
SAGLIK ALANI SERTİFİKALI EGİTİM STANDARTLARI

Standart No SASES-lO
Tarih 02.06.2014

GEMİ ADAMı SAGLIK EGİTİMCİsİ

SAGLlK BAKANLlGI
SAGLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜ(;O
Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Cad. No: 3 B Blok 3. Kat
Sıhhiye iANKARA

Bu standart Sağlık Bakanlığı Sertiftkalı Eğitim Yönetmeliği gereğince ilgili sertiftkalı eğilim bilim
komisyonunca hazırlanmıştır.
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GEMİADAMı SAGLIK EGİTİCİSİ SERTiFiKALI EGİTiM PROGRAMI

STANDARTLARI

ı. eGiTiMiN ADI

Gemiadamı Sa~lık E~iticisi Sertifikalı E~itim Programı

2. EGiTiMiN AMAcı

Bu e~itim programının amacı, gemilerde daha iyi tıbbi hizmet verilmesi için gerekli asgari sa~lık ve
güvenlik koşullarını sa~lamak amacıyla geıniadamı adaylarına ve gemiadamlarına ilk yardım ve tıbbi
bakım e~itimıerini verecek eğiticilerin yetiştirilmesi ve sertifıkalandırılmasıdır.

3. EGiTiMiN HUKUK! DA YANAGI

Bu sertifıkalı egitim programında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır.

i: 04.02.2014.tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sa~lık Bakanlı~ı Sertifıkalı E~itim
yönetmeli~i.

2. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) "Gemiadamlarının sa~Iı~lnın korunması ve tıbbi bakımına
ilişkin ı64 sayılı sözleşme"nin kabul edildiği ıs Temmuz 2003 ve 4945 sayılı kanunu,

3. 23 Haziran 2002 tarih ve 24794 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yUrilrlüğe giren "Seyir
Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sa~lık ve GUvenlik
Koşulları Hakkında Yönetmeligi"

4. 31 Temmuz 2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazele'de yayımlanarak 14.06.2002 tarihinde yürürlü~e
giren "Gemiadamları Yönetmeli~i",

5. 28.06.2013- 6865 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı onayı ile yenilenen "E~itim ve sınav
yönergesi"

4. EGiTiM iLE iLGili TANıMLAR

Gemiadamı: Geminin kaptanı, zabitleri, yardımcı zabitleri, sıajyerleri, tayfaları ve yardımcı hizmet
personelidir.

GASE (Gemiadamı Sağlık E~iticisi): Gemiadamı Sa~lık E~iticisi Eğitimi alan kişidir.

5. EGITiM PROGRAMıNıN YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI

B~ e~itim programının yUrütü1mesindeaşağıdaki usul ve esaslara uyulur.

i. E~itim başlangıcında e~itim sUresincegeçerli olan kurallar ve uygulamalar açıklanır.
2. E~itim programı teorik eğitimden oluşur.
3. E~itim programı Gemiadamı Sağlık E~iticisi Sertifıkalı Eğitim Programı standartlarında 10'uncu

maddede nitelikleri belirtilen yerlerde yapılabilir.
4. E~itim materyalleri e~itim başlangıcında katılımcılara verilir.
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5. Bir eğitim döneıninde 10 kişi eğitime alımr.! O kişi ve üzerinde eğitim başvurusu olduğu takdirde
eğitim verilir. Bunun dışında bir yıl içerisinde 10 kişiden az başvuru olduğunda, ihtiyaç halinde
başvuru sayısına bakılmaksızın yılda bir kez eğitim düzenlenir.

6. Eğitime kesintisiz devam esastır. Yasal mazereti nedeniyle eğitimin en fazla % iO'una kadar( iki
saatlik ders) devamsızlık yapılabilir.

7. Eğitim dokümanları, ulusal ve uluslararası rehberler doğrultusunda güncellenir.
8. Eğitim programının uygulanmasında aşağıdaki öğretim ve öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri

kullamlır.

• Sözlü anlatım yöntemi
• Video ile öğretim yöntemi
• Küçük grup tartışması
• Uygulamalan göstererek yaptırına .
• Soru-cevap yöntemi
• Simülasyon yöntemi

6. KA TILIMCILAR VE NiTELiKLERi

Bu eğitim programına İlk Yardım Eğitmenliğl ya da İlk Yardım Eğitmenliği Eğitici Eğitimi Sertifikası olan
Hekimler katılabilir.

7. EGiTiM iN MÜFREOATI
7. ı.Öğrenim Hedefleri

Bu eğitim programını başarı ile taınamlayan katılımcı;

• Gemide sağlık kurallarını bilir ve ilgililere anlatır.
• Sağlıkla ilgili uluslar aras, işaretleri ve kodları bilir.
• Gemide bulunan tıbbi malzeıne ve ilaçların kullanımını anlalabilir.
• Tele sağlık hizmetini bilir ve anlatır.
• nk yardım eğitiminin nasıl verileceği ni açıklar.
• ilk yardım eğitimi verebilir.
• Tıbbi bakım eğitimini verebilir.
• Gemi adamlarının sağlık muayenelerinin nasıl yapılacağını bilir.
• Gemiler için sağlık rehberlerinin neler olduğunu bilir.
• Gemiler için sağlık rehberlerinin nasıl kullanılacağını anlatır.
• Gemi adamı sağlık eğitimi programınm önemini açıklar.
• Gemi adamı sağlık eğitimi programmı planlayabilir.
• Gemi adamı sağlık eğitimi programını nasıl yürütUleceğini açıklar.
• Yetişkin eğitiminde temel kavramları açıklar.
• Etkili iletişimin nasıl kurulacağını uygulayarak gösterir.
• Beden dilinin önemini bilir.
• Beden dilini etkili kullanır.
• Etkili dinleme ve empatinin önemini anlatır.
• Öfke ve stres yönetiminin önemini açıklar.
• Problem çözme tekniklerinin nasıl kullanılacağım örneklerle açıklar.
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7.2. Eğitimin içeriğinde Yer Alacak Konular
7.2. ıTemel Konular

ı. Gemilerde Sağlıkla ilgili Mevzuat,
2. Uluslararası Sağlıkla ilgili işaret ve Kodlar,
3. Gemilerde Bulunan Tıbbi Malzeme ve ilaçların Kullanımı,
4. Tele Sağlık Hizmetleri,
5. tık Yardım Eğitimi,
6. Tıbbı Bakım Eğilimi,
7. Geıni adamlarının sağlık muayeneleri,
8. Gemiler için Tıp Rehberi ve International Medical Guide for Ships ( MGFS) rehberi
9. Tehlikeli Maddelere İlişkin Kazalarda Kullanılmak için Tıbbi İlk Yardım Rehberi (Medical First

Aid Gulde for Use in Accidents Involving Dangerous GOODS "MFAG") veya Onun TOrkiye
de yayınlanan Eşdeğerinin Kullanımı Dahil Gemide Zehirlilikle Ilgili Konular,

10. Gemilerde Dezenfesiyon, Dezensektizasyon ve Deralizasyon İşlemleri,
iı. Seyahat Sağlığı Hizmetlerinden Yararlanma.
Toplam 12 saat

7.2.2 Eğitim Becerileri

ı. Bir eğitim programının planlanması ve yOrOtUlmesi
2. Yetişkin eğitiminde temel kavramlar ve teknikler
Toplam 3 saat

7.2.3 !Jetişim Becerileri

ı. iletişimin temel kavramları
2. Beden dili
3. Etkili dinleme ve empati
4. Öfke ve stres yönetiıni
5. Problem çözme teknikleri
Toplam 3 saat

7.3. Eğitimde Kullanılacak Materyaller ve Nitelikleri

ı. Eğitimin içeriğinde yer alan konulan içeren yazılı eğitIm materyalleri (kitaplar, slaytlar, eğitim
rehberlerj, bilimsel dergiler vb gibi)

2. Görsel/işitsel eğitim materyalleri (kompakt diskler, video filmler, resimler vb gibi.)
3. Maketi model ve ilgili malzemeler,
4. lIgili mevzuatına göre gereken tom araç gereçler
5. Eğitim yapılacak yerde bulunan her tOrlUcihaz ve malzeme eğitim materyali olarak

değerıendirilecektir.

7.4. Eğitimin Süresi

Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Sertifikalı Eğitim Programının süresi sınav dahil 3 (üç) gün (18
saat)'tir.



7.5. Eğitimin Değerlendirilmesi (Sınav Usullı, Başarı Ölçl1lü, Ek Sınav Hakkı vb.)

ı. Eğitim programını tamamlamayan katılımcılar sınava alınmaz.
2. Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Sertifikalı Eğitim Programının sonunda teorik sınav yapılır.
3. Teorik sınav sorulan program sorumlusunun başkanlığında eğitimcilerden oluşan en fazla 5 (beş)

kişilik sınav komisyonu tarafından eğitiınin içeriğinde yer alan konularının ağırlıklan doğrultusunda
çoktan seçmeli olarak hazırlamr.

4. Teorik sınavından 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan katılımcılar başanlı sayılır. 70';n altında puan
alan katılımcılara bir hafta içinde girecekleri i (bir) sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da başarısız
olan katılımcıların Gemiadamı Sağlık Egiticisi Sertifikalı Eğitim .Programına tekrar başvunnası
gerekir.

5. Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Sertifikalı Eğitim Programı sonunda sertifikalandınna için yapılan teorik
sınav notlarına itiraz eden katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından en geç 5
gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

6. Başanlı olan katılımcılara sertifika düzenlenir. SertifIka Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra
geçerlilik kazanır.

8. PROGRAM SORUMLUSU VE NiTELİKLERi

Gemiadamı Sağlık Eğiticisi Sertifikalı Eğitim Programının program sorumlusu gemiadamları sağlık
işlemleri ve seyahat sağlığı egitimi alan, gemi sağlık denetimi ve uzaktan tele sağlık hizmeti bilgisine
sahip hekimlerdir.

9. EGiTiCiLER VE NiTELiKLERi

ı. Gemiadamları sağlık işlemleri ve seyahat sağlığı eğitimi alan hekimler.
2. Gemi sağlık denetimi ve uzaktan tele sağlık hizmeti bilgisine sahip hekimler.
3. Egitimin içeriğinde yer alan diğer konularda uzman meslek mensupları .

J O. E(ijTiM VERiLECEK YERiN NiTELİKLERi

ı. Eğitime alınacak katılımcı sayısına uygun yeterli ısı ve ışığa sahip, havadar ve modUler sitemin
kullanılabileceği en az 20 kişilik eğitim salonu olmalıdır.

2. Katılımcı sayısına göre uygun ve yeterli masa-sandalye bulunmalıdır.
3. Egitimin uygun teknoloji ile yapılmasına olanak sağlayacak gerekli bilgisayar, gör-işit araçları,

uygulama maketleri, yazı tahtası, egitim hedeflerinin, konu ve içeriklerinin/sunumların katılımcılara
verilmesini sağlayabilecek baskı/printer, fotokopi, kağıt destek sistemleri, eğitim salonunda tercihen
on-line görsel animasyonların/eğitim materyaııerinin kullanılabileceği internet bağlantısı vb.
olmalıdır.

ıı. SERTİFiKANIN GEÇERLiLiK SÜRESI

Bu sertifikalı eğitim sonunda verilen sertifikanın süresi 8 yıldır.

12. SERTiFiKANIN YENiLENME ÖLÇÜTLERi

Sertifikaların yenilenmesinde aşağıdaki usul, esas ve ölçütler uygulanır.
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1. Sertifikaların geçerlilik süresi sonunda sertifika sahipleri sertifika yenileme sınavına katılması
gerekir.

2. Yenileme sınavı Bakanlık ilgili biriminin koordinasyonunda Gemiadamı Sağlık Eğiticisi
Sertifikalı Eğitim Programının içeriğinde yer alan konular ve alandaki güncel gelişmeler
doğrultusunda çoktan seçmeli olarak hazırlanan sorulardan teorik sınav şeklinde yapılır.

3. Yenileme sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı sayılır ve sertifika süreleri
8 (sekiz) yıl daha uzatılır.

4. Sertifika süresi biten kişilerin sertifikaları ilk yapılacak resertifikasyon sınavına kadar geçerlidir.
5. Sertifika süresi bitenler resertifikasyon (yenileme) sınavına iki yıl içerisinde başvurmalıdır.

Hukuken kabul edilebilir mazeret halleri dışında iki yıl içerisinde sertifika yenileme sınavına
katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır. Hukuken kabul edilebilir ınazeretinin sona ermesini
takiben en kısa sürede sınava alınır.

6. Sertifika yenileme sınavında iki kez başarısız olanların sertifikaları geçersiz sayılır.
7. Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi verilen yerin herhangi bir sebeple eğitim

faaliyetlerinin durması ve sertifikalı eğitim uygulama yetki belgelerinin iptal edilmesi ya da
kapatma ve devir durumlarında resertifikasyon sınavları Bakanlığın ilgili birimince yapılır.

8. Sertifika yenileme sınavında başarısız olan sertifika sahiplerinin yenileme sınavı notlarına
itirazları sertifika yenileme sınav komisyonu tarafından en geç 5 gün içerisinde değerlendirilerek
sonuçlandırıIır.

J3. DENKliK BAŞVURUSU VE DENKliK İŞLEMLERi USUL VE ESASLARl

Sağlık Bakanlığı Sertitikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanan
denklik başvuru formu kullanılarak denklik talebinde bulunulur.

Bu formda belirtilen tüm belgelerin sunulması zorunludur.

Bu formda belirlenen her bir başlığın altı ayrıntıları ile birlikte doldurulacak, eğitimin verildiği
kurumlkuruluşça onaylanmış ve aşağıda belirtilen belgelerin aslı, eğitim yurt dışında alınmış ise
ayrıca belgelerin yeminli mütercim tarafından TUrkçeye çevirisi formunun ekinde dosya halinde
sunulacaktır.

Başvuru Formu Ekinde Yer Alacak Belgeler

1. Sertifikanın aslı
2. Tıp eğitimi bitirme belgesi aslı ve fotokopisi
3. Nufus cUzdanının aslı ve fotokopisi
4. Başvuru Formunun 4'üncü maddesinde yer alan Eğitim Müfredatı ile ilgili tüm bilgi ve

belgeler (Eğitimin alındığı, belgenin düzenlendiği dil ve Türkçe ile)
5. Başvuru Formunun 3'üncü maddesinde yer alan ve eğitimin alındığı Kurum/Kuruluş/Özel

Hukuk Tüzel Kişisi/Gerçek Kişisinin Eğitim alman Ülkenin resmi sağlık otoritesi ve o
ulkedeki TUrkiye misyon şefliğinden eğitim veren kurumun yetkili olduğunun
belgelenmesi istenecektir. Üniversite hastaneleri ve resmi enstitülerden bu belge
istenmeyecektir.

6. ııgili alanın standartlarında komisyonca belirlenen ve isten diğer tüm belgeler (Varsa)
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