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İKİNCİ BÖLÜM 

Gemiadamı Yeterlik Şartları 

 

Yat sınıfı gemiadamları yeterliklerinin şartları 
MADDE 26 – (1) Yat Kaptanı (149 GT) yeterliği almak için müracaat edenlerden; 

a) 18 yaşını bitirmiş ve en az lise mezunu olup Kısa Mesafe Telsiz Operatörü belgesine 

sahip olmak ve, 

b) Usta gemici veya güverte lostromosu yeterliğine sahip olup en az altı ay deniz 

hizmetinde bulunduktan sonra, Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (149 GT) eğitimini 

yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak veya, 

c) Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (149 GT) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim 

kurumlarında almak ve tam boyu on beş metreden uzun ticari yatlarda, yolcu motorlarında veya 

gezinti-tenezzüh teknelerinde toplam üç ay süreyle deniz eğitimi yapmış olmak, 

şartlarını ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin öngördüğü 

sınavda başarılı olanlar Yat Kaptanı (149 GT) yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

ç) Sınırlı vardiya zabiti ve üstü yeterlik belgelerine sahip güverte sınıfı gemiadamlarına 

Yat Kaptanı (149 GT) yeterlik belgesi, talepleri halinde, İngilizce şartı hariç bu fıkrada 

belirtilen eğitim ve sınavlardan muaf olarak verilir. 

d) Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (149 GT) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim 

kurumlarında tamamlayanlara, talepleri halinde İdare tarafından Gemici yeterliği verilir. Yat 

Kaptanı (149 GT) deniz eğitimi bu yeterlik ile yapılabilir. 

(2) Yat kaptanı (499 GT) yeterliği almak için müracaat edenlerden; 

a) En az lise mezunu olup, GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü veya Kısa Mesafe Telsiz 

Operatörü belgesine sahip olmak ve, 

b) Usta gemici veya güverte lostromosu yeterliğine sahip olup en az yirmi dört ay veya 

Yat Kaptanı (149 GT) yeterliği ile en az on iki ay deniz hizmetinde bulunduktan sonra 

Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (499 GT) eğitimini almak veya, 

c) Sözleşmede öngörülen A-II/3 ya da A-II/1 müfredat programlarını içeren eğitimi 

yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak ve tam boyu on beş metreden daha uzun ticari 

yatlarda, yolcu motorlarında veya gezinti-tenezzüh teknelerinde stajyer olarak toplam üç ay 

deniz eğitimini tamamlamak veya, 

ç) Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (499 GT) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim 

kurumlarında almak, tam boyu on beş metreden daha uzun ticari yatlarda, yolcu motorlarında 

veya gezinti-tenezzüh teknelerinde stajyer olarak toplam üç ay deniz eğitimini tamamlamak, 

şartlarını ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin öngördüğü 

sınavda başarılı olanlar Yat Kaptanı (499 GT) yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

d) Birinci zabit ve üstü yeterlik belgelerine sahip güverte sınıfı gemiadamlarına Yat 

Kaptanı (499 GT) yeterlik belgesi, talepleri halinde bu maddede belirtilen eğitim ve sınavlardan 

muaf olarak verilir. 

e) İdare tarafından yetkilendirilmiş lise ve dengi okulların yat kaptanlığı bölümünden 

mezun olanlar ile Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (499 GT) eğitimini yetkilendirilmiş eğitim 

kurumlarında tamamlayanlara, talepleri halinde Gemici yeterliği verilir. Yat kaptanı (499 GT) 

deniz eğitimi bu yeterlik ile yapılabilir. 

(3) Yat kaptanı (Sınırsız) yeterliği almak için müracaat edenlerden; 

a) En az lise mezunu olup GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) yeterlik belgesine 

sahip olan ve, 



b) Yönergede belirtilen Yat Kaptanı (Sınırsız) eğitimini veya Sözleşmede öngörülen A-

II/2 müfredat programına uygun bir eğitimi yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında almak ve tam 

boyu on beş metreden daha uzun ticari yatlarda, yolcu motorlarında, gezinti-tenezzüh 

teknelerinde veya yolcu gemilerinde stajyer olarak toplam üç ay deniz eğitimini tamamlamak 

veya, 

c) Yat kaptanı (499 GT) yeterliği ile boyu yirmi dört metreden daha uzun ticari yatlarda 

en az yirmi dört ay yat kaptanı olarak deniz hizmeti sahibi olmak, 

şartlarını ve Yönergede belirtilen İngilizce puan şartını sağlayarak İdarenin öngördüğü 

sınavda başarılı olanlar Yat Kaptanı (Sınırsız) yeterliğini almaya hak kazanırlar. 

ç) Uzakyol birinci zabiti ve üstü yeterlik belgesine sahip gemiadamlarına Yat Kaptanı 

(Sınırsız) yeterlik belgesi, talepleri halinde bu fıkrada belirtilen eğitim ve sınavlardan muaf 

olarak verilir. 

 




