GAZ ÖLÇÜM UZMANI BAŞVURULARI
Gaz ölçüm uzmanı olmak isteyen kişiler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel
Müdürlüğünden izin alarak seminer vermek için yetki almış kurum/kuruluşlara seminere
katılmak için başvuruda bulunmalıdır.
Gaz ölçüm uzmanı adaylarına yönelik seminere, aşağıda belirtilen yeterlikteki
kişiler katılabilir:






Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden
mezun ve en az 2 yıl tersane veya gemide çalışmış veya en az 1 yıl bakım, onarım veya
gemi söküm tesisinde çalışmış olan kimya mühendisleri, kimyagerler, makine
mühendisleri.
Gemi Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler.
A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 2 yıl tesiste çalışmış olanlar.

Gaz Ölçüm Uzmanı Seminer Katılım Sertifikası
Yapılan seminer çalışmasından sonra seminer programın en az %80’ine katılan
katılımcılara semineri düzenleyen kurum/kuruluş tarafından seminer katılım sertifikası
düzenlenir.
Seminer katılım sertifikasında; seminer izninin tarih ve sayısı, seminer tarih aralığı,
semineri düzenleyen kuruluş, sertifikanın düzenlendiği tarih, katılımcının adı soyadı, kimlik
numarası ve katılımcı sertifikasını onaylayan kişinin unvan ve imzası yer alır.
Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı Başvurusu
Gaz ölçüm uzmanı sınavı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından
yapılır.
Sınav ücreti ve sınavla ilgili diğer bilgiler, sınav tarihinden en az 30 gün önce Tersaneler
ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (www.tkygm.gov.tr) ilan edilir.
Gaz ölçüm uzmanı semineri katılım sertifikasına sahip kişiler sınav gününden en az 15
gün önce Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne ulaşmış olacak şekilde aşağıdaki
belgelerle şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta ile sınav müracaatlarını yaparlar:
 Gaz ölçüm uzmanı sınavı başvuru formu. (Form 1 Örneği)
 Sınav tarihinden önceki 1 yıl içinde seminere katıldığını belirtir gaz ölçüm uzmanlığı
semineri katılım sertifikasının kopyası. (Geçerli yetki belgesi bulunan veya belge
geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde gaz ölçüm uzmanı sınavına
başvuran gaz ölçüm uzmanlarının seminer katılım belgesi sunmalarına gerek
bulunmamaktadır. Sınava giriş için başvuru formu ve sınav ücretinin yatırıldığına dair
makbuzun sunulması gerekir.)
 Mezuniyet belgesinin kopyası.
 İlgili Odaya kayıt şartlarını ispatlayan oda kimlik fotokopisi/oda sicili numarası veya
Odaya kayıt hakkının bulunduğuna ilişkin meslek odası Yönetmeliği ilgili maddesinin
refere edilmesi gerekmektedir.
 İlk defa gaz ölçüm uzmanı olarak yetkilendirilecek kimya mühendisleri, kimyagerler,
makine mühendisleri için iş tecrübesini gösterir ilgili firmadan alınmış yazı veya
çalışma süresini gösteren resmî belge.

 e-Devlet Kapısı içerisinde yer alan e-denizcilik ödeme sisteminden sınav ücretinin
yatırıldığına dair makbuz.
Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı
Sınava katılımı uygun görülen adayların isim listesi sınav tarihinden en az 5 gün önce
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde (www.tkygm.gov.tr) ilan
edilir.
Adaylar ilan edilen sınav gününde sınavın başlama saatinden en az 30 dakika önce sınav
yerinde resmî kimlik belgeleri ile hazır bulunmak zorundadırlar.
Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.
Sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılır, sınav sonucunda yüz üzerinden en az 70
puan alan kişiler başarılı sayılır.
Sınav sonucunda başarılı olan adayların listesi sınav tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde www.tkygm.gov.tr internet sitesinde ilan edilir.
Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı Sonucuna İtiraz
Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip 10 iş günü
içinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Genel
Müdürlük tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek
sonuçlandırılır.
Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adaylar
Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adayların, sonraki 2 sınav
başvurusunda önceki başvuruda sunduğu seminer katılım sertifikası geçerli kabul edilir.
Başarısız olduğu sınavdan itibaren 2 yıl süreyle Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenecek bir sınava katılım sağlamayan adaylar ile sonraki iki sınavda başarılı
olamayan adayların tekrar gaz ölçüm uzmanı seminerine katılımı gereklidir.
Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin geçerliliği
Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin geçerlilik süresi belge düzenleme tarihinden itibaren
5 yıldır.
Gaz ölçüm uzmanlarının yetkilendirilmesi
Sınavda başarılı olan adayların Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi alabilmesi için
aşağıdaki belgeler ile şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Tersaneler ve Kıyı
Yapıları Genel Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.
 Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi başvuru formu. (Form 2 Örneği)
 Yetki belgesi ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden
yatırıldığına dair makbuzu.
Başvurusu uygun olan adaylara Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
tarafından Gaz Ölçüm Uzmanı Yetki Belgesi düzenlenir. Düzenlenen yetki belgeleri gaz ölçüm
uzmanının başvuru dokümanındaki adresine gönderilir veya şahsen teslim alınabilir.
Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin yenilenmesi
Belge geçerlilik süresi içerisinde yılda 20’den az olmamak üzere en az 100 adet gazdan
arındırma belgesi düzenleyen gaz ölçüm uzmanlarına sınavsız şekilde yeniden beş yıllık yetki
belgesi düzenlenir. Bu şekilde yapılacak başvurular belge geçerlilik süresinin bitiminden

itibaren en geç 3 ay içinde yapılmak zorundadır. Bu şartları tamamlamadığı halde belgesini
yenilemek isteyen gaz ölçüm uzmanlarının yeniden sınava girmesi mecburidir.
Gazdan arındırma belgelerini sunarak yetkisinin yenilenmesini isteyen gaz ölçüm
uzmanlarına, yetki belgesi ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden
yatırıldığına dair makbuz ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne şahsen, kargo
veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucunda geçerlilik süresi beş yıl olan yetki
belgesi yeniden düzenlenir.

