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ÖZET 

 

Resim 1: Kazanın Yeri  

Not: Raporda kullanılan tüm saatler yerel saattir (GMT +3) 

BABA MUHSİN isimli balık avlama gemisi trol ile balık avlamak için Samsun Yakakent 

balıkçı barınağından 01 Nisan 2018 tarihinde saat 05:00 sularında çıkış yapmıştır. Balıkçı 

gemisi mürettebatı; Kaptan, 2 tayfa ve gemi adamı yeterliliğine sahip olmayan iki çalışan 

olmak üzere, toplam 5 kişiden oluşmaktadır.  Mürettebat balık avlama üzere trol ağlarını 

denize indirirken gemi mürettebatından bir kişi saat 09:00 sularında denize düşmüştür. 

Kazazedeyi kurtarmak için kaza bölgesinde yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonuçsuz 

kalmış ve kazazede denizde kaybolmuştur 

Yapılan kaza incelemesi sonucu, BABA MUHSİN isimli balık avlama gemisi tarafından 

Liman Başkanlığına beyan edilen mürettebat listesinde kazazedenin isminin bulunmadığı, 

kazazedenin temel denizcilik eğitimlerini veya yaptığı işe uygun eğitim aldığına dair bir 

bulguya rastlamamıştır. 

Kaza incelemesinin sonuçları üzerinden, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, 

Tarım ve Orman Bakanlığına, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına ve Su Ürünleri 

Kooperatifleri Merkez Birliğine tavsiyelerde bulunulmuştur. 
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BÖLÜM 1 – BULGULAR 

1.1 Balıkçı Gemisine İlişkin Bilgiler 

 BABA MUHSİN 

Bayrağı Türkiye 

Çağrı İşareti TCPG8 

MMSI Numarası 271072051 

Tipi  Balık Avlama 

Donatanı ŞÜKRİYE ÇAKIR VE ORT. 

İşleteni  ŞÜKRİYE ÇAKIR VE ORT. 

İnşa Yeri ve Yılı Sinop / 07.07.2007 

Gros Tonajı 115 

Tam Boyu  23,3 Metre 

Ana Makine ve Gücü MITSUBISHI  –  606 BHP 

 

 

Resim 2:  BABA MUHSİN  İsimli Balık Avlama Gemisi  
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1.2 Balık Avlama Gemisinin Seyrine İlişkin Bilgiler 

 

 BABA MUHSIN 

Ayrıldığı Liman Samsun Yakakent Balıkçı Barınağı 

Personel Sayısı 5 

Asgari Gemiadamı 2 

Seyir Tipi Liman Seferi (100 mille sınırlı) 

  

1.3 Kazaya İlişkin Bilgiler 

      

Kaza Zamanı 01.04.2018 / 09:00 TSİ 

Kaza Tipi (IMO) Çok ciddi deniz kazası 

Kaza Türü Denize Adam Düşmesi 

Kaza Yeri Samsun Alaçam Açıkları / Karadeniz 

Yaralı/Ölü/Kayıp -/-/1 

Hasar Yok 

Kirlilik  Yok 

 

1.4 Çevresel Koşullara İlişkin Bilgiler 

      

Rüzgar  Güneybatıdan 3/2 

Denizin Durumu Sakin 

Görüş  İyi 

Havanın Durumu Açık 
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2.1 Kazanın Gelişimi 

BABA MUHSİN isimli balık avlama gemisi Samsun Yakakent balıkçı barınağından(Resim 

3) 01 Nisan 2014 tarihinde saat 05:00 sularında balık avlamak üzere çıkış yapmıştır. Balıkçı 

gemisi mürettebatı; Kaptan, 2 tayfa ve gemi adamı yeterliliğine sahip olmayan iki çalışan 

olmak üzere, toplam 5 kişiden oluşmaktadır.  

 

Resim 3:  Yakakent Balıkçı Barınağı  

Balık avlama gemisinin Kaptanı köprüüstünde gemiye kumanda ederken 2 gemici ile diğer 

2 çalışan trol ağlarını denize sermek için hazırlık yapmaya başlamışlardır. Balıkçı gemisi 

kuzey-kuzeydoğu yönüne doğru yaklaşık 1 saatlik bir seyir sonrasında karadan 12.5 mil 

açıkta 41⁰ 50′ 33,8″K-35⁰34′ 13,4″D koordinatlarında (Resim 4) trol ağını denize indirip 

çekmeye başlamıştır.  Yaklaşık 2 saat kadar trol çekerek avlanmaya devam etmişler ve 

ağlarını toplamışlardır. İlk avlanma sonrası 80 kilo kadar mezgit yakalamışlardır. İlk 

avlanma noktasına 6 mil uzaklıkta saat 08:50’de 41⁰ 47′ 41,9″K-35⁰41′ 20,7″D 

koordinatlarında (Resim 4)ikinci kez trol ağlarını denize indirmeye başlamışlardır. 
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Resim 4: Balıkçı Gemisinin İzlediği Rota  

Bu sırada balıkçı gemisi Kaptanı köprüüstünde balıkçı gemisine kumanda ederken, 

gemiciler A ile B iskele ve sancak olmak üzere ırgat fenerliklerinin yanındadır (Resim 5). 

Gemide gemiciler dışında balık avlama faaliyetlerine katılan iki kişiden çalışan A balıkçı 

gemisinin sancak kıç omuzluğunda, bir diğer çalışan B (kazazede) ise balıkçı gemisinin 

iskele kıç omuzluğunda bulunmaktadır(Resim 6).  

 

Resim 5: Kaza Anında Gemicilerin Konumları  
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Resim 6: Kaza Anında Kazazedenin Konumu  

Trol ağının gövde kısmının denize verilmesinde sonra üçleme ismi verilen 10 metre 

uzunluğundaki halat ve daha sonrasında 2 burgata kalınlığındaki sentetik halat denize 

verilmeye başlanmıştır. 2 burgata kalınlığındaki halatın yaklaşık 20 metrelik bir kısmı denize 

verildiği esnada, geminin iskele kıç omuzluğunda bulunan kazazede saat 09:00 sularında 

denize düşmüştür. 

Kazazedenin denize düştüğünü gören arkadaşları Kaptanı sesli olarak uyarmıştır. Kaptan 

kaza hakkında bilgi sahibi olduktan sonra balıkçı gemisinin pek ağır yol ileri konumda 

bulunan makine telgrafını tam yol tornistan konumuna getirmiştir. Balıkçı gemisi geriye 

doğru yol alırken personel de ağları denize vermek için kullandıkları halatı vira etmek için 

ırgatın fenerliğine takarak trol ağını denizden toplamaya başlamıştır. Bu arada Kaptan 

köprüüstünde bulunan can simitlerini kazazedeye atmaları için balıkçı gemisinin kıç 

tarafında bulunan personele atmıştır. Kazazedeyi ilk etapta denizin üstünde göremeyen gemi 

personeli, can simitlerinden bir tanesini her ihtimale karşın denize atmıştır.    

Kaza anından yaklaşık 2 dakika sonra kazazede balıkçı gemisinin 30 metre kadar geresinde 

bilinci kapalı bir şekilde deniz suyunun üstünde görünmüştür. Kazazede bir elini havaya 

kaldırmış hemen ardından da gözden kaybolmuştur. Balıkçı gemisi Kaptanı ve personeli bir 

taraftan gözle deniz yüzeyini tararken bir taraftan da kazazedenin ağlara takılma ihtimaline 

karşı trol ağını denizden almaya devam etmiştir.  
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Yaklaşık üç dakika içerisinde trol ağı balıkçı gemisinin güvertesine alınmış fakat 

kazazedenin ağa takılmadığı anlaşılmıştır. Balıkçı gemisi Kapatanı Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ve bağlı bulunduğu kooperatifin başkanını arayarak kazazedenin denizde 

bulunması için yardım istemiştir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kayıp kazazedenin bulunması için Sinop’tan ve 

Samsundan birer Sahi Güvenlik botu ile bir helikopter görevlendirilmiştir. Diğer taraftan 

bölgede balık avlama faaliyetinden bulunan 5 balıkçı teknesi de arama ve kurtarma 

faaliyetlerine katılmıştır. Ancak bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri neticesinde 

kayıp kazazede bulunamamıştır. 

2.2 Balık Avlama Gemisi Personeli 

Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına ilişkin yönerge ile balıkçı gemilerinde 

bulunması gereken asgari gemiadamı sayısı ve gemiadamlarının asgari taşımaları gereken 

yeterlilikler düzenlenmiştir(Ek-1). Anılan Yönergenin 7. çizelgesinde yakın kıyısal sefer 

yapan BABA MUHSİN isimli balıkçı gemisinin 1 balıkçı gemisi kaptanı ve 1 gemici 

yeterliliğine sahip toplam 2 gemiadamı ile donatılması gerekmektedir. 

Kazanın olduğu gün,  Kaptan dâhil balıkçı gemisinde 5 mürettebat bulunmakta olup,  söz 

konusu yönergenin gereklerinin üzerinde gemi adamı sayısı ile donatılmıştır. 

2.2.1 Balıkçı Gemisi Kaptanı 

1990 yılında mesleğe balıkçı gemilerinde tayfa olarak çalışmaya başlamıştır. 2017 yılında 

sınavla Balıkçı Gemisi Kaptanlık yeterliliğini almıştır Bu yeterlilikle son iki senedir Balıkçı 

Gemilerinde kaptan olarak çalışmaktadır.  BABA MUHSİN isimli balıkçı gemisinde ise 6 

aydır kaptanlık yapmaktadır. 

2.2.2 Balıkçı Gemisi Tayfası 

Kaza günü sefere 4 tayfa katılmıştır. Bu tayfalardan ikisi Balıkçı Gemisi Kaptanlığı 

yeterliliğine sahip olup, balıkçı gemisinde kaptan yardımcısı ve tayfa pozisyonunda 

çalışmaktadır. 

Balıkçı gemisinde bulunan kazazede dahil diğer 2 çalışanın herhangi bir gemi adamı 

yeterlilikleri bulunmamaktadır. Bu kişiler Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından 

verilmekte olan Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahiptirler. 
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2.3 BABA MUHSİN Balık Avlama Gemisi 

BABA MUHSİN isimli balıkçı gemisi 07.07.2007 tarihinde Sinop/Türkiye’de inşa 

edilmiştir. Gemide 1 adet 606 BHP1 gücünde makine mevcuttur. Geminin tam boyu23.3 

metre ve 115grthacime sahiptir. Geminin Denize Elverişlilik Belgesi (EK-2) yıllık 

denetimler yapılmak kaydıyla 25.08.2019 tarihine kadar geçerlidir. Gemiye son olarak 

verilen Liman Çıkış Belgesi (LÇB) (EK-3)16.02.2018 tarihinde Samsun Liman 

Başkanlığınca düzenlenmiş ve 60 gün geçerlilik süresi verilmiştir.  

2.3.1  Trol Donanımı 

BABA MUHSİN isimli balık avlama gemisi dip trol şeklinde ifade edilen trol donanımına 

sahiptir. Dip trol ağları ile dipte yaşayan yassı balıklar; dil, kalkan, vatoz, barbun, tekir, 

mezgit ve karides, ıstakoz gibi kabuklular avlanır. Dip trol donanımı; ırgat ve direkler, 

kapılar, halatlar ve ağ olmak üzere beş bölümden oluşur(Resim 7-8). 

 

 

 

Resim 7: Trol Donanımı  

 

 

                                                           
1 BHP: Beygir gücü 
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Resim 8: Baba Muhsin Gemisinin Trol Donanımı  

2.3.1.1  Trol Irgatı 

Trol ağının denize atılıp çekilmesinde işlev görür. Gücünü ana ya da yardımcı makineden 

alır ve tel tamburları, fenerlikler, firen ve kumanda sistemlerinden oluşur. Trol teli iki adet 

olan tel tamburları üzerine sarılmaktadır. Yine iki adet olan fenerlikler ise palamar halatının 

toplanmasında kullanılır.  

2.3.1.2 Direkler 

Ana bom direğine bağlı iki matafora ile bir bumbadan (seren) oluşur. BABA MUSİN 

balıkçı gemisinde, geminin sancak ve iskelesinde olmak üzere iki adet direğe sahiptir. 

2.3.1.3  Kapılar 

Kapılar, trol ağlarının yatay ağız açıklığını sağlarlar. Trol teli ile palamar halatı arasında yer 

alır. Farklı trol tipleri için farklı kapılar kullanılır. BABA MUSİN gemisinde bu kapılar 

dikdörtgen şeklinde olup metalden yapılmıştır. 

2.3.1.4 Halatlar 

Trol donanımında balıkçı gemisinden kapılara kadar kısım tel halattan oluşurken, kapılar ile 

ağ arasındaki bağlantıyı palamar halatı sağlamaktadır. Palamar halatından hemen sonra ise 

trol ağının deniz dibinden kalkmasını engelleyen üçleme halatı bulunur. BABA MUSİN 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bom_dire%C4%9Fi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Matafora
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bumba
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seren&action=edit&redlink=1


 

 

10 UEİM Deniz Kazası İnceleme Raporu 

balık avlama gemisinin ağının her iki tarafında birbirine eşti uzunlukta tel ve palamar 

halatları bulunmaktadır. Geminin bir tarafındaki halat donanımı 100 metre tel, 50 metre 

palamar ve 10 metre üçleme halatından oluşmaktadır(Resim 9). 

 

Resim 9: Baba Muhsin Gemisinin Palamar Halatla ve Üçleme Halatı  

2.3.1.5 Trol Ağları 

Trol ağları; kanat, omuz, tünel (boru) ve torba bölümlerinden oluşur(Resim 10). Kanat ya da 

kol ağları avlanacak su ürünlerini ağa yönlendirir. Omuz ağları kanat ağları ile tünelin 

arasında yer alır. Omuz ile torbayı bir birine bağlayan ve ağın içerisine giren balıkların 

torbaya yönlenmesini sağlayan bölüme tünel denilir. Tünelin omuz ağlarına bağlandığı 

bölge geniş, torbaya bağlandığı bölge ise daha dar olduğu için bu bölüm tam bir koni 

görünümündedir. Ağ gözü açıklığı omuzdan dar, torbadan geniştir. Torba avlanan ürünün 

biriktiği bölüm olup, en küçük göz açıklığına sahip bölgedir.  

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6z%C3%BC_a%C3%A7%C4%B1kl%C4%B1%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
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BÖLÜM 3–DEĞERLENDİRME 
İncelenen deniz kazası değerlendirilirken, olayların sıralaması ve inceleme esnasında elde 

edilen veriler bir arada dikkate alınarak ve yanı sıra kök nedenleri üzerinde güvenlik 

tavsiyelerine yol açan faydalı sonuçlara varmak için kazanın oluşumuna neden olan 

faktörlerin tespit edilmesi ve belirlenmesi amaçlanmıştır. 

3.1 Eğitim 

Kazazede balık avlama gemisinde yaklaşık 20 gündür tayfa olarak çalışmaktadır. Kaza günü 

saat 00:30 sularında uyumuş ve diğer tayfalara yardım etmesi için kaptan tarafından 06:00 

sularında uyandırılmıştır. Daha sonra kazazede güvertede görevli diğer tayfalarla beraber 

trol ağının denize serilmesinde ve toplanmasında görev almıştır. Saat 08:50 sularında trol 

ağının ikinci kez denize serilmesi sırasında kazazede balıkçı gemisinin iskele kıç 

omuzluğunda bulunan kapıları kumanda etmek için kullanılan halatın usturmaçadan 

kurtulması için geminin iskele kıç omuzluğunda bulunmaktadır. Kazazede kazadan hemen 

önce olan görevini yerini getirip geminin daha emniyetli olan orta hattına doğru yönelmişken 

denize düşmüştür. 

 Kazazedenin denize düşmesinin muhtemel nedeni, trol ağının denize verilmesinde 

kullanılan palamar halatının gam yaparak denize gittiğini görmemesi ve sağ ayağı ile gam 

yapan halatın içine basmasıdır. Kazazede halata basmasıyla kendi halinde akması için mola 

edilen halata ayağı sıkışmış ve denize düşmüştür.  

Balıkçı gemilerinde çalışan personelin eğitimine ilişkin hususlar, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Balıkçı Gemilerinde Yapılan 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikle belirlenmiştir. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Çalışanların Eğitimi Başlığı altında, 

‘‘ Madde 17 – 

... 

 (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 

işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.’’  

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun Eğitim ve Öğretim başlığı altında ise,  
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‘‘Madde 16 - Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, su ürünleri istihsali ile 

uğraşanların mesleki bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla, diğer bakanlıklar ile de 

işbirliği yaparak uzmanlar idaresinde ücretli veya ücretsiz kurslar ve meslek okulları 

açabilir, propaganda eğitim ve öğretim için lüzumlu tedbirleri alır.’’ 

Hükümleri haizdir.  

İş Sağlığı ve Güvenliliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliğ ile İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi 

belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde balıkçılık mesleği tehlikeli sınıfta yer alan işler/işyerleri 

içerisinde yer almaktadır. 

Diğer taraftan balıkçı gemilerinde çalışan kişilerin almaları gereken eğitim ile ilgili hususlar 

ise Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelikle belirlenmiştir. 

Anılan yönetmeliğin Çalışanların Eğitimi başlığı altında,  

‘‘Madde 10 – (1) 6331 sayılı  Kanunun 17 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı 

ile çalışanlara, gemilerde sağlık ve güvenlik, özellikle kazaların önlenmesi konusunda uygun 

eğitim verilir. 

(2) Bu eğitimde verilen bilgiler ve hazırlanan talimatlar tereddütte yol açmayacak 

şekilde net, kolay ve anlaşılır olur. 

(3) Eğitim, özellikle yangınla mücadele, can kurtarma ekipmanının kullanılması, balık 

avlama ve çekme ekipmanının kullanılması ve el işaretleri dâhil çeşitli işaretlerin 

kullanılması hususlarını kapsar. 

(4) Gemideki çalışmalarda, değişiklik yapılması halinde, çalışanlara verilecek eğitim 

güncellenir.’’ 

İfade edilen kanun, yönetmelik ve tebliğden anlaşıldığı üzere, balıkçılık mesleği tehlikeli 

meslek gruplarından sayılmış olup, bu işi yapacak çalışanların konularında eğitimli olmaları 

gerekmektedir.  

Bu çerçevede, kaza günü BABA MUHSİN isimli balık avlama gemisinde bulunan 

mürettebat aldıkları eğitim ve sahip oldukları yeterliliklerine göre ikiye ayrılabilir. Balıkçı 
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Gemisi Kaptanı yeterliliğine sahip Kaptan ve iki tayfa bu mürettebattan ilk kısmı 

oluştururken balıkçı gemilerinin Liman Çıkış Belgelerinde diğer taşınan olarak kaydı 

yapılan Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ile çalışan 2 kişi ise ikinci kısmı oluşturmaktadır. 

Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına ilişkin yönerge uyarınca BABA MUHSİN isimli 

balıkçı gemisinin en az 1 kaptan ve 1 gemici yeterliliğine sahip toplam 2 gemiadamı ile 

donatılması yeterlidir. Balıkçı gemisi, 3 gemiadamı ve Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ile 

gemide çalışan 2 kişi ile donatılarak söz konusu yönetmeliğin gemiadamı ile donatılmasına 

ilişkin şartları yerine getirdiği gibi ilave gemiadamı ve çalışanlarla mürettebat sayısını 

arttırmıştır. 

BABA MUHSİN balıkçı avlama gemisinde ilk kısmı oluşturan mürettebat olarak ifade 

edilen kaptan ve tayfaların sahip olması gereken vasıflar ve almaları gereken eğitimler 

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 27 nci ve 29 uncu Maddelerinde 

belirlenmiştir. 

‘‘Balıkçı Sınıfı Gemiadamları Yeterliklerinin Şartları 

 

Madde 27 – (1) Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliği almak için müracaat 

edenlerden; 

a) On sekiz yaşını bitirmiş olmak ve en az ilköğretim okulu mezunu olmak koşuluyla, 

Yönergede belirtilen balıkçı gemisi güverte tayfası denizde güvenlik eğitimini 

yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında görmüş olanlar, balıkçı gemisi güverte tayfası 

yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

… 

(2) Balıkçı gemisi kaptanı yeterliği almak için müracaat edenlerden; 

a) On sekiz yaşını bitirmiş olmak ve, 

b) Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak en az yetmiş iki ay veya gemici veya usta 

gemici olarak en az otuz altı ay veya güverte lostromosu olarak en az on iki ay deniz 

hizmetine sahip olmak veya, 

c) Yönergede belirtilen balıkçı gemisi kaptanı eğitimini/müfredatını veren lise ve dengi 

okulların balıkçılık ve su ürünleri dalı mezunları ile Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı 

denizcilik eğitimi veren kurumların su ürünleri, su ürünleri mühendisliği, balıkçılık 

teknolojisi veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümü mezunu olmak, 
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şartlarını ve İdarenin öngördüğü balıkçı gemisi kaptanı sınavını başarmak şartlarını 

sağlayanlar balıkçı gemisi kaptanı yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

(3) Açık deniz balıkçı gemisi kaptanı yeterliği almak için müracaat edenlerden; 

a) Yirmi yaşını bitirmiş olmak, 

b) Usta gemici olarak en az yetmiş iki ay veya güverte lostromosu olarak en az otuz 

altı ay veya sınırlı vardiya zabiti yeterliği veyahut balıkçı gemisi kaptanı olarak en az yirmi 

dört ay deniz hizmetine sahip olmak, 

şartlarını ve İdarenin öngördüğü açık deniz balıkçı gemisi kaptanı sınavını başarmak 

şartlarını sağlayanlar açık deniz balıkçı gemisi kaptanı yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

(4) Bu maddede belirtilen balıkçı sınıfı gemiadamı yeterlik belgelerine sahip 

gemiadamlarının sahip olduğu deniz güvenlik belgeleri süresiz düzenlenir. Ancak, bu 

gemiadamlarının bu maddede belirtilen yeterlik belgeleri dışındaki bu Yönetmelikte 

belirtilen yeterlik belgelerine sahip olmaları ve balıkçı gemileri dışındaki gemilerde görev 

yapmaları durumunda bu belgeleri süreli verilir.’’ 

 

‘‘Denizde güvenlik ve diğer sertifika eğitimleri ve belgeleri 

Madde 29 – (1) Sözleşmenin VI/1 ve VI/2 Kuralları ile Kod Bölümünün A-VI/1 ve A-

VI/2 Kısmı hükümleri uyarınca tüm gemiadamları; 

a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi, 

b) Temel ilkyardım eğitimi, 

c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi, 

ç) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi, 

d) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimlerini içeren denizde güvenlik 

eğitimlerini, 

almak zorundadır.’’ 

 

BABA MUHSİN balıkçı avlama gemisinde ikinci kısmı oluşturan mürettebat olarak ifade 

edilen ve Liman Çıkış Belgesinde diğer taşınan olarak kaydedilen 2 kişi Su Ürünleri Ruhsat 

Tezkeresi ile çalışmaktadır. Su Ürünleri Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesi ve 5 inci maddesi 

ile de Su ürünleri istihsalinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin gerek kendileri ve gerekse 

istihsalde kullanacakları gemiler için sahip olunması gereken vasıflar ve almaları gereken 

eğitimler belirlenmiştir. 
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 ‘‘Ruhsat Tezkeresi Alma Yükümlülüğü, Usulü ve Şekli 

Madde 4- Su ürünleri istihsalinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, gerek kendileri ve 

gerekse istihsalde kullanacakları gemiler için Ruhsat Tezkeresi almakla yükümlüdürler. 

Ancak gemide toplam çalışanların %20 sini geçmemek üzere, 16-18 yaş arasındaki balıkçı 

yardımcıları ruhsat almaksızın çalıştırılabilir. 

…’’ 

 ‘‘Ruhsat Tezkeresi Alma Şartları 

Madde 5-  Ruhsat tezkeresi almak üzere müracaat eden gerçek kişilerin; Türk 

vatandaşı olmaları, 18 yaşını bitirmiş bulunmaları ve  T.C. kimlik numarası yazılı 

beyanlarını, dalgıç ve balık adamların ise ayrıca dalgıç ve balıkadam belgesi vermeye yetkili 

kuruluşlardan aldıkları belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

…’’ 

Gerçek kişiler için verilen Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresinin geçerlilik süresi Su Ürünleri 

Yönetmeliğinin 4.maddesinde belirtildiği üzere 5 yıldır. Bu süre ilgililerin müracaatı 

üzerine, ortak ise ortak olduğu su ürünleri kooperatif veya birliğinden, ortak değil ise 

kendilerine en yakın su ürünleri kooperatif veya birliğinden, il sınırları içerisinde su ürünleri 

kooperatif veya birliğinin bulunmaması durumunda, il veya ilçe müdürlüklerinden su 

ürünleri istihsali yaptıklarını gösterir belge getirmeleri kaydıyla verildiği valilikçe vize 

edilerek 5 yıl süre ile uzatılır.  Süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç yıl boyunca vize 

işlemi yapılmayan ruhsat tezkereleri iptal edilir. 

Anlaşıldığı üzere, bahsedilen yönetmelik maddesi çerçevesinde belirtilen ruhsatın alınması 

için herhangi bir eğitim gerekliliği bulunmamakta olup, Türk vatandaşı olan ve 18 yaşını 

doldurmuş herkes bu ruhsat tezkeresini alabilmektedir.  

Bu çerçevede BABA MUHSİN balık avlama gemisinde çalışanların sahip olması gereken 

vasıflar ve almaları gereken eğitimler değerlendirildiğinde, gemide ilk kısım çalışan olarak 

ifade edilen ve gemiadamı yeterliliğine sahip çalışanlar, kanun ve yönetmelikler 

çerçevesinde belirlenen eğitimleri aldıktan sonra sınavla balıkçı gemisi kaptan 

yeterliliklerini almışlardır. Ancak Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi ile çalışan ve ikinci kısım 
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çalışan olarak ifade edilen ve aralarında kazazedenin de bulunduğu iki kişinin 6331 Sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinde ve Balıkçı Gemilerinde Yapılan 

Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddelerinde 

öngörülen eğitimleri almadıkları görülmektedir. 

Diğer taraftan mevcut mevzuatlar gerek denizcilik gerekse balıkçılık mesleği üzerine eğitim 

almamış kişilerin balıkçı gemilerinde bulunmasına ve çalışmalarına mani teşkil 

etmemektedir. Bundan dolayı ülkemizde konu ile ilgili eğitim almayan kişiler balıkçı 

gemilerinde çalışabilmekte ve bu kişiler mesleki tehlikelere karşı savunmasız 

kalabilmektedirler. 

Bu nedenle, balıkçı gemilerinde gemiadamı dışında çalıştırılacak kişilerin asgari bir denizde 

güvenlik ve temel denizcilik eğitimi almaları ve belgelendirilmesi hususunda düzenleme 

yapılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. 

3.2 Arama ve Kurtarma 

Kazazede denize düşer düşmez balıkçı gemisi çalışanlarınca kurtarma çalışmalarına 

başlanmıştır. Bu arada balıkçı gemisi kaptanı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve çevredeki 

balıkçı gemilerine kazayı bildirerek yardım istemiştir. Daha sonra balıkçı gemisinin 

yakınlarındaki balıkçı gemileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait iki bot ve bir hava aracı 

kazazedenin düştüğü konuma gelerek arama ve kurtarma faaliyetlerine başlamışlardır. Sahil 

Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 11.04.2018 tarihine kadar icra edilen arama ve 

kurtarma çalışmaları olumsuz sonuçlanmış ve kazazede denizde kaybolmuştur. 

Yukarda ifade edilen arama ve kurtarma çalışmaları, kimliği ve sayısı bilinen bir kazazede 

için yapılmıştır. Ancak vuku bulan kazanın, balıkçı gemisinin batması veya alabora olması 

ile sonuçlanması durumunda çok daha vahim sonuçlarının olacağı muhtemeldir. 

Kabotaj ve liman seferi yapan yük gemileri ile su ürünleri avcılığı yapılan gemilerde gemi 

mürettebatı;  60 günlük süre ile geçerliliği olan liman çıkış belgelerinin ekinde sunulan 

gemiadamı listesinde ile liman başkanlığına bildirilmektedir. Bu 60 günlük süre içerisinde 

gemi mürettebatı ve diğer çalışanlar olarak gemide bulunan personelde zaman içinde 

değişiklik olabilmektedir. Nitekim BABA MUHSİN isimli balık avlama gemisinin LÇB 

belgesinde belirtilen personel sayısı 4 olmasına rağmen sefere 5 kişi ile çıkmıştır.  
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Bu kişilerden sadece kaptan ve bir tayfa balıkçı gemisinin personeli olup, diğer tayfa ve diğer 

biri kazazede olmak üzere iki çalışanın resmi olarak sefere katılacaklarına dair bir kayıt 

bulunmamaktadır. Eğer bu kaza tüm gemi çalışanlarının kaybı ile sonuçlansaydı, 

başlatılacak arama ve kurtarma çalışmalarında kaç kişinin aranacağına dair bilgi kirliliği 

yaşanacağı açıktır. Bu durumun etkin bir arama ve kurtarma çalışmasının başlatılmasını 

engellemesinin yanı sıra yapılacak arama ve kurtarma çalışmalarının başarısını da 

etkileyeceği değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan balıkçı gemilerinde can kurtarma araç donanım ve teçhizatlarının gemideki 

çalışan sayısı kadar bulundurulması olası kazalarda kazazedelerin hayatta kalıp 

kurtarılabilmeleri adına hayati öneme haizdir. Bahse konu kazada BABA MUHSİN isimli 

balık avlamam gemisinde bulunan can kurtarma araç donanım ve teçhizatı gemide bulunan 

çalışan sayısı kadar olduğu tespit edilmiştir.  

3.3 Can Kurtarma Ekipmanlarının Kullanımı 

 

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmeliğin İşverenin Yükümlülüğü başlığı altında; 

‘‘ Madde 8 – (1) Gemi sahipleri/donatanlar, kaptanın sorumluluğu saklı kalmak kaydı 

ile çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için, aşağıdaki önlemlerin alınmasını 

sağlar: 

… 

c) Gemide yeterli sayıda uygun acil durum ve can kurtarma ekipmanı kullanıma hazır 

halde bulundurulur. 

ç) Ek-3’te belirtilen can kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ile ilgili olarak gerekli 

önlemler alınır. 

d) Kişisel koruyucu donanım, 2/7/2013 tarihli ve 28695sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 

Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu Yönetmelikte belirtilen özelliklere (Ek-4) 

uygun olur. 
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…’’ 

Yönetmelik içinde yayınlanan, EK-3 Can Kurtarma ve Hayatta Alma Ekipmanı ile ilgili 

Asgari Güvenlik ve Sağlık Gerekleri başlığı altında; 

‘‘Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları 

veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır. 

1. Gemilerde, gemideki kişi sayısı ve geminin çalışma alanı dikkate alınarak; çalışanları 

sudan kurtarmak için gerekli araçların ve acil yardım isteme telsizinin, özellikle de acil 

konum gösteren hidrostatik tertibatlı telsiz vericisinin bulunduğu, yeterli hayat kurtarma ve 

hayatta kalma ekipmanı bulundurulur. 

2. Hayat kurtarma ve hayatta kalma ekipmanı ve tüm kısımları, daima asıl yerlerinde, çalışır 

ve hemen kullanılabilir durumda bulundurulur. Bu parçalar gemi limandan ayrılmadan 

önce ve sefer sırasında çalışanlar tarafından kontrol edilir. 

…’’ 

Ek-4 Kişisel Koruyucu Donanım ile İlgili Asgari Güvenlik ve Sağlık Gerekleri başlığı 

altında; 

‘‘Bu ekte belirtilen yükümlülükler, geminin özellikleri, yürütülen işler, çalışma koşulları 

veya bulunan bir riskin gerektirdiği her durumda uygulanır. 

1. Çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik riskler toplu veya teknik koruma yöntemleriyle 

önlenemediğinde veya yeterince azaltılamadığında, çalışanlara kişisel koruyucu donanım 

sağlanır. 

2. Giysi şeklinde veya giysi üzerine giyilen kişisel koruyucu donanım, deniz 

ortamıyla kontrast oluşturacak ve açıkça görülebilecek parlak renklerde olur.’’ 

Hükümleri ile balıkçı gemilerin de çalışacak kişilerin sağlık ve güvenlik önlemleri 

bakımından uyması gereken kriterler belirlenmiştir. 

Söz konusu Yönetmeliğin yanı sıra Gemilerin Teknik Yönetmeliği, Balıkçı Gemilerinin 

Denetim Listesi’ne (EK-4) göre balıkçı gemilerinde bulunması gereken can kurtarma 

ekipmanları belirlenmiştir. BABA MUHSİN isimli balık avlama gemisine 01.08.2017 
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tarihinde yapılan Denize Elverişlilik yıllık sörveyinde geminin yeterli can kurtarma 

ekipmanı ile donatıldığı görülmüştür. 

Denize adam düşme olayları genellikle beklenmedik zamanlarda ve olağanüstü hava 

koşullarında meydana gelmektedir. Nitekim söz konusu kaza ani olarak geliştiğinden 

kazazede kişisel yüzdürücü ekipmanı(can yeleğini) kullanamadan denize düşmüştür.  Gemi 

mevzuata uygun bir şekilde can kurtarma ekipmanları ile donatılmasına rağmen denize 

düşen kazazedenin kurtarılmasına yeterli olamamıştır. Çünkü balıkçı gemilerinde çalışanlar 

söz konusu ekipmanı bir kaza sonrasında kazanın etkilerinden korunmak için 

kullanmaktadır. Ancak bu ekipmanın kullanımı için de bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Konuyla ilgili İngiltere Portsmouth Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre de 

çalışırken bir kaza sonucu denize düşen personelde bulunacak kişisel yüzdürücü bir 

ekipmanın avantajları şöyle sıralanmıştır; 

 Hava yolunu ve yüzü sudan açık tutar, 

 Kişinin fazla efor sarf etmesinin sebep olacağı kalbin çalışma yükünü azaltır. 

 Kişinin sudan kurtarılması için gerekli zamanı ve etkili kurtarma yöntemlerinin 

uygulanmasını sağlar. 

Bahse konu kaza sırasında çalışanın üzerinde bulunacak kişisel yüzdürücü bir ekipmanın 

onun suya batmasını zorlaştıracağı veya suya batsa bile sudan çıktıktan sonra onu su üstünde 

tutarak soluk alıp verme refleksi sırasında su yutmasını önleyebileceği 

değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bu tip bir ekipman kişiyi yüzebilir kılar ve gereksiz 

efor sarf etmesini de engeller. 

Yukarıda ifade edilen veriler çerçevesinde balıkçı gemilerinde çalışanların yaptıkları işten 

dolayı denize düşme riskinin yüksek olduğu açıktır. Bu bağlamda, balıkçı gemilerinde 

özelikle güvertede çalışanların üzerinde hareket kabiliyetlerini kısıtlamayan kişisel 

yüzdürücü ekipmanların bulunması (Resim 10-11), olası denize düşme olaylarında hayatta 

kalma periyodunu uzatacağı dolayısıyla kişinin sağ olarak kurtarılma şansını arttıracağı 

değerlendirilmektedir. 
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Resim 10: Kişisel Yüzdürücü Ekipman  

 

 

Resim 11: Kişisel Yüzdürücü Ekipmanın Çalışma Sırasında Kullanımı  

3.4 Benzer Kazalar 

2017 yılında yayınlanan BURHAN KAPTAN 1 kaza raporlarında, yine Su Ürünleri 

Tezkeresi ile çalışan bir balıkçı gemisi tayfası denize düşmüş ve kaybolmuştur. Bahse konu 
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kazazedenin cansız bedeni olaydan bir buçuk yıl sonra başka bir balıkçının ağına takılmış 

olarak bulunmuştur. 

Kaza ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucu, ortaya konulan temel sorunlardan birisi, 

İşyeri Tehlikeli Sınıflar Listesinde yer alan Balıkçılık mesleğini icra eden balıkçı gemisi 

tayfalarının bir kısmının yaptıkları iş ile ilgili ve temel denizcilik konularında eğitim 

almadan çalışmalarıdır. Kazaya etki eden diğer bir faktör ise kişisel yüzdürücü ekipmanın 

güvertede çalışırken kullanılmaya uygun olamaması veya kullanılmaması olarak göze 

çarpmaktadır. 
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BÖLÜM 4 – KAZA SONRASI ALINAN ÖNLEMLER 
 

31/10/2012 tarih ve 328453 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinde 

24/09/2019 tarihinde yapılan değişiklikle, Limanlar Yönetmeliğinin Liman Çıkış Belgesi 

başlığı altında yer alan 11 Maddesine 9 uncu fıkra eklenmiştir. 

‘‘(9) Kabotaj ve liman seferi yapan ve Liman Çıkış Belgesi düzenlenmiş olan her 

geminin belgeye esas gemi adamı durumu/şartlarının değişmesi halinde gemi kaptanı 

tarafından liman başkanlığına bilgi verilmesi zorunludur.’’ 

Yapılan düzenleme ile özellikle BABA MUSİN gibi balık avlama gemisi gibi gemilerinin 

60 günlük süre için aldıkları Liman Çıkış Belgelerinde beyan ettikleri gemi personelinde 

(gemi mürettebatı/ diğer taşınan) değişiklik olması durumunda ilgili liman başkanlığına bilgi 

vermeleri zorunlu hale getirilmiştir. Gemilerdeki personel değişikliğinin liman başkanlığına 

anlık olarak bildirilmesi sayesinde gemilerde yaşanabilecek olası kazalar sonrasında 

başlatılacak arama ve kurtarma faaliyetlerinin doğru kişiler için doğru zamanlama ile 

yapılmasına ve sürdürülmesine imkân sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190924-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190924-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190924-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190924-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190924-2.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190924-2.htm
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BÖLÜM 5 – SONUÇLAR 
 

4.1 Tehlikeli meslekler grubunda yer alan balıkçılık mesleğini yapan kazazede balıkçılık 

ile ilgi bir eğitim almamıştır. 

 

4.2 BABA MUHSİN gemisinde gemiadamı dışında diğer taşınan olarak bulunan 

kazazede de dahil olmak üzere iki kişi herhangi bir temel denizcilik eğitimi veya 

denizde güvenlik eğitimlerini almamışlardır. 

 

4.3 Denize düşen kazazedenin kaza anında üzerinde kişisel yüzdürücü ekipman 

bulunmamaktadır. 

 

4.4 Liman Çıkış Belgesi almak için Liman Başkanlığına beyan edilen BABA MUHSİN 

gemisinin mürettebat listesinde kazazedenin ismi bulunmamaktadır. 

 

4.5 Liman Başkanlığına beyan edilen BABA MUHSİN gemisinin mürettebat listesi ile 

kaza günü balıkçı gemisinde bulunan mürettebat listesi birbirine uyumlu değildir. 
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BÖLÜM 6 – TAVSİYELER 
Yapılan kaza incelemesinden elde edilen analiz ve sonuçlar dikkate alınarak aşağıdaki 

tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 

22/06-19 Balıkçı gemilerinde çalışan kişilerin, yaptıkları işe uygun iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimi aldıklarının ve belgelendirildiklerinin etkin şekilde 

denetlenmesi, 

Tarım ve Orman Bakanlığına 

23/06-19 Ticari balıkçı gemilerinde çalışmak üzere ‘‘Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi’’ 

alacak gerçek kişilerin, asgari bir denizde güvenlik ve temel denizcilik eğitimi 

almaları konusunda düzenleme yapılması, 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına 

 

24/06-19 Balıkçı gemilerinde gemi adamları dışında bulunan ve özellikle balık avlanma 

ile balık depolama işlerinde çalışan kişilerin mesleki yeterliklerinin 

belirlenmesi konusunda çalışma yapılması, 

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğine 

25/06-19 Balıkçı gemilerinde özellikle avlanma esnasında güverte tayfası ve diğer 

çalışanların hareket kabiliyetlerini kısıtlamayan kişisel yüzdürücü ekipmanları 

kullanmaları konusunda kooperatif üyelerinin teşvik edilmesi, 

 

 

tavsiye olunur. 
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EK- 1 

ÇİZELGE 7 

BALIKÇI GEMİLERİNİN GEMİADAMLARI İLE DONATIMI 
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300 GT –1000 GT’den küçük 1 1 1  1 1 5 

100 GT – 300 GT’den küçük 1 1  1   3 

50 GT – 100 GT’den küçük 1 1   1  3 

50 GT’den küçük 1   1  1 3 
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300 GT – 1000 GT’den küçük  1 1 1  1 4 

150 GT – 300 GT’den küçük  1 1   1 3 

50 GT – 150 GT’den küçük  1  1   2 

50 GT’den küçük  1  1   2 

 

NOT :  1. 1000 GT ve daha büyük balıkçı gemileri yük gemileri gibi donatılır.  

2. Kabotaj veya Liman Seferi bölgelerinde;  

a) 18 Gt den küçük balıkçı gemilerinde Gemiciler veya Balıkçı Gemisi Güverte Tayfaları, 50 GT’den 
küçük balıkçı gemilerinde Usta Gemiciler,  

b) 150 GT’den küçük balıkçı gemilerinde usta gemici olarak 3 yıllık deniz hizmeti bulunan Usta 
Gemiciler,  

c) 150 -300 GT’ye kadar balıkçı gemilerinde Güverte Lostromosu olarak 3 yıl deniz hizmeti bulunan 
Güverte Lostromoları, Kaptanlık yapabilir.  

3. Liman sefer bölgesinde tam boyu 12 m’den küçük su ürünleri ruhsat tezkeresi almış Balıkçı Teknesi en az Miço 
veya Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası ya da Silici ile donatılır.  

4. Kabotaj ve Yakın Kıyısal Seferde Balıkçı Gemisi Kaptanı yerine Sınırlı Vardiya Zabiti de kaptanlık yapabilir.  

5. Liman Sefer Bölgesinde veya merkez limandan 25 mil açılmadan yapılan ve tekrar hareket limanına dönülen 
veya ardışık limanlar arasında yapılan seferlerde, 18 GT’den küçük Balıkçı Gemileri gemici tarafından donatılır.  

6. Yakın kıyısal seferde makinesi köprüüstünden kumandalı 150 GT’den küçük balıkçı gemilerinde silici 
aranmaz.”  

7.  Liman seferinde ve Kabotaj seferinde, köprü üstünden kumandalı 300 GT den küçük balıkçı gemilerinde silici 
yerine gemici veya Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası istihdam edilebilir. 
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EK- 2 
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EK- 3 
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EK- 4 

 

 


