların hasıl olması hal�nde gaz ölçüm �şlemler� �le �lg�l� program

dışı denet�m yapmakla ve gerek görmes� hal�nde bu kapsamda yen� b�r gazdan arındırma belges� �stemekle,
yetk�l� ve sorumludur.
Görevl�ler�n yetk� ve sorumluluk dağılımı
MADDE 17 – (1) Tes�ste �nşa, tad�lat, bakım, onarım veya söküm �şlem� maksadıyla bulunan gem� ve su

araçlarının kapalı veya tehl�kel� mahaller�ndek� gazdan arındırma �şlemler�nde belge düzenleme aşamasına kadar
yetk�l� ve sorumlu k�ş� tes�s yetk�l�s�d�r. Dem�r sahasındak� gem�ler �ç�n söz konusu durumda yetk�l� ve sorumlu k�ş�
gem� kaptanıdır.

(2) D�ğer aşamalardak� sorumlular yapılacak olan �ş�n veya �şlem�n durumuna göre; gem� kaptanı, tes�s
yetk�l�s�, tam�r veya bakımdan sorumlu enspektördür. Ancak bu durum; tes�stek� gem�ler �ç�n tes�s yetk�l�s�n�n, dem�r
sahasındak� gem�ler �ç�n �se gem� kaptanının asl� sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Görevl�ler, gazdan arındırma �şlemler�n�n her aşamasında, gaz ölçüm uzmanıyla koord�nel� çalışarak can,
mal ve çevre güvenl�ğ� �ç�n gerekl� önlemler� almakla yükümlüdürler.

(4) İş güvenl�ğ� alanında d�ğer mevzuat tarafından bel�rlenen görev ve sorumluluklar saklıdır.
Gaz ölçüm uzmanının yetk� ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) Gaz ölçüm uzmanı;
a) Gazdan arındırma belges� düzenlemeden önce gerekl� ölçümler� yapmakla,
b) Gem� ve su araçlarında bulunan kapalı veya tehl�kel� mahallerde; can, mal ve çevre �le �ş sağlığı ve

güvenl�ğ�n�n korunması amacıyla, ölçüm c�hazları kullanarak bu mahaller�n emn�yetl� g�r�ş, sıcak veya soğuk çalışma
�ç�n uygun olup olmadığını bel�rlemekle,

c) D�ğer görevl�ler �le koord�nel� b�r şek�lde çalışarak bel�rlenen kapalı veya tehl�kel� mahalde gaz ölçümünü
yapmak ve yapılan ölçümle �lg�l� gerekl� uyarıları yazılı olarak görevl�lere b�ld�rmekle,

ç) Gazdan arındırma belges�nde bel�rt�len tehl�kel� veya kapalı mahall�n emn�yet kategor�s�ne a�t uyarı
et�ketler�n� söz konusu mahal g�r�ş�ne asmak veya tes�s yetk�l�s�nce asıldığını tesp�t etmekle,

d) Bu Yönetmel�k esaslarına uygun olarak gazdan arındırma belges� �le sıcak çalışmaya uygunluk belges� veya
soğuk çalışma veya emn�yetl� g�r�ş �ç�n uygunluk belges�n� formatına uygun olarak düzenlemekle,

e) Düzenlem�ş olduğu belgeler�n b�r nüshasını ölçümün yapılmasını müteak�p gem� veya su aracının ya da
tes�s�n �dar� sahasında bulunduğu l�man başkanlığına sunmakla,

f) Kullandığı ölçüm c�hazlarının üret�c�s�, yetk�l� tems�lc�s� veya �lg�l� konuda akred�te ed�lm�ş kurum veya
kuruluşlara genel bakım ve kal�brasyonunu veya doğrulama test�n� yaptırmak ve kayıtlarını tutmakla,

g) Kullandığı ölçüm c�hazlarının günlük bakım tutumlarını ve doğrulama testler�n� yapmakla,
ğ) Düzenlem�ş olduğu belgeler�n b�r nüshasını en az 5 yıl muhafaza etmek ve talep ed�ld�ğ�nde İdare veya

l�man başkanlığına �braz etmekle,
h) İdare veya l�man başkanlığı tarafından gaz ölçüm uzmanlığı sert�f�kasının kend�s�nden yazılı olarak

�stenmes� hal�nde söz konusu belgey� İdareye veya l�man başkanlığına �letmekle,
yetk�l� ve sorumludur.
Tes�s�n yetk� ve sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Tes�s;



a) Gaz ölçüm uzmanı �st�hdam etmekle veya serbest çalışan en az b�r gaz ölçüm uzmanı �le sözleşme
yapmakla,

b) Bu Yönetmel�k çerçeves�nde tes�ste yapılması gerekl� gazdan arındırma �şlemler�n� ve gaz ölçümler�n�
yaptırmakla,

c) Kapalı veya tehl�kel� mahallere g�r�ş �zn� vermek ve bu mahallerde emn�yetl� g�r�ş, soğuk veya sıcak çalışma
önces�nde ve sırasında can, mal ve çevre �le �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �le alakalı tüm tedb�rler� almak ve aldırmakla,

ç) Kapalı veya tehl�kel� mahallerde çalışacak personele gerekl� eğ�t�mler� aldırmakla,
d) Gaz ölçüm uzmanı �st�hdam eden tes�slerde, gaz ölçümler� �ç�n gerekl� tüm c�haz ve ek�pmanı tem�n etmek

ve bakım tutumlarının yapılmasını sağlamakla,
yetk�l� ve sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gazdan Arındırma Belges�n�n Düzenleneceğ� Durumlar,

Uyulması Gereken Kurallar

Gazdan arındırma belges�n�n düzenleneceğ� durumlar
MADDE 20 – (1) İnşa, tad�lat, bakım onarım veya söküm amacıyla tes�ste veya dem�r sahasında bulunan

gem� ve su aracındak� katı, sıvı, gaz, aerosol haldek� parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zeh�rley�c� maddeler�n depolandığı
ve taşındığı tanklar, ambarlar, d�p, üst veya asma tanklar, mak�ne da�res� yakıt ve yağ tankları, pompa da�res� ve d�ğer
tüm kapalı yerlerde yapılan tem�zleme ve havalandırma �şlemler�n�n önces�nde, sırasında ve sonrasında; emn�yetl�
g�r�ş, sıcak veya soğuk çalışma yapmak �ç�n aşağıda bel�rt�len durumlarda gazdan arındırma belges� düzenlen�r:

a) Zeh�rley�c� veya boğucu maddeler bulunan veya daha önce bu maddeler�n bulunduğu kapalı veya tehl�kel�
mahallerde ve gerek duyulduğunda komşu bölmelerde �şlem yapıldığında.

b) Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı özell�ğ� bulunan veya daha önce bu maddeler�n bulunduğu kapalı veya
tehl�kel� mahallerde ve bu mahaller �le komşu bölmelerdek� her türlü çalışmada.

c) Bu madden�n (b) bend�nde bel�rt�len kapalı veya tehl�kel� mahallerle �rt�batlı boru devres�, kangal, tulumba,
bağlantı elemanı g�b� yan unsurlarda yapılacak sıcak �şlemlerde.

ç) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler�n ve basınçlı s�stemler�n bulunduğu s�nt�ne, mak�ne da�res� g�b�
bölmelerde yapılacak sıcak �şlemlerde.

d) Normal çalışma şartlarında basınç altında bulunan veya yanıcı, boğucu ya da zeh�rley�c� özell�kte maddeler
�çeren s�stemlere a�t bağlantı elemanları, boru devreler�, kangallar, tulumbalar üzer�nde, yakınında ve komşu
bölmelerde yapılacak sıcak �şlemlerde.

e) Dra�n, kondenser devreler� g�b� �ç� boş yapısal elemanlarda yapılacak sıcak �şlemlerde.
f) Tanklar, boru devreler�, yük depoları, dümen da�res�, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar,

babalar ve benzer� kapalı mahallerde yapılacak �şlemlerde.
Gazdan arındırma belges�n�n düzenlenmes�nde uyulması gereken kurallar
MADDE 21 – (1) Aşağıda bel�rt�len �şlemler kapalı veya tehl�kel� mahallerde yapılırken gerek�rse gaz ölçüm

uzmanı, �şlemler�n yapıldığı mahalde gözlem ve değerlend�rmeler �ç�n nezaret edeb�l�r:
a) Zeh�rley�c� veya boğucu gaz konsantrasyonunun tehl�kel� oranda artması sonucunu doğurab�lecek �şlemler

yapılırken.
b) Perç�n veya kaynak yerler�nden sızıntı olab�lecek veya koruyucu maddelerle kaplanmış yerlerde sıcak �şlem

yapılırken.
c) Yanıcı ve zeh�rley�c� gaz �çeren astar boya, epoks� boya veya yüzey boyası kullanılırken.
ç) B�r bölmedek� slaç, çamur ve tortu tabakasının tem�zlenmes� g�b� tehl�kel�, yanıcı veya zeh�rley�c� gazın

açığa çıkmasına neden olan �şlemler yapılırken.
d) Parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zeh�rley�c� maddeler� taşıyan gem� ve su aracının bakımı veya onarımı

yapılırken.
e) Gem� ve su araçlarının söküm �şlemler� sırasında, parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zeh�rley�c� maddeler�n

depolandığı mahallerde ve bu mahallere komşu mahallerde sıcak veya soğuk �şlem yapılırken.
(2) Tes�ste veya dem�rleme sahasında bulunan gem� ve su araçlarının kapalı veya tehl�kel� mahaller�nde

gerçekleşt�r�len �şlemler�n devam etmes� durumunda ölçümler gaz ölçüm uzmanının bel�rleyeceğ� per�yotlarda sürekl�
yapılarak bulunan değerler gazdan arındırma belges�nde yer alan per�yod�k ölçüm tablosuna �şlen�r ve ölçüm süreler�
�le �şlem�n özell�ğ�ne göre alınması gereken tedb�rler gazdan arındırma belges�nde bel�rt�l�r.

Kapalı veya tehl�kel� bölmeler�n sınıflandırılması
MADDE 22 – (1) Kapalı veya tehl�kel� bölmeler aşağıdak� g�b� sınıflandırılır:
a) I. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan yaşamına ve sağlığına ac�l tehl�ke oluşturan atmosfer şartlarının mevcut

olduğu veya olab�leceğ� yerlerd�r. Bu şartlar;
1) LEL’� % 10 veya daha fazla oranında olan patlayıcı gazın bulunması.
2) Oks�jen konsantrasyonunun % 16’dan az veya % 22’den daha fazla olması.
b) II. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan sağlığına ac�l tehl�ke teşk�l etmeyen, ancak tehl�kel� hale gelmes� beklenen

atmosfer şartlarına ve ortamına ha�z bölmelerd�r. Bu şartlar;
1) Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı maddeler�n mevcud�yet�.
2) LEL’�n % 1’� �le % 10’u arasındak� konsantrasyonlarda gazların bulunduğu ortam şartlarının mevcud�yet�.
3) PEL’e eş�t veya üstündek� oranlarda zeh�rley�c� veya boğucu gaz sev�yeler�n�n mevcud�yet�.
c) III. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan sağlığına ac�l tehl�ke oluşturmayacak oranda tehl�kel� olan veya tehl�kel�

olması muhtemel ortam ve şartlara sah�p yerlerd�r. Bu yerlerde LEL’�n % 1’�nden daha az patlayıcı gaz



konsantrasyonu, dış atmosfer şartlarına yakın oks�jen konsantrasyonu ve PEL’�n altında zeh�rl� gaz oranları olmalı ve
bu oranlar �st�krarlı, em�n b�r şek�lde muhafaza ed�leb�lmel�d�r.

ç) IV. Sınıf Kapalı Bölmeler: Yukarıdak� bentlerde açıklananlardan daha az potans�yel tehl�ke oluşturan ve %
20 - 21 oranında oks�jen konsantrasyonu �çeren mahallerd�r.

(2) PEL’� bel�rlemek �ç�n 23/6/2017 tar�hl� ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak
malzeme güvenl�k b�lg� formunda (MSDS) veya bu formun d�ğer ülkelerdek� muad�l� olan formlarda ver�len üret�c�
referans değerler� kullanılır.

Emn�yet kategor�ler�
MADDE 23 – (1) Gaz ölçüm �şlemler� yapıldığında, karışıklığa engel olmak ve yanlış anlaşılmalara sebeb�yet

vermemek maksadıyla; gaz ölçümünün yapıldığı tehl�kel� veya kapalı mahall�n emn�yet kategor�s� aşağıda bel�rt�len
standart et�ketleme veya kategor� �fadeler� kullanılarak belge üzer�nde göster�l�r:

a) Personel �ç�n Emn�yets�z-Sıcak İşlem �ç�n Emn�yets�z Kategor�s�: Aşağıdak� durumlarda gazdan arındırma
belges�n�n kategor� bölümüne (1) yazılır:

1) Kapalı veya tehl�kel� mahalde mevcut veya oluşab�lecek zeh�rley�c� madde veya gazlardan kaynaklanan
zeh�rlenme tehl�kes� ve oks�jen yeters�zl�ğ� neden�yle boğulma tehl�kes� olduğunda.

2) Kapalı veya tehl�kel� mahalde mevcut veya oluşab�lecek yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde veya oks�jen
konsantrasyonundan kaynaklanan yangın veya patlama tehl�kes� olduğunda.

3) Sıcak �şlem yapılması sonucunda kapalı veya tehl�kel� mahalde yanıcı, patlayıcı veya reakt�f artık
maddeler�n, gazların olması veya oks�jen konsantrasyonunun yükselmes� neden�yle yangın, patlama veya zeh�rlenme
tehl�kes� mevcut olduğunda.

4) Sıcak �şlem yapılırken, gereken tedb�rler�n alınmaması hal�nde, yan mahallerde yangın, patlama veya
zeh�rlenme tehl�kes� mevcut olduğunda.

b) K�ş�sel Koruyucu Donanımı Olmayan Personel �ç�n Emn�yets�z-Sıcak İşlem �ç�n Emn�yets�z Kategor�s�:
Aşağıdak� durumlarda gazdan arındırma belges�n�n kategor� bölümüne (2) yazılır:

1) Kapalı veya tehl�kel� mahalde olması muhtemel veya açığa çıkab�lecek zeh�rl� maddeler veya gazlar �nsan
sağlığına ac�l tehl�ke teşk�l eden orandan az olup, kullanılacak k�ş�sel koruyucu donanım �le emn�yetl� kullanım ve
koruma sınırları �ç�nde olduğunda.

2) Kapalı veya tehl�kel� mahalde olması muhtemel veya açığa çıkab�lecek patlayıcı gaz oranları LEL’�n %
10’undan az olduğunda ve bu oranın altında kontrol altında tutulab�ld�ğ�nde.

3) Kapalı veya tehl�kel� mahalde sıcak �şlem yapılması sonucunda bu mahalde veya gerekt�ğ� g�b� koruma
altına alınmayan yan bölmelerde yangın ve patlama tehl�kes� veya aşırı zeh�rley�c� gaz oranları ortaya çıkması söz
konusu olduğunda.

4) Oks�jen konsantrasyonu % 20’den az, % 10’dan fazla olduğunda.
c) Personel �ç�n Emn�yets�z-Dışardan Sıcak İşlem �ç�n Emn�yetl� Kategor�s�: Aşağıdak� durumlarda gazdan

arındırma belges�n�n kategor� bölümüne (3) yazılır:
1) Dümen yelpazes�, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar g�b� yük ve malzeme

taşınmayan kapalı veya tehl�kel� mahalde patlama tehl�kes� olmayan b�r gaz karışımı oluşturmak amacıyla yeterl�
konsantrasyonda asal b�r gaz kullanıldığında.

2) Kapalı veya tehl�kel� mahaldek� oks�jen konsantrasyonunun, yanma ve yaşam �ç�n gerekl� olan sev�yeden
düşük olduğunda.

3) Kapalı veya tehl�kel� mahall� tecr�t etmek �ç�n gerekl� önlemler�n alındığı ve artık gazın kapalı veya tehl�kel�
mahalden boşaltılana kadar tecr�t önlemler� sürdürüldüğünde.

ç) Bastırma veya Örtme Yöntem� �le Emn�yet Altına Alınmış, Dışardan Sıcak İşlem �ç�n Emn�yetl�-Personel
�ç�n Emn�yets�z Kategor�s�: Aşağıdak� durumlarda gazdan arındırma belges�n�n kategor� bölümüne (4) yazılır:

1) Dümen yelpazes�, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar g�b� yük ve malzeme
taşınmayan kapalı veya tehl�kel� mahal tamamen parlayıcı ve patlayıcı olmayan b�r sıvı �le doldurulduğunda.

2) Kapalı veya tehl�kel� mahaldek� sıvı sev�yes�n� ölçme olanağı olduğu ve bu mahal �ç�ndek� tüm hava ve gaz
boşlukları ortadan kaldırıldığında.

3) Hang� maddeyle kontrol altına alındığı belge üzer�ne yazılmak suret�yle patlayıcı gaz �çeren kapalı veya
tehl�kel� mahaller�n �nertlenmes� maksadıyla basınçlı b�r �nert gaz �le kontrol altına alındığında.

4) Kapalı veya tehl�kel� mahallere komşu bölmeler gerekl� tedb�rlerle korunduğunda.
d) Personel �ç�n Emn�yetl�-Sıcak İşlem �ç�n Emn�yetl� Kategor�s�: Aşağıdak� durumlarda gazdan arındırma

belges�n�n kategor� bölümüne (5) yazılır:
1) Kapalı veya tehl�kel� mahalde tehl�ke teşk�l edeb�lecek oranda zeh�rley�c� veya boğucu maddeler ve gazlar

olmadığında veya mevcut şartlar altında açığa çıkma r�sk� bulunmadığında, oks�jen konsantrasyonunun uygun ve
yeterl� olduğunda ve uygun b�r havalandırma �le bu şartların PEL’�n altında muhafaza ed�leb�ld�ğ�nde.

2) Yanıcı maddeler veya gazlar tem�zlend�ğ�nde, tekrar açığa çıkma olasılığı bulunmadığında ve havalandırma
�le kontrol ed�leb�ld�ğ�nde.

3) Kapalı veya tehl�kel� mahall� çevreleyen komşu bölmeler gerekt�ğ� şek�lde korunduğunda.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gaz Ölçüm Uzmanı Sem�ner� ve Belgelend�rmes�

Gaz ölçüm uzmanı sem�ner� ve belgelend�r�lmes�



MADDE 24 – (1) Gem� Mühend�sler� Odası, Gem� Mak�neler� İşletme Mühend�sler� Odası, Den�z T�caret
Odaları, Gem� İnşa Sanay�c�ler� B�rl�ğ�, yetk�lend�r�lm�ş klas kuruluşları, ün�vers�teler�n l�sans düzey�nde öğret�m
veren mühend�sl�k veya fen fakülteler�nden gem� �nşa mühend�sl�ğ�, k�mya mühend�sl�ğ� dallarında eğ�t�m veren
fakülte veya den�zc�l�k fakülteler� gaz ölçüm uzmanlığı konusunda sem�ner vermek üzere İdareden uygunluk talep
eder.

(2) Sem�ner �ç�n uygunluk talepler�nde sem�ner tar�h� ve yer�, sem�ner programı ve eğ�t�c� personel�n
yeterl�l�kler� hakkında b�lg�ler� sem�ner planlama tar�h�nden en az 2 ay önces�nde uygunluk almak �ç�n İdareye
sunulması gerekmekted�r. Sem�ner programı 25 �nc� maddede bel�rt�len konu başlıklarını ve örnek uygulamayı
kapsamalıdır. İdareden uygunluk alındıktan sonra; düzenlenecek sem�nerlerde asgar� 10, azam� 30 katılımcı kaydı
yapılır. Katılımcı sayısında bu madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len personel de d�kkate alınır.

(3) Sem�ner programı uygun bulunan kuruluşlar, yapılan sem�ner çalışmasından sonra programın en az
%80’�ne katılan katılımcılara sem�ner katılım sert�f�kası düzenler. Sem�ner katılım sert�f�kasında sem�ner �zn�n�n tar�h
ve sayısı, sem�ner tar�h aralığı, sem�ner� düzenleyen kuruluş, sert�f�kanın düzenlend�ğ� tar�h, katılımcının adı soyadı,
k�ml�k numarası ve katılımcı sert�f�kasını onaylayan k�ş�n�n unvan ve �mzası yer alır. İdare tarafından gönder�len
gözlemc� personel bu hususları kontrol eder.

(4) Sem�nere aşağıda bel�rt�len yeterl�ktek� k�ş�ler katılab�l�r:
a) Ün�vers�teler�n l�sans düzey�nde öğret�m veren mühend�sl�k veya fen fakülteler�nden mezun ve en az 2 yıl

tersane veya gem�de çalışmış veya en az 1 yıl bakım, onarım veya gem� söküm tes�s�nde çalışmış olan k�mya
mühend�sler�, k�myagerler, mak�ne mühend�sler�.

b) Gem� Mühend�sler� Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühend�sler.
c) Gem� Mak�neler� İşletme Mühend�sler� Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühend�sler.
(5) Sem�ner� düzenleyen kuruluşlar, İdarece görevlend�r�lmes� hal�nde ve Bakanlıkta görevl� olup bu madden�n

dördüncü fıkrasındak� şartları taşıyan 3 personele sem�nere ücrets�z katılım hakkı ver�r ve devam şartını yer�ne
get�rmes� hal�nde katılımcı sert�f�kası düzenler.

Sem�ner �çer�ğ� ve sem�ner verecek eğ�t�mc�ler�n yeterl�l�kler�
MADDE 25 – (1) Gaz ölçüm uzmanlığı sem�ner� en az aşağıdak� konu başlıkları hakkında uzmanlık

düzey�nde b�lg� �çer�r:
a) İlg�l� mevzuat ve uygulama genel b�lg�ler�.
b) Gem�yle �lg�l� tanımlar.
c) Gaz çeş�tler�, yanma ve patlama �le �lg�l� genel b�lg�ler.
ç) Örnek alma, gaz ölçüm c�hazlarının tanıtımı, gaz ölçümü ve sert�f�kalandırma.
d) Kapalı yerler�n sınıflandırılması ve kapalı yerlerde çalışma şartları.
e) Kapalı alanlara g�r�ş ve çalışma �z�nler� �le tehl�keler.
f) Tankların yıkanması ve �nertleme.
g) Den�zde güvenl�k, can kurtarma araçlarının bakımı ve kullanılması.
ğ) Yangın güvenl�ğ�.
h) İlk yardım.
ı) Temel �ş sağlığı ve güvenl�ğ� kuralları.
�) Kapalı ortamlar, ac�l durumlar, parlayıcı veya patlayıcı gaz ve k�myasallarla alakalı �ş sağlığı ve güvenl�ğ�

mevzuatı ve uygulamaları.
j) Uygulama örnekler�.
(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len konu başlıkları hakkında sem�ner verecek k�ş�ler�n,

ün�vers�teler�n k�mya, gem� �nşa ve den�zc�l�k �le �lg�l� fakülteler�nden en az l�sans düzey�nde belgeler� �le eğ�t�m
vereceğ� konularla �lg�l� faal�yet alanında �ş tecrübes� hakkındak� belgeler bu Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�
kapsamında sem�ner düzenleme yetk� taleb� dosyasına eklen�r.

Gaz ölçüm uzmanı sınavı müracaat, genel şartları, sonuçlarının �lanı ve �t�raz
MADDE 26 – (1) Sınav ücret� ve sınavla �lg�l� d�ğer b�lg�ler, sınav tar�h�nden en az 30 gün önce İdaren�n

�nternet s�tes�nden (www.tkygm.gov.tr) �lan ed�l�r.
(2) Sınavlar İdare tarafından, bel�rlenen tar�hlerde yapılır.
(3) Gaz ölçüm uzmanı sem�ner� katılım sert�f�kasına sah�p k�ş�ler sınav gününden en az 15 gün önce İdareye

ulaşmış olacak şek�lde aşağıdak� belgelerle şahsen, kargo veya �adel� taahhütlü posta �le sınav müracaatlarını yaparlar:
a) Şekl�, İdaren�n �nternet s�tes�nden yayımlanan başvuru formu.
b) Sınav tar�h�nden öncek� 1 yıl �ç�nde sem�nere katıldığını bel�rt�r gaz ölçüm uzmanlığı sem�ner� katılım

sert�f�kasının kopyası.
c) Mezun�yet belges�n�n kopyası.
ç) İlk defa gaz ölçüm uzmanı olarak yetk�lend�r�lecek k�mya mühend�sler�, k�myagerler, mak�ne mühend�sler�

�ç�n �ş tecrübes�n� göster�r �lg�l� f�rmadan alınmış yazı veya çalışma süres�n� gösteren resmî belge.
d) e-Devlet Kapısı üzer�nde e-den�zc�l�k ödeme s�stem�nden sınav ücret�n�n yatırıldığına da�r makbuz.
(4) Sınava katılımı uygun görülen adayların �s�m l�stes� sınav tar�h�nden en az 5 gün önce İdaren�n �nternet

s�tes�nden �lan ed�l�r.
(5) Adaylar, �lan ed�len sınav günü başlama saat�nden en az 30 dak�ka önce sınav yer�nde resmî k�ml�k

belgeler� �le hazır bulunmak zorundadırlar.
(6) Müracaat ett�ğ� halde sınava g�rmeyenler�n sınav ücret� �ade ed�lmez.
(7) Sınav, bu Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamındak� konuları �çer�r.



(8) Sınav çoktan seçmel� test usulüyle yapılır, sınav sonucunda yüz üzer�nden en az yetm�ş puan alan k�ş�ler
başarılı sayılır.

(9) Sınav sonucunda başarılı olan adayların l�stes� sınav tar�h�nden �t�baren 15 gün �çer�s�nde İdaren�n �nternet
s�tes�nden �lan ed�l�r.

(10) Sınav sonuçlarına �t�razlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteak�p 10 �ş günü �ç�nde İdareye yazılı
olarak yapılır. İt�razlar, İdare tarafından en az üç k�ş�den oluşturulan kom�syon tarafından �ncelenerek sonuçlandırılır.

(11) Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adayların, sonrak� 2 sınav başvurusunda öncek�
başvuruda sunduğu sem�ner katılım sert�f�kası geçerl� kabul ed�l�r. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların tekrar gaz
ölçüm uzmanı sem�ner�ne katılımı gerekl�d�r.

Gaz ölçüm uzmanlarının yetk�lend�r�lmes�
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes�nde bel�rt�len sınavda başarılı olan adayların yetk� belges�

ücret�n�n e-Devlet Kapısı üzer�nde e-den�zc�l�k ödeme s�stem�nden yatırıldığına da�r makbuzu şahsen, kargo veya
�adel� taahhütlü posta yoluyla İdareye �let�lmes�n� müteak�p gaz ölçüm uzmanı yetk� belges� düzenlen�r.

(2) Gaz ölçüm uzmanı yetk� belges�n�n geçerl�l�k süres� belge düzenleme tar�h�nden �t�baren 5 yıldır. Belge
geçerl�l�k süres� �çer�s�nde en az 100 adet gazdan arındırma belges� düzenleyen gaz ölçüm uzmanlarına, bu hususu
belgelend�rmek kaydıyla sınavsız şek�lde yen�den beş yıllık yetk� belges� düzenlen�r. Bu şek�lde yapılacak başvurular
belge geçerl�l�k süres�n�n b�t�m�nden �t�baren en geç 1 yıl �ç�nde yapılmak zorundadır. Bu şartları tamamlamadığı
halde belges�n� yen�lemek �steyen gaz ölçüm uzmanlarının yen�den sınava g�rmes� mecbur�d�r.

(3) Geçerl� yetk� belges� bulunan veya belge geçerl�l�k süres�n�n b�t�m�nden �t�baren 1 yıl �çer�s�nde gaz ölçüm
uzmanı sınavına başvuran gaz ölçüm uzmanlarının sem�ner katılım belges� sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
Sınava g�r�ş �ç�n başvuru formu ve sınav ücret�n�n yatırıldığına da�r makbuzun sunulması gerek�r.

(4) Sınavda başarılı olan gaz ölçüm uzmanları �le bu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len şek�lde gazdan
arındırma belgeler�n� sunarak yetk�s�n�n yen�lenmes�n� �steyen gaz ölçüm uzmanlarına, yetk� belges� ücret�n�n e-
Devlet Kapısı üzer�nde e-den�zc�l�k ödeme s�stem�nden yatırıldığına da�r makbuz �le İdareye şahsen, kargo veya �adel�
taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucu, İdare tarafından yen�den beş yıllık yetk� belges� düzenlen�r.

(5) Düzenlenen yetk� belgeler� gaz ölçüm uzmanının başvuru dokümanındak� adres�ne gönder�l�r veya şahsen
gaz ölçüm uzmanı tarafından tesl�m alınab�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

İdar� para cezaları ve yaptırımlar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�ne aykırı şek�lde hareket

ett�ğ� l�man başkanlığı tarafından tesp�t ed�len gaz ölçüm uzmanının gaz ölçüm uzmanı yetk� belges�, İdare tarafından
�ptal ed�l�r. Bu bent uyarınca yetk� belges� �ptal ed�len k�ş�ler tekrar gaz ölçüm uzmanı yetk� belges� alamazlar ve gaz
ölçüm uzmanı sem�nerler�nde sem�ner veremezler.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının;
a) (b), (c) ve (ç) bentler�ne aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len gaz ölçüm uzmanı l�man başkanlığı tarafından

yazılı olarak uyarılır ve kend�s�ne 10.000,00TL �dar� para cezası l�man başkanlığınca uygulanır.
b) (d), (e) ve (f) bentler�ne aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len gaz ölçüm uzmanı l�man başkanlığı tarafından

yazılı olarak uyarılır ve kend�s�ne 5.000,00TL �dar� para cezası l�man başkanlığınca uygulanır.
c) (g), (ğ) ve (h) bentler�ne aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len gaz ölçüm uzmanı l�man başkanlığı tarafından

yazılı olarak uyarılır ve kend�s�ne 3.000,00TL �dar� para cezası l�man başkanlığınca uygulanır.
(3) Bu madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında uyarılan gaz ölçüm uzmanının, uyarılma tar�h�nden �t�baren 2 yıl

�çer�s�nde bu Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes� hükümler�nden b�r�ne aykırı hareket ett�ğ�n�n tekrar tesp�t ed�lmes� hal�nde
kend�s�ne l�man başkanlığı tarafından yapmış olduğu aykırılıktan dolayı 20.000,00TL �dar� para cezası uygulanır ve
gaz ölçüm uzmanlığı yetk� belges� İdare tarafından 1 yıl süreyle askıya alınır. Bu süre �çer�s�nde herhang� b�r sebeple
gaz ölçüm uzmanı sınavına başvurusu alınmaz. Askıya alma süres�n�n b�t�m�nden �t�baren, askıya alınan belges�n�
varsa geçerl�l�k tar�h� sonuna kadar kullanab�l�r.

(4) Bu Yönetmel�ğ�n 19 uncu maddes�ne aykırı şek�lde hareket ett�ğ� l�man başkanlığı tarafından tesp�t ed�len
tes�se �dar� sahasında bulunduğu l�man başkanlığı tarafından �şlem�ş olduğu kusurdan dolayı 5.000,00TL �dar� para
cezası uygulanır. Aykırılığın aynı yıl �çer�s�nde tekrarlanması hal�nde l�man başkanlığınca ver�len �dar� para cezası, her
b�r tekrarı hal�nde b�r öncek� �dar� para cezasının �k� katı olarak uygulanır.

(5) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len �dar� para cezaları her takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere o yıl �ç�n
4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 298 �nc� maddes� hükümler� uyarınca tesp�t ve �lan
ed�len yen�den değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle �dar� para cezasının hesabında b�r Türk L�rasının
küsuru d�kkate alınmaz.

(6) B�rden fazla kabahat�n b�r arada �şlenmes� hal�nde her kabahat �ç�n ayrı ayrı �dar� para cezası uygulanır.
Ancak, b�r eylem �le b�rden fazla kabahat�n �şlenmes� hal�nde, kabahatlere öngörülen cezalardan ağır olanı uygulanır.

(7) Ver�len �dar� para cezaları tebl�ğ�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde öden�r.
(8) İdar� yaptırımların uygulanmasına �l�şk�n d�ğer hususlarda 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan

esaslar d�kkate alınır.
İst�sna
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�n�n beş�nc� fıkrası kapsamında katılım sert�f�kası alan

personelden gaz ölçüm uzmanı sınavı ücret� ve gaz ölçüm uzmanı yetk� belges� ücret� alınmaz.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat



MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel�k �le 21/12/2004 tar�hl� ve 25677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gem� ve
Den�z Araçlarının İnşa, Tad�lat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemler�nde Gazdan Arındırma Yönetmel�ğ� yürürlükten
kaldırılmıştır.

Mevcut gazdan arındırma uzmanı eğ�t�m başarı belgeler� ve sert�f�kaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce düzenlenm�ş gazdan arındırma uzmanı

sert�f�kaları bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden �t�baren 3 yıl süre �le geçerl�d�r. Bu sert�f�kalara sah�p k�ş�ler bu
Yönetmel�k �le gaz ölçüm uzmanı �ç�n tanımlanan yetk� ve sorumluluklara ha�zd�r. Bu k�ş�ler�n bu süre �çer�s�nde yen�
gaz ölçüm uzmanı yetk� belges� alab�lmeler� �ç�n başvuru tar�h�nden ger�ye dönük 5 yıl �ç�nde düzenled�ğ� en az 100
adet gazdan arındırma belges�n�n kopyalarını ve mevcut gazdan arındırma uzmanı sert�f�kalarını sunmaları veya gaz
ölçüm uzmanı sınavına başvurmaları ve g�rd�kler� sınavda başarılı olmaları gerekmekted�r. Sınava başvuruda sem�ner
katılım belges� sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Sınava g�r�ş �ç�n başvuru formu ve sınav ücret�n�n yatırıldığına
da�r makbuzun sunulması gerek�r. Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden �t�baren 3 yıl �ç�nde başvuruda bulunmayan
mevcut gazdan arındırma uzmanlarının, sonrasında yaptıkları başvurularda �lk kez gaz ölçüm uzmanı sınavına
başvurulmuş g�b� �şlem yapılır.

(2) Bu madde kapsamında gaz ölçüm uzmanı yetk� belges� alacak k�ş�lere yetk� belges� ücret�n�n e-Devlet
Kapısı üzer�nde e-den�zc�l�k ödeme s�stem�nden yatırıldığına da�r makbuz �le İdareye şahsen, kargo veya �adel�
taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucu, İdare tarafından yen�den 5 yıllık yetk� belges� düzenlen�r.

(3) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce alınmış ve gazdan arındırma uzmanı sert�f�kasına
dönüştürülmem�ş eğ�t�m başarı belgeler� geçers�zd�r.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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