
Siz de Amatör Denizci Olabilir ve Özgürce Mavi Sulara Yelken 
Açabilirsiniz ! 

İstanbul Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Koordinasyonu ile eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. 

Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Belgesi eğitimi ve sınavı hakkında merak 
edilen soruları ve cevapları aşağıda bulabilirsiniz. 

KİMLER KATILABİLİR 

Bu programa, İstanbul Gedik Üniversitesi Üniversitesi öğrencisi ve mezunları, Öğretim 

Elemanları, İdari personeli, Gedik Holding personeli ve yakınları katılabilir. 

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ EĞİTİM VE SINAVINA KATILMA ŞARTLARI 

▪ 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaş altı muvafakat name şartı),

▪ T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olmak,

▪ Yabancı uyruklular için oturum izni belgesine sahip olmak,

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ YETKİLERİ 

▪ Ticari amacı olmayan,

▪ Bağlama kütüğüne «özel tekne» olarak kayıtlı

▪ Boyu 2,5 – 24 metre arası tekneleri kullanma yetkisi.

KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖR YETERLİK BELGESİ EĞİTİM VE SINAVINA KATILMA 

ŞARTLARI 

▪ Sınava girdiği tarihten itibaren 17 yaşından küçük olmamak,

▪ T.C. , K.K.T.C. vatandaşı olmak,

▪ Yönetmelik şartları gereği, Türk Ceza Kanununa göre aranılan şartlardan hükümlü

bulunmamak, 

KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖR YETERLİK BELGESİ KULLANMA ŞARTLARI 

▪ Teknenizde bir VHF telsiz cihazı varsa, cihazı kullanabilmek için KMT belgesine sahip

olmanız gerekmektedir. 

▪ KMT, SOLAS’a (Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesi) tabi olmayan

gemiler ile telsiz zabiti bulundurmak zorunluğunda olmayan gemilerde geçerlidir. Özel 

Tekneler SOLAS’a tabi değildirler. 

▪ KMT 5 yıl süreli bir belgedir. Süre sonunda sınavsız yenilenir.

Program tarihleri, detaylı bilgi ve ön kayıt için ; 

https://www.gedik.edu.tr/yat-kaptanligi 

https://www.gedik.edu.tr/yat-kaptanligi


AMATÖR DENİZCİ BELGESİ VE KISA MESAFE 

TELSİZ OPERATÖR BELGESİ  

BAŞVURU 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 03 Şubat 2020 Pazartesi 

Son Başvuru Tarihi : 19 Şubat 2020 Çarşamba 

Eğitim Tarihi : 21 Şubat 2020 Cuma 

➢ Kurum adına yetkili personel tarafından adayların 
giriş işlemi tamamlandıktan sonra: 
 

SINAVA GİRECEK ADAYIN YAPMASI GEREKEN 
İŞLEMLER 

 

1. https://adbs.uab.gov.tr adresinden vatandaş girişinden e-

Devlet şifresi ile giriş yapılır. 2. Açılan sayfada “Sınav 

Başvurusu” seçilerek ilerleme yapılır. 
 

2. 1.Aşama SINAV BİLGİLERİ: Kurum – Sınav – 
Sınav Tarihi – Sınav Yeri seçilerek ilerleme yapılır.  

ÖNEMLİ BİLGİ: Eğitim ve sınav kurum adına açıldığı için 
katılacak adayların sınav bilgileri tanımlı gelecektir. Amatör 
Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatör Belgesi 
sınavlarına katılacak adaylar. Eğitim ve sınav başvurusunu her 
iki belge için ayrı ayrı yapacak. 

 

3. 2.Aşama  KİMLİK  BİLGİLERİ:  Bu  kısımda 
bilgiler otomatik olarak tanımlı gelecektir. Bilgiler kontrol 

edilerek ilerleme yapılır. 



4. 3.Aşama KİŞİSEL  BİLGİLER: Bu  kısımda kişisel bilgi 
girişleri yapılır. “Fotoğraf seç” kısmından istediğiniz bir 
fotoğrafınızı yükleyiniz. “Sağlık Raporu” kısmında ehliyeti olan 
adayların bilgileri otomatik gelecektir. Ancak sistemden   
kaynaklanan sorunlar nedeni ile bazı durumlarda ehliyet 
olduğu halde “ehliyet yok” uyarısı verebiliyor. Böyle durumda 
ehliyetinizi tarayıp sağlık raporu kısımdan yüklemeniz 
gerekmektedir. Ehliyeti olmayan adaylar sağlık raporu 
yüklemek zorundadır. İletişim Bilgileri kısmında “Cep Telefon” 
ve “E-Posta Adresi” girişleri yapıldıktan sonra “Cep telefonu 
bilgilendirmelerini kabul ediyorum” ve “E-Posta 
bilgilendirmelerini kabul ediyorum” kutucukları seçilerek 
ilerleme yapılır. (Başvuru ile ilgili aşamalar e-Posta ve SMS 
olarak iletileceğinden her iki bilgilendirme kutucuklarının 
mutlaka seçilmesi gerekmektedir.)  
 

5. 4.Aşama ONAY: Başvuru bilgileri kontrol edilir. Bilgiler 
doğru ise “Beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu teyit 
ediyorum.” kutucuğu seçilerek “Başvurumu Tamamla” olarak 
ilerleme yapılır.  

6. 5.Aşama SONUÇ: Açılan sayfada “Yazdır” kısmını 

tıklayarak Sınav Başvuru Sonuç Belgesi’nin çıktısı alınır. 

 

ÖNEMLİ BİLGİ 

 

1- Yetkili personel tarafından kayıt işlemi yapıldıktan sonra 

sınava girecek adayın "http://adbs.uab.gov.tr” adresi 

üzerinden başvuru işlemini, yukarıda belirtilen işlem sırasına 

göre mutlaka tamamlaması gerekmektedir. Girmek istediği 

sınavlar için Amatör Denizci Belgesi (ADB) ve Kısa Mesafe 



Telsiz Operatör Belgesi (KMT) için ayrı ayrı işlem yapacaktır. 

Başvurusunu tamamlamayan adaylar sınava 

giremeyeceklerdir. 

 

2- Belge harç ödemeleri sınava giriş sonrasında, başarılı olan 

adaylara SMS ve e-Posta yolu ile iletilecek olan “C“ kodu ile 

Halk Bankası şubelerine ödemesi gerekmektedir. (2019 yılı 

için Amatör Denizci Belgesi harç bedeli 48.60 – Kısa Mesafe 

Telsiz Belgesi harç bedeli 30.70 TL) Sınav öncesinde herhangi 

bir yolla kesinlikle ödeme yapılmaması önem arz etmektedir. 

 

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ VE KISA MESAFE TELSİZ 

OPERATÖRLÜK YETERLİLİK BELGESİ EĞİTİMİ VE SINAVI 

PROGRAMI 

 

-ADB (Amatör Denizcilik Belgesi) Eğitimi Eğitim başlangıç/bitiş 

saati: 13.45 – 14.45 

Eğitim süresi 60 dakika 

Amatör Denizcilik Sınavı 

Sınav başlangıç/bitiş saati: 14.45 – 15.30 

Sınav süresi 45 dakika 

 

KMT (Kısa mesafe telsiz operatör yeterlik belgesi) Eğitimi 

Eğitim başlangıç/bitiş saati: 15.30 – 16.00 

Eğitim süresi 30 dakika 

10 Dakika ara 

Kısa mesafe telsiz operatör yeterlilik sınavı Sınav 

başlangıç/bitiş saati: 16.10 – 16.40 

Sınav süresi 30 dakika 
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