
IRC ÖLÇÜCÜ KRİTERLERİ  
 

IRC Kuralı gereğince, arzu eden tekne sahiplerine ölçüm hizmeti verecek  
ölçücülerde aranacak  aşağıdaki şartlar, IRC Kuralı Madde 5 gereği görev 
yapan Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından ,Türkiye Yelken 
Federasyonu uygun görüşü alınarak belirlenmiş olup yayın tarihi itibarı ile 
geçerli olacaktır.2008 senesi sonuna kadar IRC Teknik Komitesi tarafından 
tavsiye niteliğinde derleneceği bildirilen IRC Ölçücüsü yetiştirme kriterleri 
yayınlandığında , işbu düzenleme ,kazanılmış haklar saklı kalmak kaydı ile 
gözden geçirilebilir. 
Türkiye Yelken Federasyonu ‘nun düzenleyeceği Yat Ölçücü Belgesi’ne hak 
kazanmak için gerekecek şartların TYF tarafından ayrıca belirlenerek ilan 
edileceği bildirilmiştir .  
  
 

IRC Ölçücüsü  : 
 

A. TARİFİ : 
-En az bir kez IRC Ölçücü Eğitimi almış olmak ve ilgili takvim yılı tazeleme 
eğitimine katılmış olmak ,   
- IRC Ölçüsü konusundaki literatürü takip edebilecek seviyede yabancı dil 
bilgisine sahip olmak , 
-IRC ölçüsü ve genel terimler/uygulama konusunda gerekli teknik bilgiye 
sahip olduğu ve sürekli olarak bu görevi yapma arzusu, Türkiye Açıkdeniz 
Yarış Kulübü tarafından değerlendirilmiş olmak , 
 
B. YETKİ ve SORUMLULUKLARI : 
-Endorsed tekne, arma, yelken ve ağırlık ölçüsü yapabilir.  
-Yarışıyor olması halinde ,yarıştığı teknenin ölçümünü yapmayacaktır. 
-Yat sahibinin yazılı talebi halinde ölçüm yapılan yelkenleri  
damgalayacaktır.  
-Ölçüm hizmeti verdiği takdirde ,ilgili teknenin IRC Sertifikası müracaat 
formunda bilgi kaynağı hanesinde ismi bulunacak ve Endorsed Sertifika da 
ıslak imzası olacaktır .  
-Yat sahibi ile ölçü randevuları ile müracaat formu hazırlanması işlemlerinde 
direk temas edecektir .   
 
C. SÜREKLİLİK    : 
-Kazanılmış IRC Ölçücüsü vasfının devam etmesi için yılda en az 3 tekneyi 
fiilen ölçmüş/ölçüsünde bulunmuş olmak ve yıllık tazeleme eğitimlerinden 
birine  katılmış olmak şartı aranacaktır .   
-Süreklilik şartlarının takibini , İstanbul dışında ölçüm yapılması halinde 
ilgili kulübün işbirliği ile, TAYK yapacak , her yıl başında aktif  IRC 
Ölçücüsü isimlerini web sitesinde duyuracaktır . 
 
D.EĞİTİMLER : 
-Eğitim ve tazeleme seminerleri,TAYK ‘ın idari organizasyonu ve arzu eden 
Yat Kulüpleri’nin işbirliği ile UNCL/RORC ve/veya TAYK tarafından 
belirlenecek  tecrübeli IRC Ölçücüleri tarafından verilecektir . 
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