TAKTİK

Hâlâ ADB’niz yok mu?
MEVZUAT YAKIN ZAMANDA DEĞIŞTI, HALIYLE HERKES
AMATÖR DENIZCI BELGESI (ADB) ALMAK IÇIN NELER YAPMAK
GEREKTIĞINI BILMIYOR. ESKIDEN EHLIYET ALMA IŞLEMLERI
DAHA BASITTI. ANCAK SISTEM DEĞIŞTI, BU NEDENLE
PROSEDÜRÜN NASIL IŞLEDIĞINE ÖĞRENMEK LAZIM KI KÜÇÜK
DETAYLAR SINIR BOZUCU PROBLEMLERE NEDEN OLMASIN.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: SABINE DEDEOĞLU, TAYFUN ÖZTUNA

Geçen sayılarda teknelerin
sezonhazırlığı ile ilgili soruları cevapladık.
Yani tekne sahipleri için yazdık. Pekiyi
henüz tekneniz yoksa ne yapacaksınız?
Ya bir arkadaşınızın teknesiyle çıkacak
ya da tekne kiralayacaksınız. Tekneyi
kullanan, ekipten sorumlu kişi olmanız
gerektiğini düşünüyorsanız artık ehliyet
alma vakti de gelmiştir.
ADB sınavına girmeden önce
İlk önce internet üzerinden ders
almanız gerekiyor. Bunun için https://
ades.udhb.gov.tr sayfasına tıklayıp
kayıt olmalısınız. Yalnız dikkat; TC
kimlik numaranızı, adınızı ve soyadınızı
girip bir şifre kurduktan sonra e-posta
adresinizi de yazmalısınız. “Ne var
bunda zor olan?” demeyin… Sistem
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sadece Yahoo, Gmail veya Hotmail
adreslerini kabul ediyor. Üçünü de
kullanmıyorsanız, önce adresinizi açın ve
e-posta adresinizi sakın hatalı girmeyin.
Eğer yanlış bir şey girerseniz şifrenizi
alamazsınız. Düzeltmesi de internet
üzerinden mümkün değil. Çünkü TC kimlik
numarasıyla bir defa kayıt olan biri yeni
kayıt açamıyor. Sistemden dolayı, liman
başkanlıklarındaki çalışanlar da yardımcı
olamıyorlar.
Yani kayıt sırasında hata yaparsanız,
sorunu ancak Ankara’daki memurlar ile
çözebilirsiniz.
Kaydınızı yaptıktan sonra e-posta
adresinize gönderilen şifreyle giriş yapıp
‘Amatör Denizcilik Eğitimi’ sekmesini
tıklayıp derse ve ‘Amatör Denizcilik
Eğitimi Sınavı/ADES’e başlayabilirsiniz.

Tabii sekiz konuluk ders notlarını
(Tekne ve bağlar, tekne kullanımı ve
manevra, seyir ve seyir yardımcıları,
denizde canlı kalma ve ilk yardım,
çatışmayı önleme, acil durumlar,
meteoroloji, motor ve elektrik bilgisi)
PDF formatında indirip önden bir
okuma yapabilirsiniz.
Sistemde 24 bölüm var:
1. Genel bilgiler
2. Tekne kısımları ve donanımlar
3. Genel denizcilik terimleri ve teknede
yönler
4. Halatlar, bağlar ve palamar halatları
5. Manevrayı etkileyen faktörler,
yanaşma ve ayrılma
6. Yelkenli tekneler
7. Seyir araçları
8. Seyir yardımcıları
9. Seyir
10. Kuzey yıldızı bulma
11. Denizde çatışmayı önleme
12. Demirleme
13. Denizde canlı kalma
14. Denize adam düşmesi
15. Denizde çatışma ve çatışma sonrası
alınacak önemler
16. Teknenin karaya oturtulması
17. Yedekleme ve yedeklenme
18. Denizde yangınla mücadele
19. Tekneyi terk ve denizde canlı kalma
20. Denizde ve gemide ilk yardım
21. Meteoroloji
22. Deniz kirliliği
23. Makine
24. Elektrik bilgisi
Her bölümü iki kez okumanız gerekiyor.
İkinci defa okumazsanız sonraki ders
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veya sınav bölümü açılmıyor. Dersleri
ikişer kere okuyup o bölümün sınavını
başarıyla geçtikten sonra sıradaki
bölümü açabilirsiniz. Her sınav, 10 dakika
süre ve beş uygulama ile sınırlandırılmış.
Sınavı bitirdikten sonra sistem
uygulama özeti veriyor. 10 dakika henüz
bitmediyse sınava geri dönebiliyorsunuz.
‘Tümünü gönder ve bitir’i tıkladıktan
sonra doğru ve yanlış cevaplarınız, yüzde
kaçının doğru olduğu ve tabii sınavı geçip
geçemediğiniz bildiriyor. Eğer soruların
yüzde 60’ını doğru cevaplayıp sınavı
geçemediyseniz testi tekrar çözmek
için beklemek zorundasınız. Sistem bir
sonraki denemeye 24 saat sonra izin
veriyor. Testi başarılı geçmenize rağmen,
bilginizi pekiştirmek için aynı sınavı dört
defa daha tekrarlayabiliyorsunuz.
Ders olarak 24 bölüm var ama bazı
konuların sınavı ortak, yani toplamda
17 sınava giriyorsunuz. Bütün sınavları
başarıyla geçtikten sonra, sayfa
sonundaki ‘ Amatör Denizcilik Eğitimi
Kurs Tamamlama’ sekmesini tıklayıp
‘Ders Bitirme Belgesi’ni yükleyebilirsiniz.
Gerçek imtihana girmek için
yapılacak işlemler
Önce Gemi Adamları Online Sınav
Sistemi-GOSS (http://gss.gasm.gov.tr)
sitesine girip bir kayıt daha yapmanız
gerekiyor. Bu sefer e-posta adresinize
gelen yeni şifreyle giriş yaptıktan sonra
‘kullanıcı’ (ADS) üzerine tıklayıp ADS
Aday işlemlerini girmeniz gerekiyor:
1. Kimlik bilgileri ve fotoğraf.
Fotoğrafınızı çekip hemen
yükleyebilirsiniz veya bilgisayarınızda
kayıtlı uygun bir fotoğraf varsa onu da
ekleyebilirsiniz.
2. İletişim bilgileri. Adresinizi tam
olarak girmenize rağmen ‘system error’
ibaresiyle karşılaşıyorsanız, bir kez de
posta kodu bölümünü boş bırakarak
deneyin.
3. Gözve Kulak Burun Boğaz uzmanı
çalıştıran resmi veya özel bir sağlık
kuruluşundan sağlık raporu. En fazla
6 ay geçerli. Sağlık raporunu sisteme
yüklerken problem yaşanmıyor.
4. Ödeme. Sitede belirtilen Ziraat
Bankası hesabına 50 TL yatırdıktan
sonra bu dekontu tarayıp GOSS
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sistemine yükleyin. Dekont tarihi, sınav
türü (ADB) ve sınavınızı hangi liman
başkanlığında yapmak istediğinizi seçin.
5. Onay. Randevu için onay
gerekiyor. Onay bilgisi size e-posta
yoluyla bildiriliyor. Onay ile ulaştığınız
sekmede randevu tarihinizi alabilirsiniz.
Sınav tarihini bir gün öncesine kadar
değiştirmek mümkün. Geç kalırsanız
harcınız yanar ve tekrar yatırmanız
gerekir.
Gerçek sınav ADES’le aynı değil
GOSS sınav merkezin yeri liman
başkanlığı binası içerisinde olmayabilir. O
yüzden tam nerede olacağını ve sınavın
kaçta başlayacağını mutlaka not edin.
Sınavda TC kimlik numaranızı
göstermek zorunda olduğunuzu
unutmayın.
GSS (Gemi Adamları Sınav Sistemi) de
kullandığınız şifrenin de yanınızda olması
gerekiyor. Zira online sınava kimlik
numaranızı ve sistemin şifresini yazarak
giriyorsunuz.
Soruların şekli, tarzı ADES sisteminde
alıştığınız sorularla bire bir aynı değil. Bu
nedenle imtihana hem Amatör Denizci
El kitabıile çalışın hem de internette
bulduğunuz ‘ADB sınav soruları’nı çözün.
Sınavda 500 sorudan 50 soru rastgele
seçiliyor, yani her talebenin soruları farklı.
Soru şekli bazen şaşırtıcı olabiliyor. Bazı
konularda (örneğin; tekne ve kısımları,
ışıklar gibi) çizim veya animasyon
kullanılıyor, şaşırmayın!
Sınav süresi 60 dakika. Süre dolunca
sonuçlar hemen çıkıyor. Fakat sadece kaç
puan aldığınız söyleniyor; %60 ve üstünde
puan aldıysanız başarıyla geçtiniz
demektir. Hangi sorulara yanlış cevap
verdiğinizi veya doğru cevabın ne olması
gerektiğiyle kimse ilgilenmiyor maalesef.
İmtihandan sonra
Her şey bilgisayar üzerinden olmuyor.
İmtihandan başarıyla çıktıktan sonra
GOSS sınav merkezine gidip dosyanızı
elden vermelisiniz. Şu belgeler isteniyor:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. 4 (veya 2) adet fotoğraf
3. Adli sicil kaydı veya kamu personeli
olan kişilerden kurum kimliği fotokopisi/
kurumda çalıştığına dair yazı

4. Diploma fotokopisi
5. Reşit olmayanlar için
muvafakatname. 14 yaşını tamamlamış,
18 yaşını tamamlamamış adayın
velisi/vasisi tarafından yazılmış
muvafakatname
Evraklarınızı teslim ettikten sonra
bir dilekçe hazırlanıyor. Veraset ve
Harçlar Vergi Dairesi’ne yatırdığınız
harç dekontunu (25 TL) GOSS sınav
merkezine vermeniz gerekiyor.
İstanbul’da yaşayanlara bu konuda
kolaylıklar dileriz!
Amatör Denizci Belgenizi birkaç
gün sonra GOSS sınav merkezinden
alabilirsiniz.
Not: Belgeniz basılana kadar GOSS
sitesine yüklediğiniz fotoğrafınızı
değiştirebilirsiniz!

Amatör Denizci Belgesi ile neler
yapabilirsiniz
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular
Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden çıkan
Amatör Denizci Belgesi ‘özel tekneleri
deniz ve içsularda sevk ve idare etmek
için geçerli.’
Türkiye’de özel bir tekneyle denize
çıkmak isteyen her TC vatandaşı,
Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak
zorunda. Liman Başkanlığından skipper
olarak çıkış almak için kanuna göre aynı
zamanda KMT Belgesi (Kısa Mesafe
Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi)
göstermek gerekiyor. Yalnız bu durum
liman başkanlığına göre değişebiliyor;
kimi yerde KMT Belgesi göstermeden
transitlog alınabiliyor. ADB ve KMT
belgesiyle yurtdışına da çıkabilirsiniz.
Ama unutmayın, sadece belge
sahibi olmak yetmiyor. Kendinizin
ve yanınızdaki kişilerin hayatını riske
atmayın. Yeterince pratik yapmadan,
ders almadan denize çıkmayın!
www.sollaresailing.com

