
 

21.12.2004-11223 

GÜMRÜK MUHAFAZA GEMİ (BOT) PERSONELİ GİYECEK  

VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
 

 

 

AMAÇ: 

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Gemi (Bot) 

personelinin; 

 

a) Görevi başında ve dışındaki tutum ve davranışlarında ilgili mevzuatla belirlenen usuller 

çerçevesinde davranmalarını ve bu anlayış içerisinde görev yapmalarını,  

 

b) Kılık ve  kıyafetlerini, 

  

c) Üst ve astlarına karşı davranışlarında kurallara uygunluğu, 

 

d) Görev ve hizmeti birlik ve beraberlik içerisinde yürütmeyi, 

 

sağlamaktır. 

 

Madde 2- Bu yönerge hükümleri Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Gemi (Bot) personeli 

hakkında uygulanır. 

 

Madde 3- Bu yönergede geçen;  

 

a) Müsteşarlık; Gümrük Müsteşarlığını, 

 

b) Genel Müdürlük; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü, 

 

c) Teşkilat; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra birimlerini, 

 

d) Gemi Adamı; Gemi (Bot) Kaptanını, Makinistini ve Gemicisini, 

 

e) Kaptan; Bir gemiyi kumandası altında bulunduran şahsı, 

 

f) Makinist; Geminin (Botun)  makinalarının çalıştırılmasından sorumlu olan şahsı, 

 

g) Gemici; Geminin Kaptan, Zabit ve Makinistleri dışında gemi personelini,  

 

h) Gemi; Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka bir aygıtla 

yola çıkabilen aracı, 

 

 İfade eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEMİ (BOT) PERSONELİNİN GÖREVLERİ: 

 

Madde 4- a) Gemi (Bot) Kaptanı: Bir gemiyi (Botu) kumandası altında olması 

nedeniyle Geminin (Botun) sevk ve idaresinden sorumludur. 

 

b) Makinist: Geminin (Botun) makinalarının çalıştırılmasını, bakımlı bir halde harekete 

her an hazır bir vaziyette bulundurulmasını sağlamak ve kaptanın görevle ilgili direktiflerini 

yerine getirmekle yükümlüdürler. 

 

c) Gemici: Geminin (Botun) makine dairesi, güverte, kaptan köşkü, salon, kamara ve 

benzeri yerlerin bakım ve temizliğini yapmak, göreve her zaman hazır bulundurmak ve 

kaptanın vereceği görevle ilgili talimatları yerine getirmekle yükümlüdürler. 

 

Madde 5- Gemi (Bot) personeli bağlı bulunduğu birim amirinin emrinde olup, 

Kaçakçılıkla Mücadelede ve görevle ilgili hususlarda verilecek emirleri yerine getirmekle 

yükümlüdürler. 

 

Madde 6- Gemi Seyir Jurnali muntazam bir şekilde usulüne uygun olarak tutulacak, 

kaptan ve makinist tarafından imzalanacaktır. 

 

Gemi adamlarının, denizde devriye seyirlerinde ve kaçakçılık takiplerinde 

görevlendirilmeleri halinde, görevlendirme emri verenin adı, soyadı ve unvanı seyir jurnalinin 

ilgili bölümünde belirtilecektir. 

 

Seyir jurnali herkesin göremeyeceği bir yerde ve özel bir bölmede kaptan veya 

makinistin sorumluluğunda muhafaza edilecektir. 

 

Madde 7- Gemi Adamlarının Ünvan Yükselmeleri, Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik 

Müsteşarlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği 

hükümlerine tabidirler. 

 

Madde 8- Kimlik Belgesi; Gemi (Bot) personelinin kimlik belgelerinin şekli ebadı ve 

dağıtımı Müsteşarlığımız Personel Dairesi Başkanlığınca yapılır. 

 

Madde 9- Selamlama ve Usulleri; Gümrük Muhafaza Personeli İç Hizmet 

Yönetmeliğinin 20 ve 21’inci maddesinde belirtilen usul ve şekilde yapılacaktır. 

 

Madde 10- Yasak Faaliyetler; Gemi Adamları, Gümrük Muhafaza Personeli  İç Hizmet 

Yönetmeliğinin 24’ncü maddesinde belirtilen yasak faaliyetlerde bulunamazlar. 

 

 

  GEMİ (BOT) PERSONELİ GİYECEKLERİ: 

 

 Madde 11- Gemi (Bot) personelinin giyecek istihkakı “Devlet Memurlarına Yapılacak 

Giyecek Yardım Yönetmeliği” çerçevesinde görev yaptıkları Başmüdürlüklerce karşılanır. 

 

Uyumluluğu sağlamak için resmi elbiselere takılan işaretler ilgili idarece temin edilir. 

 

 Madde 12- a) Kıyı Kaptanı: Kışlık ceketin kollarında üç sarı şerit ve şeridin üzerinde üç   

yıldız, ikisi yan yana bir üstte olacak şekildedir. Sol göğüs cep üzerine Gümrük Muhafaza 

Arması takılır. 

 



 

Yazlık giyeceklerde omuzlar üzerinde apolet ve apolette üç sarı şerit ile üçgen biçiminde üç 

yıldız bulunur. Apolet siyah renktedir. 

 

b) Liman Kaptanı : Kışlık ceketin kollarında iki şerit ve iki yıldız bulunur. Sol göğüs cep üzerine 

Gümrük Muhafaza Arması takılır. 

Yazlık giyeceklerde gömleğin omuzlarının üzerindeki apoletlerde iki sarı şerit ile iki yıldız 

bulunur. Diğer amblem ve semboller kıyı kaptanında olduğu gibidir. 

 

c) Makinist: Kışlık ceketin kollarında bir sarı şerit bulunur. Sol göğüs cep üzerine Gümrük 

Muhafaza Arması takılır. 

 

 

KIŞLIK KIYAFET: 

 

Madde 13- a) Ceket: Siyah seri kumaştan kruvaze yakalı, iki sıra madeni çapalı (8) düğmeli 

arkadan iki yırtmaçlı, sol göğüste bir yanlarda iki adet gizli ceplidir.  

 

b) Pantolon: Önden iki yandan birer pileli, arka sağda bir, iki yandan birer adet gizli cepli, yedi 

adet kemer köprülü, fermuarlı, klasiktir.  

 

Madde 14- Gömlek: Beyaz poplin kumaştan, uzun kollu klasik olacaktır. 

 

Madde 15- Kravat: Klasik, siyah renkli düz kumaştan olacaktır. 

 

Madde 16- Şapka: Çapa kokartlı, yandan geniş sırmalı ve atkılı, düğmeli, siperlikli, beyaz renkli 

sentetik muşambadan imal edilmiş olacaktır.  

 

Madde 17- Muşamba Yağmurluk: Sentetik lacivert renkli muşambadan, klasik başlıklı olacaktır. 

 

Madde 18- Palto: Siyah renkli kaba yünlü kumaştan dikilecektir.  

 

Madde 19- Ayakkabı: Siyah deriden mamul., bağcıklı, klasik tip olacaktır. 

 

 

YAZLIK KIYAFET: 

 

Madde 20- a) Pantolon: Beyaz renkli keten kumaştan imal edilmiş olup, klasik, paçaları 

dublesiz, yanda iki, arka sağda bir cepli olup, 5 kemer köprülü olacaktır. 

 

b) Gömlek: Beyaz renkli keten kumaştan imal edilmiş olup, kısa kollu, önden iki yaka cepli, 5 

madeni çapalı sarı düğmeli, omuzlarda apolet takmak için ikişer adet köprü bulunacaktır.  

 

Madde 21- Ayakkabı: Beyaz deriden mamul, bağcıklı, klasik tip olacaktır. 

 

YÜRÜRLÜK 

 

Madde 22- 17.01.1992 tarihinde yürürlüğe giren “Gümrük Muhafaza Gemi (Bot) Personeli 

Giyecek, Teçhizat ve Çalışma Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Madde 23- Bu Yönerge Onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

Madde 24- Bu Yönerge hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 


