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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Trafik, ulaĢım yollarındaki insan ve araçların gidiĢ geliĢ hareketidir. Bu hareketlilik 

esnasında araçların birbirini engellememesi ve birbirine zarar vermemesi için birtakım 

kurallar oluĢturulmuĢtur dolayısıyla bu kuralları bilmeden kimseye araç kullanma yetkinliği 

verilemez. 

 

Kara yollarında olduğu gibi denizlerde de bir trafik düzeni vardır. Denizdeki trafik de 

belirli kurallara bağlanmıĢtır ve bu kurallar “Denizde ÇatıĢmayı Önleme Tüzüğü” ile 

belirlenmiĢtir. Denizde kürekli bot haricinde belirli bir deniz aracını kullanmaya yetkili 

kılınan herkes, denizlerdeki bu trafik kurallarını -Denizde ÇatıĢmayı Önleme” tüzüğünü- 

bilmek ve yeterlik belgelerini almak için girdikleri imtihanlarda bu bilgiye sahip olduklarını 

ispatlamak zorundadır. 

 

Denizde ÇatıĢmayı Önleme tüzüğü mesleki eğitimimizde iki ayrı bölümde ele 

alınmıĢtır. Bunlardan biri denizde çatıĢmayı önleme iĢaretleri, diğeri ise denizde çatıĢmayı 

önleme manevralarıdır. Bu modülde tüzüğün iĢaretler ile ilgili kısmı iĢlenmiĢ ve sizlere 

hukuki mevzuatların karmaĢık sistematiğinden uzak, daha kolay bir sunum yapılmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Geminin emniyetli seyri için manevra ve seyir kurallarını uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Limandaki gemilerden birine gidiniz. Geminin kaptanına araĢtırma konunuzu 

belirterek araĢtırmanız için size izin vermesini isteyiniz. 

 Manevra ve seyir kurallarını emniyetli bir seyir için nasıl uygulandığını 

öğreniniz. 

 

1. EMNĠYETLĠ SEYĠR ĠÇĠNMANEVRA VE SEYĠR 

KURALLARI 
 

1.1. Uluslararası Denizde ÇatıĢmayı Önleme SözleĢmesi 
 

1.1.1. Genel 
 

Uluslararası Denizde ÇatıĢmayı Önleme SözleĢmesi COLREG 72 (Convention on the 

International Regulations for Preventing Collisions at Sea) IMO‟nun bir organizasyonu 

olarak denizde çatıĢmayı engellemeye yönelik ortak kuralların koyulabilmesi amacıyla 

1972‟de uluslararası bir toplantıda imzalanmıĢtır. Toplantıda belirlenen kurallar ülkemizde 

Denizde ÇatıĢmayı Önleme Tüzüğü olarak yayımlanmıĢ ve 15.07.1977‟de yürürlüğe 

girmiĢtir. 

 

Bu kurallar genel olarak; 

 

 Gemilerin durumlarını belirten hangi iĢaretleri göstereceklerini, 

 Gemilerin hangi uyarı ve durum belirtir iĢaretleri vereceklerini,  

 Gemilerin bir çatıĢma söz konusu ise nasıl sakınma manevrası yapacaklarını 

belirtmektedir. 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Denizde çatıĢmayı önleme kurallarına uyum; 

 

 Açık denizlerde, 

 Açık denizlerle bağlantılı olan sularda, 

 Açık deniz teknelerinin seyredebileceği sularda seyir yapan tüm tekneler için 

zorunludur. 

 

Ülkelerin kendi iç sularında veya yüzer araçlar ile ilgili koyduğu özel kurallar, 

mümkün olduğunca bu uluslararası kurallara aykırı olamaz. 

 

1.1.2. Sorumluluk 
 

Kaptan, denizde çatıĢmayı önleme kurallarını yorumlarken mevcut tüm Ģartları ve 

tehlikeleri düĢünecek, çatıĢmayı engellemek için gerekeni yapacaktır. ÇatıĢmayı önlemek 

için alınabilecek bir tedbir varken denizde çatıĢmayı önleme kurallarına uyulduğu ileri 

sürülerek bu tedbirin alınmaması gemi adamı veya donatanını sorumluluktan kurtaramaz.
 

 

1.1.3. COLREG ile Ġlgili Tanımlamalar 
 

Denizde çatıĢmayı önleme kurallarını öğrenmeden önce aĢağıdaki kavramları 

öğrenmek gerekir. 

 

 Tekne: Su üstünden kalkarak seyreden deniz uçakları dâhil su üzerinde taĢıma 

aracı olarak kullanılmakta olan veya kullanılmaya elveriĢli bulunan her türlü 

deniz aracıdır. 

 Kuvvetle yürütülen tekne: Kendi makinesi ile yürütülen teknedir. 

 Yelkenli tekne: Var olsa bile makinesini kullanmadan sadece yelken ile 

seyreden teknedir. 

 Balıkçılık yapan tekne: Manevra kabiliyetini sınırlayan ağlar, oltalar, troller 

veya diğer avlanma araçları ile balık avlayan teknedir. 

 Kumanda altında bulunmayan tekne: Bazı istisnai Ģartlar sebebi ile 

COLREG kurallarının gereğine uygun olarak manevra yapma gücü olmayan ve 

bu yüzden diğer bir teknenin yolundan çıkma yeteneği bulunmayan bir teknedir. 

 Manevra kabiliyeti sınırlı tekne: Yaptığı iĢ nedeniyle COLREG kurallarının 

gereğine uygun olarak manevra yapma gücü sınırlanan ve bu yüzden diğer bir 

teknenin yolundan çıkma yeteneği olmayan teknedir. Bu terim aĢağıdaki 

tekneleri kapsar ancak sınırlı olamaz. 

 

 Bir seyir iĢareti, denizaltı kablosu, boru hattı döĢenme çalıĢması veya 

toplanmasında bulunan bir tekne 

 Tarama, sörvey veya sualtı çalıĢmaları yapan bir tekne 

 Üzerinde yol bulunduğu hâlde ikmal yapan veya insan, kumanya veya 

yük aktaran bir tekne 

 Bir hava aracını denize indirme veya denizden alma iĢi ile uğraĢan bir 

tekne 
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 Mayın temizleme iĢi yapan bir tekne 

 Gerek yedekleyen gerekse yedeklenenin rotalarından ayrılma yetenekleri 

önemli bir Ģekilde kısıtlanan yedekleme iĢiyle uğraĢan bir tekne 

 

 Su çekimi nedeniyle kısıtlı tekne: Mevcut su derinliğinin kendi çektiği su ile 

iliĢkisi nedeniyle izlediği rotadan ayrılma gücü önemli bir Ģekilde kısıtlanan 

kuvvetle yürütülen teknedir. 

 Üzerinde yol bulunan tekne: Demirli, karaya bağlı veya karaya oturmuĢ 

olmayan teknedir. 

 Bir geminin görülmesi: Teknelerden biri, diğeri tarafından gözle görüldüğünde 

teknelerin birbirini gördüğü kabul edilir. 

 Kısıtlı görüĢ: GörüĢün sis, pus, kar yağıĢı, Ģiddetli yağmur fırtınası, kum 

fırtınası veya benzeri sebeple kısıtlı olması durumudur. 

 

Gemilerde aĢağıdaki çatıĢmayı önleme iĢaret araçları bulunur: 

 

 Fenerler ve gündüz iĢaretleri (Ģekiller) 

 Ses iĢaretleri (düdük, gong ve çan) ve ıĢık iĢaretleri 

 

1.2. Geminin Emniyetle Seyri için ÇatıĢmayı Önlemede Seyir 

Kuralları 
 

1.2.1. Gözcülük ve Emniyetli Hız 
 

Her tekne, içinde bulunulan durum ve koĢullarda, durumun ve çatıĢma tehlikesinin 

tamamen değerlendirilmesini sağlamak üzere eldeki tüm uygun araçların kullanılmasının 

yanı sıra her zaman tam bir görme ve iĢitme gözcülüğü yapar. 

 

Her tekne çatıĢmayı önlemek üzere uygun ve etkili harekete geçebilmek ve içinde 

bulunulan durum ve koĢulların gerektirdiği bir mesafede durabilmek için her zaman 

emniyetli bir hızla ilerler. 

 

Emniyetli hız saptanırken aĢağıdaki unsurları göz önünde tutar: 

 

 GörüĢ durumunu 

 Balıkçı teknelerinin veya diğer teknelerin bir araya toplanma durumu dâhil 

trafik yoğunluğunu 

 Teknenin durdurulma mesafesine ve içinde bulunduğu koĢullarda dönme 

yeteneğine özel surette dikkat edilerek teknenin manevra yapabilme yeteneğini 

 Sahil ıĢıkları ve kendi ıĢıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka 

cephe ıĢıklarının varlığını 

 Rüzgâr, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığını 

 O yerde var olan su derinliği ile teknenin su çekim iliĢkisini 
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1.3. Trafik Ayrım Düzenleri 
 

Trafik ayrım düzeni; denizdeki genel trafik hatları, liman giriĢi, kanal, boğaz gibi 

trafiğin yoğun bulunduğu yerlerde oluĢturulan, IMO tarafından kabul edilen iĢaretlenmiĢ 

trafik akıĢ yollarıdır. 

 

Deniz trafik ayrım düzeni; ülkemizdeki karayollarına benzer bir Ģekilde, gidiĢ geliĢe 

ayrılmıĢ yollar, orta refüj gibi trafik alanı dıĢındaki ara bölgeler, dönüĢ göbekleri vb. 

unsurlardan oluĢmuĢtur. Trafik yine karayollarında olduğu gibi sağdan yani sancaktan 

iĢlemektedir. Bu trafik alanı içindeki hareketlerde yine karayollarında olduğu gibi belirli 

kurallara bağlıdır (ġekil 1.1). 

 

ġekil 1.1: Trafik ayrım düzeni 

Trafik ayrım düzenlerine giriĢ çıkıĢlar, normal olarak Ģeridin bitiminde ve küçük bir 

açı ile olur. Gemiler mümkün olduğu kadar trafik Ģeritlerinde karĢıdan karĢıya geçmekten 

kaçınır. Böyle bir geçiĢ zorunluysa geçiĢ, dike yakın bir açı ile yapılır. 

 

Gemiler trafik ayrım düzenlerine sadece; 

 

 Trafik ayrım düzenine dâhil olma, 

 KarĢıdan karĢıya geçme, 

 Acil bir tehlikeden kaçma, 

 Trafik ayrım orta bölgesine gitme amacı ile girebilir veya hattı kesebilir. 
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Trafik ayrım orta bölgesine; 

 

 Manevrayı kısıtlı hâle getirecek bir iĢlem, 

 Acil onarım, 

 Avlanma için gidilebilir. 

 

Trafik ayrım düzeni ile kıyı arasında kalan bölge “Kıyı Trafik Bölgesi‟dir. Gemiler 

kıyıdaki bir limana, tesise, yapıya veya kıyı trafik bölgesinde bulunan baĢka bir yere gitmek 

üzere veya bir tehlikeden kaçınmak için kıyı trafik bölgesinde seyreder. Bunun dıĢında, 

trafik ayrım düzeninin oluĢturulduğu, karaya yakın bölgelerde seyir yapan gemiler bu düzene 

uygun hareket etmek zorundadır. Trafik ayrım veya kıyı trafik düzenini kullanmayan 

gemilerse mümkün olduğunca düzenden uzak kalır. 

 

Yatlar, emniyetli olduğu takdirde Kıyı Trafik Bölgesinde seyredebilir ancak trafik 

ayrım düzeninden kıyı trafik bölgesine geçen diğer gemilerle ilgili bir sorun yaĢamamak için 

kuralları iyi bilmek ve takip etmek zorundadırlar. 

 

Trafik ayrım düzenini kullanan bir gemi uygun trafik Ģeridinde o Ģeridin genel trafik 

akımı yönünde ilerler. Normal olarak Ģeridin bitiminde trafik Ģeridine girer veya çıkar fakat 

her iki taraftan da girer veya çıkarken genel trafik akım yönüne, uygulanabildiği kadar küçük 

bir açı ile girip çıkar. 

 

Gemiyi manevradan kısıtlı hâle getiren bir iĢlem veya onarım amaçlı olarak orta ayrım 

bölgesinde demirleme haricinde gemiler çok acil olmadıkça trafik ayırım düzeni içinde veya 

bu düzenin sonlarına yakın alanlarda demirleyemezler. 

 

1.4. Gemi Trafik Ġstasyonları 
 

Trafik kontrol istasyonları (VTS- Vessel Traffic Service) özellikle trafik ayrım 

düzeninin kurulduğu, liman, kanal, boğaz gibi yerlerde deniz trafik kontrolü için kurulan 

istasyonlardır. Ayrım düzenlerine giriĢ öncesi, VTS istasyonları ile temas kurularak bilgi 

verilir. Bu istasyonlar yoğun trafikteki akıĢı devamlı kontrol eder, gemilere düzene giriĢ izni 

verir veya bekletir, geçiĢ sırasında olası tehlikelerde gemileri uyarır. Gemilerin geçiĢlerinde 

onların geçiĢ kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ve onları ikaz eder.  

 

Özellikle bir ülkenin kara suları içindeki liman, kanal, boğaz gibi yerlerinde kurulan 

bu istasyonların birtakım yaptırım güçleri bulunmaktadır. Örneğin; kurallara uyulmaması 

hâlinde para cezası kesme ve sahil güvenlik güçleri ile olaya müdahale etme yetkileri vardır. 

Ülkemizde Türk boğazları olarak belirlenen, Çanakkale ve Ġstanbul boğazı ile Marmara 

Denizi‟nde, Ġzmir körfezinde ve bazı limanlara giriĢlerde bu uygulama bulunmaktadır. 

Boğazlara giriĢ çıkıĢlar ile boğaz içindeki seyirler, VTS istasyonları ile kontrol edilmekte ve 

düzenlenmektedir. Marmara Denizi‟nde de iki boğazı birleĢtiren yoğun trafik hattında 

düzenlenmiĢtir. GidiĢ geliĢ seperasyonları mevcuttur ancak genelde uluslararası trafiğe açık 

burunlarda oluĢturulan düzenlemelerde olduğu gibi VTS kontrolü olmamakla birlikte 

gemiler genel trafik ayrım düzenleme kurallarına uyar. Deniz kazalarında, bu düzenleme 
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kurallara uyum, aynen COLREG kurallarına uyumda olduğu gibi kusur belirlemede etkindir. 

Yat gibi küçük tekneler, kıyı trafik hattında seyir etse bile bu istasyonlara bilgi vermeleri, 

kıyı trafik hattında seyir edeceklerini belirtmeleri gerekir. 

 

Dar yerlerde kurulan trafik ayrım düzenlerinde seyir sürati belirlenmiĢtir. Gemiler 

verilen süratin üzerine çıkamaz ve hatta altına dahi düĢemez. Bir gemi bu sürati yapamıyorsa 

hatta girmeden önce durumu VTS‟e bildirir ve geçiĢini kendisi gibi düĢük süratli gemilerle 

birlikte yapar. Süratin belirli olmasının amacı, bu tip dar alanlarda gemilerin birbirini 

geçmeye çalıĢarak bir kazaya sebep olmalarını engellemek içindir. 

 

1.5. YetiĢilen Gemiyi Geçerken ÇatıĢmadan Sakınmak 
 

1.5.1. YetiĢen Gemi 
 

Herhangi bir gemiye, kemeresinin 22.5
 
derece daha gerisinden yaklaĢan gemiye, 

yetiĢen gemi denir. Gece kıç tarafından yaklaĢılan geminin sadece pupa feneri görünüyorsa 

yetiĢen gemi durumunun olduğu var sayılır (ġekil 1.2). 

 

ġekil 1.2: YetiĢen gemi yönü 
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Resim 1.1: YetiĢen gemi 

1.5.2. YetiĢilen Gemiyi Geçme 
 

GeçiĢ yasağının olduğu dar trafik ayrım düzeni dıĢındaki yerlerde uygun olduğu 

takdirde gemiler yetiĢtikleri gemileri geçebilir. YetiĢilen bir geminin geçilmesinde aĢağıda 

belirtilen yöntem uygulanır.  

 

Önden giden ve sadece kıç tarafı gözüken geminin fenerlerine bakılarak veya plotlama 

yapılarak o geminin kemeresinden 22,5 derece geride olup olunmadığı kontrol edilir. Sonra 

gözlem veya radar ile mesafenin kapanıp kapanmadığı kontrol edilerek “yetiĢmekte olan 

gemi durumu” olup olmadığı tespit edilir. YetiĢilmekte olunan gemi geçilmek isteniyorsa 

geçtikten sonra geçilen geminin rotasının kesilmemesi gerektiğinden yetiĢilen geminin rotası 

gözlemle yaklaĢık veya radar plotlaması ile kesin olarak tespit edilir. Tespit edilen rotaya 

göre sancaktan veya iskeleden geçiĢ durumuna karar verilir. YetiĢilen geminin rota değeri 

yetiĢenden büyükse geçiĢ tarafı olarak iskele, küçükse sancak seçilir 

 

Daha sonra geçiĢ niyeti, öndeki gemiye belirtilir. GeçiĢ eğer diğer geminin 

sancağından yapılacaksa iki uzun düdüğü takip eden bir kısa düdük, iskelesinde yapılacaksa 

iki uzun düdüğü takip eden iki kısa düdük çalınır.  

 

▬▬  ▬▬    ● “Sancak tarafınızdan geçeceğim.” 

▬▬   ▬▬   ● ● “Ġskele tarafınızdan geçeceğim.” 
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Öndeki gemi durumu onaylıyorsa -ki bu o geminin rotasında kalma veya değiĢtirme 

niyetine göre olur- bir uzun, bir kısa, bir uzun ve bir kısa Ģeklinde çaldığı düdük ile mutabık 

kaldığını belirtir. 

 

▬▬  ●  ▬▬   ● “Uygundur, Mutabıkız.” 

 

YetiĢen gemi, yetiĢtiği geminin önüne çıkmamak kaydıyla gereken rota ve sürat 

değiĢikliğini yapar ve öndeki gemiyi güvenli bir mesafeden geçer. YetiĢen geminin 

sorumluluğu, diğer gemi geçilip ondan tamamen nete olmadan sona ermez.  

 

YetiĢilen geminin rotasının tespiti, geçme niyetinin belirtilmesi veya mutabakatın 

sağlanmasında çok daha basit bir diğer yöntem; doğrudan diğer gemi ile radyo telefon 

irtibatının sağlanmasıdır. Diğer geminin rotasının tespitinde varsa gemideki arpa radar veya 

otomatik tanıtım cihazından da yararlanılabilir ancak tüm bunlar düdük ile yapılacak 

iĢaretleĢme yönteminin yerini alamaz. Düdük ile iĢaretleĢme yapılacak, diğer yöntemler buna 

ilaveten güvenlik artırıcı önlem olarak kullanılacaktır. 

 

1.6. Pruva Pruvaya YaklaĢmada ÇatıĢmadan Sakınmak 
 

Birbirlerini aynı anda pruvadan itibaren 22,5
0 
sancak ile 22,5

0 
iskele arasında gören ve 

yaklaĢmakta olan gemiler arasında, pruva pruvaya geçiĢ durumu vardır. Pruvadan 

yaklaĢmakta olan bir gemiyi kerteriz ederek kendi pruvasının 22,5
0 

sancak ile 22,5
0 

iskele 

arasında gören gemi, aynı anda diğer geminin silyonlarını veya direklerini aynı hizada veya 

yakın pozisyonda ya da diğer geminin borda fenerlerinin ikisini de birlikte gördüğü 

durumda, diğer geminin de kendisini kendi pruvasında gördüğü varsayılacaktır. Tereddütte 

olunması hâlinde dahi pruva pruvaya yaklaĢıldığı varsayılarak buna uygun hareket 

edilecektir. Gemide radar varsa tespitlerde plotlama yöntemi de kullanılabilir. 

 

Birbirlerinin pruvalarını görerek yaklaĢmakta olan gemiler, öncelikle durumun 

kurallara göre pruva pruvaya yaklaĢma olup olmadığını tespit etmelidirler. Bunu tespit 

ederken kılavuz seyri modülünde öğrenilen pusula ile kerteriz alma ve açısal yön ölçme 

yöntemi veya diğer alternatif yöntemler kullanılır.  

 

Pruva pruvaya yaklaĢmanın tespiti hâlinde yaklaĢmakta olan her iki gemi de diğerinin 

bu kuralı uygulayıp uygulamadığına bakmaksızın bir çatıĢmaya sebep olmayacak derecede 

diğerinin iskelesinden geçmek üzere rotasını sancağa değiĢtirir. Bu rota değiĢikliğinin yakın 

mesafeden yapılması hâlinde taraflar rotalarını sancağa çevirirken 1 kısa düdük çalarlar 

(ġekil 1.3).  
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Resim 1.2: Pruva pruvaya gelen iki gemi 

 

ġekil 1.3: Teknelerin pruva pruvaya geçiĢleri 

Bu kuralın uygulanmasında ek olarak radyo telefon ile yapılacak görüĢme ve 

mutabakat, kuralın uygulanmasında güvenlik artırıcı bir tedbir olacak ve olası hataları 

önleyecektir. 

 

1.7. Aykırı Rotada YaklaĢmada ÇatıĢmadan Sakınmak 
 

1.7.1. Aykırı YaklaĢma 
 

Ġki geminin arasındaki yetiĢmekte veya pruva pruvaya geçiĢ durumları dıĢında kalan 

yaklaĢmalar, aykırı yaklaĢma durumlarıdır (ġekil 1.4). YaklaĢmakta olan geminin kerterizi 

alınarak değerlerine bakılır. YaklaĢmakta olan gemilerden biri, diğerini “Aykırı YaklaĢmakta 

Olan Gemi” sektöründe görüyorsa bu gemilerin arasında aykırı yaklaĢma var demektir.  

 

Gece bir geminin diğerinin borda fenerlerinden sadece birini gördüğü durumlarda, 

aykırı geçiĢin olduğu varsayılır. Bu durumdaki gemilerin rota hatları kesiĢir.  
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Aykırı yaklaĢmada olan gemilerin aralarında bir çatıĢma durumu söz konusu olabilir. 

Bu nedenle gemiler mevcut rotalarında devam ettikleri takdirde çatıĢıp çatıĢmayacaklarını 

tespit etmek zorundadırlar. 

 

ġekil 1.4: Teknelerin aykırı geçiĢleri 

1.7.2. ÇatıĢma Rotası 
 

ÇatıĢma rotası, iki geminin rota veya süratlerinde bir değiĢiklik olmadığı takdirde 

çarpıĢmalarının kaçınılmaz olduğu rotadır. Gemilerin rota hatlarının kesiĢmesi, çatıĢma 

rotasında olduğu anlamına gelmez. Rotanın çatıĢma rotası olması için her iki geminin rota 

hatlarının kesiĢtiği noktaya varıĢ zamanlarının da aynı olması gerekir. 

 

Gemiler çarpıĢma tehlikesinin olup olmadığını saptamak için içinde bulunduğu durum 

ve koĢullara uygun alet ve yöntemleri kullanır, imkânlar dâhilinde bir yöntemle elde edilen 

sonucu bir diğeri ile de kontrol eder. 

 

Bir baĢka gemi ile çatıĢma rotasında olunup olunmadığının anlaĢılabilmesi için en 

uygun yöntem diğer geminin kerterizini almaktır. Kerteriz sabit kalıyor ve gemiler birbirine 

yaklaĢıyorlarsa her iki gemi de çatıĢma rotasındadır (ġekil 1.5). 
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ġekil 1.5: ÇatıĢma rotasındaki tekneler 

ÇatıĢma tehlikesinin mevcut olup olmadığı saptanırken aĢağıdaki yazılı hususlar 

dikkate alınır: 

 

 Varsayımlar yetersiz bilgi, özellikle yetersiz radar bilgisi üzerine 

oturtulmayacaktır. 

 ÇatıĢma olup olmadığı konusunda tereddüt varsa çatıĢma tehlikesi 

varsayılacaktır. 

 YaklaĢan bir teknenin pusula kerterizinin fark edilir derecede değiĢmemesi 

hâlinde tehlike var sayılacaktır. 

 Özellikle çok büyük bir tekneye, yedek çekene veya yakın mesafede olan bir 

tekneye yaklaĢırken fark edilir derecede kerteriz değiĢmesi görüldüğü 

durumlarda da çatıĢma tehlikesinin mevcut olabileceği göz önüne alınacaktır. 

 

Aykırı çatıĢma rotasında bulunan gemilerden biri yol hakkına sahip olan gemi, diğeri 

sakınma yapmakla yükümlü olan gemidir. 

 

1.7.3. ÇatıĢma Rotasında DavranıĢ Sorumluluğu 
 

ÇatıĢma rotasında bulunan ve sakınma yapmak ile yükümlü olan gemi aĢağıdaki 

Ģekilde davranacaktır: 

 

 Sakınmayı zamanında yapacak, geciktirmeyecektir. 

 Rota değiĢikliği büyük ve tek dümen açısı ile olacaktır. 

 Emniyetli mesafeden geçilecektir. 

 Gerekiyorsa yol kesilecek veya durulacak veya makine tornistan 

çalıĢtırılacaktır. 
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ÇatıĢma rotasında bulunan ve yol verilen veya yol hakkına sahip olan gemi, 

aĢağıdaki Ģekilde davranacaktır: 

 

 Rota ve süratini muhafaza edecektir. 

 Sakınma yapmakla yükümlü olan geminin kurallara uymama olasılığına karĢı 

hazır olacaktır (Ġskelesinde gördüğü gemi için sakınma yapan gemi mümkün 

olduğunca sakınmasını iskeleye dönerek yapmayacaktır.). 

 Diğer gemiye emniyetli geçiĢ için yeterli yer bırakılacak ve bu konuda gevĢek 

davranmayacaktır. 

 

1.7.4. Kuvvetle Yürütülen Teknelerde Aykırı ÇatıĢma Rotasındaki Sakınma 

Manevrası 
 

Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatıĢma tehlikesi doğuracak Ģekilde birbirine aykırı 

olarak yaklaĢmaları hâlinde diğer tekneyi kendi sancak tarafından gören tekne; onun 

yolundan çıkacak, koĢullar elverdiği takdirde diğerinin pruvasından geçmekten kaçınacaktır 

(ġekil 1.6). Rotasını değiĢtirirken mesafe uygunsa düdük ile iĢaret verecektir. 

 

ġekil 1.6: Teknelerin aykırı geçiĢleri 

Sakınma yapmakla yükümlü olan geminin uygun manevrası manevra alanındaki 

sığlık, kayalık gibi doğal engeller; rıhtım, iskele, Ģamandıra gibi yapılar ve diğer gemi trafiği 

uygunsa gecikmeden tek ve büyük bir dümen açısı ile rotasını diğer geminin kıç tarafına 

emniyetli bir mesafeden geçecek Ģekilde değiĢtirmesi Ģeklinde olur. Sakınma yapan gemi 

geçiĢ tamamlanıncaya kadar eski rotasına geri dönmez. 
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1.7.5. Yelkenli Teknelerde Aykırı ÇatıĢma Rotasındaki Sakınma Manevrası 
 

Aykırı çatıĢma rotasında yaklaĢan yelkenli teknelerde sorumluluk, kuvvet ile 

yürütülen gemilerden daha farklıdır. Aykırı çatıĢma rotasında olan iki yelkenli tekneden 

hangisinin yol hakkına sahip olduğu, rüzgârı aldıkları tarafa göre belirlenir. Ana yelkenin 

rüzgârı aldığı taraf rüzgâr üstüdür.  

 

 Rüzgârı değiĢik taraflardan kullanan yelkenli teknelerden; rüzgârı sancak 

taraftan alan tekne yol hakkına sahiptir. 

 Rüzgârı aynı taraftan kullanan yelkenli teknelerden; rüzgâr altında olan tekne, 

yol hakkına sahiptir (ġekil 1.7). 

 

ġekil 1.7: Yelkenli teknelerde yol hakkı 

1.7.6. Tekneler Arasındaki Sorumluluk 
 

Yukarıda anlatılan yol hakkı ve sakınma yapmakla yükümlü gemilerle ilgili kurallar, 

aynı manevra kabiliyetine sahip gemiler için de geçerlidir. ÇatıĢma rotasında bulunan 

gemiler arasında manevra kabiliyeti açısından fark varsa manevra kabiliyeti yüksek olan 

gemi, çatıĢmadan kaçınma yapma konusunda sorumlu gemi olur.  
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Sahip oldukları manevra kabiliyetine göre birbirlerine nazaran yol hakkı olan gemiler, 

aĢağıda sıralanmıĢtır. Alt sıradaki gemiler -özel kurallar haricinde- üst sıradaki gemilerle 

çatıĢma söz konusu olacak Ģekilde karĢılaĢmıĢsa diğerine yol verecektir.  

 

 Kumanda altında bulunmayan gemi 

 Manevra yapma gücü kısıtlı olan gemi 

 Manevrası su çekimi nedeniyle kısıtlı olan gemi 

 Balıkçılıkla uğraĢan gemi 

 Yelkenli gemi 

 Kuvvetle yürütülen sorunsuz gemi 

 Deniz uçağı 

 

ġekil 1.8: Tekneler arası sorumluluk 
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1.8. Dar Suyolundaki DönüĢlerde ÇatıĢmadan Sakınmak 
 

Dar bir kanal veya geçit boyunca ilerleyen bir tekne, geçit veya kanalın emin ve 

uygulayabildiği kadar kendi sancak tarafındaki dıĢ sınırına yakın seyretmelidir. Boyu 20 

metreden az olan bir tekne veya yelkenli bir tekne, dar bir kanal veya geçitte emniyetle 

seyreden bir teknenin geçiĢine engel olmamalıdır. Balıkçılıkla uğraĢan bir tekne dar bir kanal 

veya geçitte seyreden bir teknenin geçiĢine engel olmamalıdır. Dar bir kanal veya geçitte 

karĢıdan karĢıya geçen bir tekne, sadece böyle bir kanalın veya geçidin içinde emniyetle 

seyredebilecek bir teknenin geçiĢine engel olacaksa bu geçiĢi yapmamalıdır. Olayın koĢulları 

elverdiği takdirde hiçbir tekne dar bir kanalda demirlememelidir. 

 

ġekil 1.9: Dar kanal 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Eğitim teknesinde veya simülatörde aĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek 

geminin göstermesi gereken iĢaret ve alametleri gösteriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Seyirde sadece pupası gözüken 

önünüzdeki geminin kemerelerinin 22,5 

dereceden daha gerisinde olup 

olmadığınızı tespit ediniz. 

 Kemerelerinin 22,5 dereceden daha 

gerisinde olduğunuz gemiye yaklaĢmakta 

olup olmadığınızı tespit ediniz. 

 YetiĢmekte olduğunuz gemiyi geçme 

niyetindeyseniz onun rotasını tespit 

ediniz. 

 Öndeki geminin rotasına göre geçiĢ 

tarafınızı belirleyiniz. 

 Gemi düdüğü ile geçiĢ niyetinizi ve 

tarafını öndeki gemiye belirtiniz. 

 Diğer geminin düdük ile verdiği 

mutabakat iĢareti ile rotanızı diğer 

gemiden emniyetli mesafeden geçiĢ 

yapacağınız tarafa doğru değiĢtiriniz. 

 GeçiĢ tamamlanınca geminizi rotanıza 

alınız. 

 Pruvada giden geminin fenerlerine 

bakılarak veya plotlama yapılarak o 

geminin kemeresinden 22,5 derece geride 

olunup olunmadığı anlaĢılabilir.  

 YetiĢilen geminin rotası gözlem veya 

radar plotlaması ile tespit edilebilir.  

 YetiĢilen geminin rotası yetiĢenden 

büyükse geçiĢ tarafı olarak iskele, 

küçükse sancak seçilmelidir. 

 GeçiĢ bildirim ve mutabakatı radyo 

telefon ile yapılsa bile düdük 

iĢaretleĢmesi ihmal edilmemelidir. 

 GeçiĢler güvenli mesafeden yapılmalıdır. 

 Dar kanal ve geçitlerdeki geçiĢlerde 

öndeki gemi ile arada yeterli sürat farkı 

yoksa ya yeterli sürat farkı sağlanmalı ya 

da geçiĢ yapılmamalıdır. 

 GeçiĢ tamamlanıncaya kadar gerekli 

olmadıkça rota ve sürat 

değiĢtirilmemelidir. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kuvvetle yürütülen tekne kendi makinesi ile hareket eden tekne anlamındadır. 

 

2. (   ) Kumanda altında bulunmayan tekne, manevra yapma gücü kısıtlı olan bir 

teknedir. 

 

3. (   ) Makinesi olduğu hâlde onu kullanmadan sadece yelkenle seyreden tekneye 

yelkenli denir. 

 

4. (   ) “Bir geminin görülmesi” göz veya radar görülmesi demektir. 

 

5. (   ) “Trafik Ayrım Düzeni” denizdeki trafiğin yoğun bulunduğu yerlerde oluĢturulan 

iĢaretlenmiĢ trafik akıĢ yolları anlamındadır. 

 

6. (   ) Manevrayı kısıtlı hâle getirecek bir iĢlem, acil onarım ve avlanma için “trafik 

ayrım orta bölgesi” ne gidilebilir. 

 

7. (   ) Karaya yakın bölgelerde seyir yapan gemiler Trafik Ayrım Düzeni ‟ne uygun 

hareket etmek zorundadır. 

 

8. (   ) Herhangi bir gemiye, kemeresinden daha geriden yaklaĢan bir gemi, yetiĢmekte 

olarak adlandırılır. 

 

9. (   ) YetiĢen gemi diğer gemiyi iskele tarafından geçecekse iki uzun düdüğü takip eden 

iki kısa düdük çalar. 

 

10. (   ) Birbirlerini 22,50 sancak ile 22,50 iskele arasında gören ve yaklaĢan gemiler 

arasında, yetiĢen gemi durumu vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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11. (   ) Pruva pruvaya yaklaĢan gemiler diğerinin sancağından geçmek üzere rotasını 

iskeleye değiĢtirirler. 

 

12. (   ) Aykırı yaklaĢmada olan gemilerin rota hatları kesiĢir ve bu gemiler yola devam 

ederlerse çarpıĢırlar. 

 

13. (   ) Yelkenli tekneler balık avlayan teknelere nazaran yol hakkına sahiptir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu öğrenme kazanımda gemilerin emniyetli seyri için fenerleri ve iĢaret Ģekillerini 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ġmkânlar dâhilinde limanda bulunan bir gemiyi ziyaret ederek görevliden seyir 

fenerleri ve gündüz iĢaretleri hakkında bilgi edininiz. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaĢınız. 

 

2. FENERLER VE GÜNDÜZ ĠġARETLERĠ (ġEKĠLLER) 
 

Bu bölümdeki kurallar, bütün hava koĢullarında uygulanacak Ģekilde olmalıdır. 

Fenerlere ait kurallar güneĢin batıĢından doğuĢuna kadar uygulanacak ve fenerler dıĢında 

diğer hiçbir ıĢık gösterilmeyecektir. Bu fenerler, kısıtlı görüĢlerde güneĢin doğuĢundan 

batıĢına kadar ve gerekli görülen diğer bütün koĢullarda gösterilecektir. ġekillerle ilgili 

kurallar gündüzleri uygulanacaktır. 

 

2.1. Fenerler 
 

Gemiler, geceleri durumlarının gözle belirlenebilmesi için seyir ve yardımcı 

fenerlerini kullanılır. Bu fenerler farklı isim, renk, görünüĢ sektör ve mesafesine sahip olup 

geminin belirli yerlerine yerleĢtirilir. 

 

 Silyon feneri: Teknenin baĢ kıç orta hattı üzerine konulan, 225 derecelik bir 

ufuk yayı üzerinde kesiksiz bir ıĢık gösteren ve teknenin her iki tarafında, tam 

pruvadan itibaren kemerenin 22,5 derece gerisine kadar ıĢık gösterecek surette 

yerleĢtirilmiĢ beyaz fenerdir (ġekil 2.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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ġekil: 2.1 Silyon feneri 

 Borda fenerleri: Her biri 112,5 derecelik bir ufuk yayı üzerinde tam pruvadan 

kendi tarafındaki kemerenin 22,5 derece gerisine kadar kesiksiz bir ıĢık 

gösterecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢ sancak tarafında yeĢil, iskele tarafındaki 

kırmızı fenerdir (ġekil 2.2). 

 

ġekil 2.2: Borda feneri 
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 Pupa feneri: Olanağı kadar teknenin kıç tarafına yakın bir yere konulan, ufkun 

135 derecelik bir yayı üzerinde kesiksiz, beyaz bir ıĢık gösteren 

; tam kıçtan itibaren geminin her iki tarafına 67,5 derecelik bir ıĢık göstermek 

üzere yerleĢtirilmiĢ beyaz ıĢık veren fenerdir (ġekil 1.3). 

 

ġekil 2.3: Pupa feneri 

 Yedekleme feneri: Olanağı kadar teknenin kıç tarafına yakın bir yere konulan, 

ufkun 135 derecelik bir yayı üzerinde kesiksiz, beyaz bir ıĢık gösteren; tam 

kıçtan itibaren geminin her iki tarafına 67,5 derecelik bir ıĢık göstermek üzere 

yerleĢtirilmiĢ sarı ıĢıklı fenerdir (ġekil 2.4). 

 

ġekil 2.4: Yedekleme feneri 
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 Her yönden görünür fener: Ufkun 360 derecelik yayı üzerinde kesiksiz ıĢık 

gösteren, yerine ve duruma göre beyaz, kırmızı, yeĢil veya sarı renkli olabilen 

fenerdir (ġekil 2.5). 

 

ġekil 2.5: Her yönden görünür fener 

 Çakar fener: Düzenli aralıklarla dakikada 120 veya daha fazla çakan fenerdir. 

 

Gemi adamı gece karanlıkta gördüğü gemi fener ıĢıklarını “Denizde ÇatıĢmayı 

Önleme Kuralları”na göre yorumlayarak görülen geminin pozisyonunu belirler ve buna göre 

gerekli davranıĢ Ģeklini gösterilir. Gemi fenerlerinin isim, renk ve görünüĢ sektörleri 

ġekil:2.6‟da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2.6: Gemi fenerlerinin ad, sektör, açı değeri ve renkleri 

Seyir fenerleri Tablo 2.1‟de gösterilen Ģekilde cinslerine ve takıldığı geminin boyuna 

göre farklı görüĢ mesafelerine sahiptir. Bunun sayesinde gemi adamı gece uzaktan seyir 

fener ıĢıklarını gördüğü bir geminin sürat ve mesafesini hesap veya tahmin etme imkânına 

sahip olabilir. 
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Tablo 2.1: Gemi fenerlerinin görüĢ mesafesi 

2.2. Gündüz ĠĢaretleri 
 

Gündüz bir gemiyi bütünüyle görebildiğimiz için onun pozisyonunun tahminine 

ihtiyacımız olmaz ancak gemiler gündüz vakti içinde bulundukları özel durumları gece 

olduğu gibi yardımcı fenerler ile gösteremeyeceklerinden onun yerine bazı özel Ģekilleri 

kullanır. Bu Ģekiller genelde bir geometrik Ģekil iskeletinin siyah renkli veya boyalı branda 

ile kaplanması ile yapılır (ġekil: 2.7). Ancak daha pratik olarak birbirine geçme düzlem 

parçalar ile de yapılıp kullanılabilir. 

 

ġekil 2.7: Gemilerde kullanılan gündüz iĢaretleri 
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Bu Ģekiller ölçüleri aĢağıda belirtilen değerlerden küçük olmayacak ve ebat 

oranları sabit kalacak Ģekilde; 

 

 Küre 60 cm çapında, 

 Silindir taban 60 cm çapında ve 120 cm yüksekliğinde, 

 Koni taban 60 cm çapında ve 60 cm yüksekliğinde, 

 EĢkenar dörtgen ise ölçüsü yukarıda belirtilen iki koninin taban tabana 

yapıĢtırılmıĢ olmalıdır. 

 

2.3. Fenerlerin ve Biçimlerin Gösterilmesi 
 

Fenerler geminin denizde olduğu zaman gün batımından doğumuna kadar ve kısıtlı 

görüĢ Ģartlarında gösterilir. 

 

Normalde fenerler doğa ıĢığının geminin görünmesine yetecek kadar güçlü olmaması 

hâlinde yakılmak zorundadır ancak bu seyir fenerlerinin doğa ıĢığının geminin görünmesine 

yeterli olduğu zaman yakılmaması anlamına gelmez. Bu nedenle gemiler gece veya gündüz 

seyire çıktıkları an seyir fenerlerini yakar ve gece gündüz bu fenerler yanık kalır. 

Demirlediklerinde, rıhtıma yanaĢtıklarında veya özel durumlarda bunlar söndürülür. 

 

Biçimlerse gün doğumundan gün batımına kadar gösterilir. Geceleri seyirdeki gemiler; 

gemi fenerleri ile karıĢtırılabilecek, gemi fenerlerinin görünüĢ ve özelliklerini bozabilecek, 

köprü üstü vardiyacılarının gözcülüğünü engelleyecek gemi fenerlerinden baĢka ıĢık 

gösteremez. 

 

Genelde gemiler gece seyirlerde, pupa fenerinin görüĢünü engellemeyecek Ģekilde kıç 

güverteyi aydınlatır. Onun haricinde, seyir fenerlerini görüĢünü karıĢtıracak veya köprü üstü 

vardiyacısının görüĢünü kısıtlayacak Ģekilde gemide hiçbir ıĢık yakılmaz ve dıĢarıya 

sızdırılmaz. 

 

2.3.1. Seyir Hâlinde Kuvvetle Yürütülen Tekneler 
 

Yukarıda belirttiğimiz gibi gemiler büyüklüklerine, özelliklerine ve durumlarına göre 

farklı fenerler gösterir ancak geminin küçük olmasından dolayı gösterilmesi zorunlu 

olmayan fenerler uygulanabilir olduğu takdirde gösterilir. Kuvvette yürütülen tekneler 

üzerlerinde yol olduğu zaman, aĢağıdaki seyir fenerlerini gösterir. 

 

 

 



 

 26 

 

 
Boy < 7m 7m<Boy<12m 12m.<Boy<50m 50m < Boy 

1.silyon f. Grandi   X X 

2.silyon f. Pruva    X 

Borda feneri  X X X 

Pupa feneri 
  X X 

Her yerden beyaz 
X X   

Tablo 2.1: Seyir hâlinde kuvvetle yürütülen teknelerin gösterecekleri fenerler 

 

ġekil 2.8: Kuvvetle yürütülen Boy < 7 m  

 

ġekil 2.9: Kuvvetle yürütülen boyu 7 m  < Boy < 12 m 
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ġekil 2.10: Kuvvetle yürütülen boyu 12 m  < Boy < 50 m 

 

ġekil 2.11: Kuvvetle yürütülen boyu 50 m < Boy 
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Bir hava yastıklı tekne su üzerinde kalkarak çalıĢtığı zaman yukarıda belirtilen 

fenerlere ek olarak bir de her yönden görünür sarı renkte çakar bir fener gösterir (ġekil 2.12). 

 

ġekil 2.12: Hava yastıklı tekne 

2.3.2. Çekerek ve Ġterek Yedekleme 
 

Kuvvetle yürütülen bir tekne yedeklerken: dikey bir doğru üzerinde, iki silyon 

feneri gösterecektir. Yedekleyen bir teknenin kıçından yedeklenenin kıç sonuna kadarki 

mesafenin 200 metreden fazla olması, dikey bir doğru üzerinde üç adet adı geçen fenerleri 

gösterecektir. Bunlar; 

 

 Borda feneri 

 Bir pupa feneri 

 Pupa feneri üzerinde, dikey bir doğru üzerinde bir yedekleme feneridir. 

 

Yedek boyu 200 metreden fazla olduğu zaman en iyi görülebilecek yerin de eĢkenar 

dörtgen Ģekli göstermesi gerekir. 

 

ġekil 2.13: Boyu < 50m yedek boyu <200m 
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ġekil 2.14: Boyu > 50m yedek boyu < 200m 

 

ġekil 2.15: Boyu < 50m yedek boyu > 200m 

 

ġekil 2.16: Boyu > 50m yedek boyu > 200m 
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Ġten tekne ile ileri itilen tekne birleĢik tek bir tekne gibi birbirlerine sıkıca bağlı ise 

bunlara, kuvvetle yürütülen bir tekne gözüyle bakılmalıdır Bu tekneler, üzerinde yol 

bulunan, kuvvetle yürütülen teknelerin göstereceği fenerleri göstereceklerdir. 

 

BirleĢik tek bir tekne hâli hariç, kuvvetle yürütülen bir tekne diğer bir tekneyi 

ileri itiyor veya bordasında yedekliyorsa: 

 

 BaĢ tarafta dikey bir doğru üzerinde iki silyon fenerini, 

 Borda fenerlerini, 

 Bir pupa fenerini gösterecektir. 

 

Sayıları belirsiz tekneler, bir grup hâlinde, bordada yedeklendiği veya itildiği zaman 

tek bir tekne gibi fener gösterecektir. 

 

BirleĢik bir birimin parçası olmadığı zaman ileri itilerek yürütülen bir tekne baĢucunda 

borda fenerlerini gösterecektir. 

 

Diğer bir teknenin bordasında yedeklenen bir tekne pupa fenerini ve baĢucunda borda 

fenerlerini gösterecektir. 

 

ġekil 2.17: Boyu < 50m diğer tekneyi iten tekne 
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ġekil 2.18: Boyu < 50m diğer tekneyi bordasında yedekleyen tekne 

Kolay görülemeyen, kısmen batık tekne veya cisim ya da gurup hâlinde böyle 

tekneler ya da cisimler yedeklendiğinde bunlar: 

 

 GeniĢlik 25 metreden azsa baĢta ya da baĢa yakın bir yerde her yönden görünür 

bir beyaz fener ve kıçında ya da kıçına yakın bir yerde her yönden görünen bir 

beyaz fener gösterecektir. 

 GeniĢlik 25 metre ya da daha fazlaysa bu durumda, geniĢliğin en uç 

noktalarında ya da yakın bir yerde her yönden görünür, iki ilave beyaz fener 

gösterilecektir. 

 Uzunluk 100 metreden fazla ise 1 ve 2. alt maddelerde belirtilen fenerlere 

ilaveten aralarındaki mesafe 100 metreyi geçmemek üzere her yönden görünür, 

beyaz fenerler konulacaktır. 

 Yedeklenen son tekne ya da cismin en kıçında ya da yakınında bir eĢkenar 

dörtgen cismi gösterilecek ve yedekleme uzunluğu 200 metreyi geçiyorsa 

ilaveten bir eĢkenar dörtgen Ģekli, baĢ tarafta uygulanabildiği kadar en iyi 

görülen yerde gösterilecektir. 

 

ġekil 2.19: Boyu < 50m yedek boyu < 200m bir cismi yedekleyen tekne 
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ġekil 2.20: Boyu < 50m yedek boyu > 200m bir cismi yedekleyen tekne aynı doğrultuda 

 

ġekil 2.21: Boyu < 50m yedek boyu > 200m bir cismi yedekleyen ve cismin görünüĢü 

Yedekte çekilen bir tekne ya da cismin yeterli herhangi bir sebeple belirtilen fenerleri 

ya da Ģekilleri göstermesinin pratik olmayacağı yerlerde, yedekte çekilen teknenin veya 

cismin aydınlatılması veya böyle bir tekne veya cismin varlığının gösterilmesi için olanağı 

bulunan tüm tedbirler alınacaktır. 

 

Normal olmayan bir yedekleme iĢinde bulunan tekne, yeterli bir sebeple belirtilen 

fenerlerin gösterilmesinin pratik olmayacağı yerlerde böyle bir tekne tehlike içinde bulunan 

ya da baĢka bir Ģekilde yardım isteyen gemiyi yedeklediğinde bu fenerleri göstermek 

zorunda değildir. Yedekleyen tekne ile yedeklenen tekne arasındaki iliĢkiyi belirtmek, 

özellikle yedekleme halatını aydınlatmak üzere olanaklar elverdiğince tüm önlemler 

alınacaktır. 
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2.3.3. Seyir Hâlinde Yelkenli ve Kürekli Tekneler 
 

Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne borda fenerlerini ve bir pupa fenerini 

gösterecektir.  

 

ġekil 2.22: Boyu > 20m yelkenli tekne 

Boyu 20 metreden kısa olan bir yelkenli teknede üzerinde yol bulunan yelkenli 

teknenin göstereceği fenerler, en iyi görülebilecekleri yer olan direk baĢı veya direk baĢına 

yakın bir yerde taĢınacak olan bir fanus içinde birleĢik bir hâlde bulunabilir. 

 

Üzerinde yol bulunan bir yelkenli tekne, göstereceği fenerlere ek olarak en iyi 

görülebilecekleri yer olan direk baĢı veya direk baĢına yakın bir yerde, dikey bir doğru 

üzerinde, ufkun her tarafından görülür Ģekilde; üstte kırmızı, altta yeĢil olan iki fener 

taĢıyabilir. Ancak bu fenerler, boyu 20 metreden kısa yelkenli tekneler için müsaade edilen 

birleĢik fanusla bir arada gösterilmeyecektir. 

 

ġekil 2.23: Boyu < 20m yelkenli tekne 
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Boyu 7 metreden kısa olan bir yelkenli tekne uygulayabildiği takdirde yukarıda ifade 

edilen fenerleri gösterecektir fakat gösteremezse çatıĢmayı önleyecek kadar yeterli bir sürede 

gösterilmek üzere bir elektrikli cep fenerini veya beyaz bir ıĢık gösteren ve yanık hâlde 

bulunan bir feneri el altında hazır bulunduracaktır. 

 

Kürekli bir tekne bu kurallarda yelkenli tekne için belirtilen fenerleri gösterebilir. 

Bunu yapmadığı takdirde çatıĢmayı önleyecek yeterli bir süre içinde gösterilmek üzere bir 

elektrikli cep fenerini veya beyaz bir ıĢık gösteren ve yanık hâlde bulunan bir feneri el 

altında hazır bulunduracaktır (ġekil 2.24). 

 

ġekil 2.24: Kürekli tekneler ve 7m’ den küçük yelkenliler 

Yelkenle seyreden ve aynı zamanda makine ile de yürütülen bir tekne gündüz, baĢ 

tarafında ve ufkun her tarafından en iyi görülebilecek bir yerinde sivri ucu aĢağı doğru olan 

bir koni Ģeklini gösterir (ġekil 2.25). 

 

ġekil 2.25: Aynı anda makine ve yelkenle yürütülen 
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2.3.4. Balıkçı Tekneleri 
 

Tüm balıkçı tekneleri, balıkçılık yapmadıkları ve denizde malzemeleri olmadığı 

zamanlarda sadece normal gemilerin göstermesi gereken fenerleri gösterir. Gündüz ise 

eĢkenar dörtgen Ģekil gösterir. Trol çeken tekneler Tablo 2.3‟te belirtilen fenerleri gösterir. 

 

ġekil 2.27: Üzerinde yol olmayan trol Boy<50m 

 

ġekil 2.28: Üzerinde yol olmayan trol 50m<Boy 
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Üzerinde yol yok Üzerinde yol var 

 Boy < 50m 50m < Boy Boy < 50m 50m < Boy 

Üstte yeĢil altta beyaz 
X X X X 

Silyon feneri 
 X  X 

Borda fenerleri 
  X X 

Pupa feneri 
  X X 

Tablo 2.3: Trol çeken gemilerin göstermesi gereken fenerler 

   

ġekil 2.29: Üzerinde yol bulunan boy<50m, trol 

 

ġekil 2.30: Üzerinde yol bulunan 50m<boy, trol 

Trol gemileri ağlarını atarken üst üste her yerden görünür 2 beyaz fener gösterir (ġekil 

2.31). Trol ağları toplanırken ise yine üst üste; üstte beyaz, altta kırmızı fener gösterir (ġekil 

2.32). 
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ġekil 2.31: Üzerinde yol olmayan ağ atan trol 

 

ġekil 2.32: Üzerinde yol olmayan ağ toplayan trol 

Trol ağları toplanırken eğer bir yere takılırsa bu sefer üst üste her yerden görünür iki 

kırmızı gösterir (ġekil 2.33). Bir diğer avlanma yöntemi olan gırgır avcılığında ise üst üste, 

sırası ile biri yanıp diğeri sönen iki sarı fener gösterilir (ġekil 2.34). 

 

ġekil 2.33: Üzerinde yol olmayan ağları takılmıĢ 
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ġekil 2.34: Üzerinde yol olmayan gırgır avcısı trol 

Ağ balıkçılığı ile uğraĢan balıkçı tekneleri ise Tablo 2.4‟teki fenerleri gösterir. 

 

 Üzerinde yol yok Üzerinde yol var 

 Ağ < 150m 150m < Ağ Ağ < 150m 150m < Ağ 

Üstte kırmızı altta beyaz 

ikili 
X  X  X  X  

Ağ tarafında her yerden 

beyaz 
 X   X  

Borda   X X  

Pupa    X  X  

Tablo 2.4: Ağ çeken balıkçı gemilerin gösterecekleri fenerler 

 

ġekil 2.35: Üzerinde yol olmayan ağ boyu<150m ġekil 
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2.36: Üzerinde yol bulunan ağ boyu<150m 

Denizdeki ağlar, gemiden 150 m‟den fazla mesafeye uzanıyorsa ayrıca ağların 

bulunduğu tarafa gece her yerden görünür beyaz bir fener gündüz ise tepesi yukarı bir koni 

gösterilir. 

 

2.3.5. Kumanda Altında Olmayan ve Manevra Yeteneği Kısıtlı Olan Tekneler 
 

Kumanda altında olmayan ve manevrası kısıtlı gemiler Tablo 2.5‟teki fenerleri 

gösterir. Kumanda altında olmayan gemiler gündüz ise üst üste 2 küre gösterir. Manevrası 

kısıtlı gemilerse gündüz üst üste küre, eĢkenar dörtgen, küre gösterir. 

 

 
Kumanda altında 

Olmayan 
Manevradan kısıtlı 

 Yolsuz Yollu Yolsuz 
Yollu 

Boy < 50m. 50m.<Boy 

Üst üste 2 kırmızı X X    

Üst üste k-b-k   X X X  

1.Silyon feneri    X X 

2.Silyon feneri     X 

Borda fenerleri  X  X X 

Pupa feneri   X   X X  

Tablo 2.5: Kumanda altında olmayan ve manevrası kısıtlı gemilerin gösterecekleri fenerler 
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ġekil 2.37: Kumanda altında olmayan üzerinde yol olan gemi 

 

ġekil 2.38: Kumanda altında olmayan üzerinde yol olmayan gemi 

 

ġekil 2.39: Manevrası kısıtlı üzerinde yol olan gemi  

 

ġekil 2.40: Manevrası kısıtlı üzerinde yol olan gemi 
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Bu gemiler diğer durumları gösteren fenerleri bunlara ek olarak gösterir. 

DemirlemiĢse ayrıca demirleme iĢaretlerini gösterir, yedek çekerken aynı zamanda 

manevrası kısıtlanıyorsa yedek çekme fenerlerinin yanı sıra manevrası kısıtlı iĢaretlerini de 

gösterir. 

 

ġekil 2.41: Boy<50m, yedek çeken, manevradan kısıtlı gemi 

Tarama veya su altı iĢleri ile uğraĢan bir tekne manevra yapabilme gücünün kısıtlı 

olduğu zamanlarda, “manevradan kısıtlı gemi” fener ve Ģekilleri gösterir ve engel mevcut 

olduğu zamanlarda da bunlara ek olarak su altı çalıĢmasının bulunduğu tarafı gösterir iĢaret 

çeker. ÇalıĢmanın olduğu tarafa üst üste iki eĢkenar dörtgen, geçiĢ için müsait olunan tarafa 

ise üst üste iki küre çekilir. Her durumda bu tip çalıĢmada olan gemiye 1 milden, dar 

alanlarda da ½ mil‟den fazla yaklaĢmamak gerekir. 

 

Dalgıç iĢleri ile uğraĢan bir tekne “manevradan kısıtlı gemi” kapsamında olarak 

gündüz iĢaretlerini gösterir. Ancak bu iĢaretler gösterilemiyorsa uluslararası iĢaret 

kodlarından “Denizde dalgıcım var.” anlamındaki “A” iĢareti sancağını yüksekliği 1 

metreden az olmayacak Ģekilde gösterir. ĠĢaretin ölçüleri, her taraftan görülebilecek Ģekilde 

olacaktır (ġekil 2.42). 

 

Dalma çalıĢması haricinde, boyları 12 metreden daha kısa olan teknelerden burada 

belirtilen fener ve Ģekilleri göstermeleri istenmez. 

 

ġekil 2.42: Manevrası kısıtlı iĢaretleri çekemeyen, denizde dalgıcı olan tekne 
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2.3.6. Su Çekimleri Nedeniyle Manevradan Kısıtlı Tekneler 

 

ġekil 2.43: 50m<Boy, Su çekimi nedeni ile kısıtlı gemi 

Su çekimleri nedeni ile manevraları kısıtlı gemiler, gece normal seyir fenerlerinin yanı 

sıra gece üst üste üç kırmızı fener, gündüzleri silindirik “biçim” gösterir (ġekil 2.43). 

 

2.3.7. Kılavuz Tekneleri 

 

ġekil 2.44: Seyirdeki görevli kılavuz teknesi 

Kılavuz tekneleri görevli olmadıkları sürece normal olarak göstermesi gereken 

fenerleri gösterir. Görevli olduğu zaman bunlara ilaveten üst üste; üstte beyaz, altta kırmızı 

fener gösterir. Gündüz, özel bir biçim göstermez ancak “Kodlu HaberleĢme” doğrultusunda 

gemide kılavuz var anlamındaki “H” sancağını çeker (ġekil 2.44). 
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2.3.8. Demirli ve Karaya OturmuĢ Tekneler 
 

Olayın koĢulları elverdiği takdirde, hiçbir tekne dar bir kanal, geçit veya trafik ayrım 

düzeni içinde -ayrım ara bölge hariç- veya giriĢ çıkıĢ yerlerinde demirleyemez. Demirleme 

genel olarak haritalarda demir yeri olarak gösterilen güvenli yerlerde olur. Demirde bulunan 

boyu 50 m‟den kısa gemiler, gece her yerden görünür bir beyaz fener gösterir (ġekil 2.45), 

50 m‟den uzun gemiler, hem baĢta hem de kıçta birer tane beyaz fener gösterir. 100 m‟den 

uzunlar buna ilaveten güverteyi aydınlatır. Gündüz ise bir küre gösterirler (ġekil 2.46). 

 

ġekil 2.45: Boy < 50 m Demirli gemi 

 

ġekil 2.46: 100 m < Boy Demirli gemi 

Boy < 50 m, demirde bulunan gemiler gündüz grandiye bir küre çekerler. 50 m < Boy 

demirdeki gemiler ise baĢ üstüne bir küre çekerler. Karaya oturan gemiler gündüz ise üst üste 

3 küre gösterirler. Demirli ve karaya oturan gemilerin gösterecekleri fenerler Tablo 2.6‟da 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 2.47: Boy < 50 m, karaya oturan gemi 

 

ġekil 2.48: 50 m < Boy, karaya oturan gemi 

 Demirli gemi Karaya oturan gemi 

 Boy < 50m 50m < Boy Boy < 50m 50m < Boy 

Üst üste 2 kırmızı   X X 

Grandi her yerden 

beyaz 

X  X  

Pruva her yerden 

beyaz 

 X  X 

Pupa her yerden 

beyaz 

 X  X  

Tablo 2.6: Demirli ve karaya oturan gemilerin gece gösterecekleri fenerler 
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2.4. Durum Belirtir ĠĢaretlerin Gösterilmesi 
 

Denizde ÇatıĢmayı Önleme Kuralları‟nda belirlenen seyir ve yardımcı fenerler bir 

geminin inĢası sırasında geminin tipine, çalıĢma Ģekline, büyüklüğüne ve karĢılaĢacağı olası 

durumlara göre seçilir ve yine bu kurallar tarafından belirlenen yerlere monte edilir. Seyir 

fenerleri hem gemi elektrik Ģebekesinden hem de acil durum akülerinden güç alacak Ģekilde 

yedekli yapılır. Bu fenerlerden baĢka SüveyĢ ve Panama kanalı gibi geminin olası seyir 

bölgeleri de düĢünülerek çalıĢma olasılığının olduğu yerlerde istenen özel fenerler de gemiye 

yerleĢtirilir. 

 

Geminin durumundaki ve görüĢ Ģartlarındaki değiĢimlere göre değiĢim anında, gemi 

kaptanı veya görevli kiĢi, geminin göstermesi gereken iĢaretleri belirler ve gösterilmesini 

sağlar veya kaldırılması gereken iĢaretleri kaldırır. Ancak bu iĢaretlerin gösterilmesi veya 

kaldırılması sağlandıktan sonra ve ara sıra bu iĢaretlerin mutlaka kontrol edilmesi gerekir. 

Fenerlerdeki arızalar, gündüz iĢaretlerinin ters veya yanlıĢ takılması, salvolarının kopması 

gibi nedenler seyir güvenliği ile ilgili sorunlar yaĢatabilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Eğitim teknesinde veya simülatörde aĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek 

gemilerin göstermesi gereken gece ve gündüz alametlerini gösteriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Geminin cinsine, durumuna ve zamana 

göre göstermesi gereken iĢaretleri 

belirleyiniz. 

 Geminin göstermesi gereken iĢaretlerin 

gösterilmesini veya kaldırılmasını 

sağlayınız. 

 Gösterilen iĢaretlerin değiĢim anına kadar 

sorunsuz olarak gözüktüğünü kontrol 

ediniz. 

 Geminin ve içinde bulunulan duruma göre 

verilmesi veya durdurulması gereken 

iĢaretleri belirleyiniz. 

 Geminin vermesi gereken iĢaretlerin 

verilmesini veya verilen iĢaretlerin 

durdurulmasını sağlayınız. 

 Gemi güvenlik tedbirlerin alınmasından 

gemide yaĢayan herkes görevlidir ancak 

yetki sınırını aĢması nedeniyle 

alınamayan eksik tedbirler için amirlerin 

bilgilendirilmesi gerekir. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Pupa feneri beyaz olup geminin kıç tarafındadır. Pupaya doğru yanlara eĢit 

açılarda toplam 135 derecelik sektördedir. 

 

2. (   ) 50 m‟den büyük gemilerin silyon fenerlerinin görünüĢ mesafesi 3 nm, diğerleri 2 

nm‟dir. 

 

3. (   ) Gündüz iĢaretlerinden kürenin çapı en az 60 cm‟dir. 

 

4. (   ) Gündüz iĢaretlerinden koninin taban yarıçapı ve yüksekliği en az 10 cm‟dir. 

 

5. (   ) Kuvvetle yürütülen 50 metreden büyük gemiler 1 silyon feneri gösterir. 

 

6. (   ) Çekerek yedeklenen gemiler sadece borda ve pupa fenerlerini yakar. 

 

7. (   ) Birbirine sıkı bağlanmıĢ gemiler, tek gemi gibi fener gösterir. 

 

8. (   ) Yedekleme yapan gemiler normal fenerlerine ilaveten silyon ve yedekleme feneri 

yakarlar. 

 

9. (   ) 7 m‟den küçük kürekli ve yelkenli tekneler herhangi bir iĢaret aleti kullanmak 

mecburiyetinde değildir. 

 

10. (   ) Bütün yelkenli gemiler seyirde borda, pupa ve silyon feneri yakar. 

 

11. (   ) 20 m‟den küçük yelkenli tekneler normal fenerlerine ilaveten ikili kombine fener 

gösterebilir. 

 

12. (   ) 20 m‟den küçük yelkenli tekneler normal fenerleri yerine üçlü kombine fener 

gösterebilir. 

 

13. (   ) Balıkçı gemileri her zaman balık avı ile ilgili fenerlerini gösterir. 

 

14. (   ) Balıkçı gemileri gündüz taban tabana bağlı iki koni gösterir. 

 

15. (   ) Trol çeken balıkçılar üstte yeĢil, altta beyaz, ağ çeken balıkçılar üstte kırmızı altta 

beyaz fener gösterir. 

 

16. (   ) Üzerlerinde yol olan avla meĢgul balıkçı gemileri pupa, borda ve silyon fenerleri 

dıĢında fener göstermezler. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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17. (   ) Kumanda altında olmayan gemiler gece üst üste iki kırmızı gösterir. 

 

18. (   ) Kumanda altında olmayan gemiler gündüz üst üste iki küre gösterir. 

 

19. (   ) Manevrası kısıtlı gemiler gece üst üste üç kırmızı fener gösterir. 

 

20. (   ) Kumanda altında olmayan ve manevrası kısıtlı gemiler üzerlerinde yol varsa pupa 

ve borda fenerlerini yakarlar. 

 

21. (   ) Manevrası kısıtlı gemiler gündüz üst üste üç küre gösterir. 

 

22. (   ) Denizde dalgıcı olan gemi manevrası kısıtlı iĢaretlerini gösteremiyorsa sadece 

ilgili iĢaret sancağını gösterebilir. 

 

23. (   ) Su çekiminden dolayı manevrası kısıtlı gemiler gece normal fenerlerine ilaveten 

üst üste kırmızı beyaz kırmızı gösterirler. 

 

24. (   ) Demirli gemiler 50 m‟den küçükse grandi direğinde tek, büyükse biri baĢ diğeri 

kıç tarafta iki beyaz fener gösterirler. 

 

25. (   ) Demirli gemiler gündüz bir küre çekerler. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde gemilerin emniyetli seyri için ses ve ıĢık iĢaretlerini 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bir geminin kaptanına giderek çalıĢmalarınız hakkında bilgi veriniz. Ondan izin 

alarak gemide kullanılan ses ve ıĢık iĢaretleri hakkında bilgi edininiz. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında paylaĢınız. 

 

3. GEMĠDE SES VE IġIK ĠġARETLERĠ 
 

IĢık iĢareti vermek için de ALDIS kullanılır. ALDIS, yönlendirilen ve süratli açılıp 

kapatılabilen kuvvetli ıĢık veren bir alettir. Üzerindeki mandalına basılarak kumanda edilir. 

Bu alet aynı zamanda geceleri daha belirgin olması nedeniyle düdük iĢaretlerinin 

verilmesinde de kullanılabilir. 

  

Resim 3.1: ALDIS cihazı 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Gemide ses iĢareti vermek için: 

 

 Gemi düdüğü, 

 Kampana,  

 Gong kullanılır. 

 

Ses aletlerinden kampana geminin baĢ tarafına konan bir çandır. Ġçinde bulunan 

tokmağı ve tokmağı kullanmak için ona bağlı bir halat parçasından oluĢur. Halat ile sallanan 

tokmağın çana vurdurulması ile ses çıkarılır. Gong ise uzak doğu orijinli bir alettir ve müzik 

aletlerinden zile benzer. Tokmağı ile üzerine vurularak ses çıkarılır. Düdük ise gemi yönetim 

alanı içinde bulunan bir düğmeye basılarak çalınabilir. Bu aletlerin bulundurulma 

zorunluluğu geminin büyüklüğüne göre değiĢir (Tablo 3.1). 

 

 Boy < 12 m 12m < Boy < 100 m 100 m < Boy 

Düdük 
 X X 

Kampana 
 X X 

Gong 
  X 

Herhangi bir ses aracı 
X    

Flashing 
X X X  

Tablo 3.1: Gemilerde bulunması gereken ses ve ıĢık iĢaret araçları 

 

Resim 3.2: ÇeĢitli gemi düdükleri 



 

 51 

 

Resim 3.3: ÇeĢitli gemi kampanaları 

 

Resim 3.4: Gemi gongları 

3.1. IĢık ve Ses Özelliği 
 

Yukarıdaki anlatılan aletleri kullanarak elde ettiğimiz ses ve ıĢığın özelliği aĢağıda 

olduğu gibi belirli bir standarda sahiptir. 

 

 Düdük özelliği 

 

 Kısa düdük      (●)     bir saniye süreli bir düdük sesi, 

 Uzun düdük   (▬▬) 4-6 saniye süreli bir düdük sesi anlamındadır. 
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 IĢık özelliği 

 

 Beyaz olacak. 

 5 milden gözükecek. 

 

 ALDIS iĢaretinin özelliği 

 

 Çakma süresi bir saniye, 

 Çakarlar arası bir saniye, 

 ĠĢaretler arası 10 saniyeden az olmayacaktır. 

 

3.2. Manevra ve Uyarma ĠĢaretleri 
 

Birbirini gören iki teknenin birbirine yaklaĢması ve bu teknelerden birinin diğerinin 

niyetini ve hareketlerini anlayamaması veya çatıĢmayı önlemek üzere yeteri kadar harekete 

geçtiğinde tereddüde düĢmesi hâlinde tereddüde düĢen tekne düdüğü ile derhâl en azından 

beĢ kısa ve seri iĢaret vererek böyle bir tereddüt içinde olduğunu gösterecektir. Böyle bir 

iĢaret en azından beĢ kısa ve seri çakmalar Ģeklinde bir ıĢık iĢareti ile kuvvetlendirilebilir. Bu 

iĢaret dar kanal, geçit veya trafik hattında seyir yapmakta olan kuvvetle yürütülen bir 

geminin geçiĢinin engellenmesi veya benzer durumlarda ikaz amaçlı da kullanılabilir. 

 

Kuvvetle yürütülen ve seyir hâlindeki bir tekne bu kurallara göre manevra yaptığında 

Tablo 3.2‟de belirtilen düdük ve/veya ıĢık ile iĢaret vererek manevrasını belirtir. 

 

Bir kısa düdük       ●  

Gece bir çakar        
Rotamı sancağa değiĢtiriyorum. 

Ġki kısa düdük        ●●  

Gece iki çakar        
Rotamı iskeleye değiĢtiriyorum. 

Üç kısa düdük      ●●● 

Gece üç çakar     
Makinelerim tornistan çalıĢıyor. 

BeĢ kısa düdük    ●●●●● Niyetiniz anlaĢılamadı, açık geçiniz. 

Altı veya daha fazla kısa düdük  ●●●●●● Denize adam düĢtü veya acil bir durum.  

Tablo 3.2: Ses ve ıĢık iĢaretleri 
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3.3. Kısıtlı GörüĢ Hâlinde Verilecek Ses ĠĢaretleri 
 

Kısıtlı görüĢ Ģartlarında gemiler çatıĢmayı önleyici gerekli tedbirleri alırlar. 

 

 Gözcüler artırılır. 

 Gemi sürati emniyetli değere düĢürülür. 

 Makine ani manevralara hazır hâle getirilir. 

 Ses iĢaretleri verilir. 

 

Sis gibi görüĢ Ģartlarını kısıtlayan durumlarda, sorunsuz olan kuvvetle yürütülen 

seyirdeki gemiler varlık ve durumlarını belirmek için bir uzun düdük çalar ve 2 dakika ara 

verip tekrarlar. Eğer gemi demirleme haricinde denizde bir kısıtlama durumu olmaksızın 

makinelerini durdursa iki uzun düdük çalacak ve 2 dakika ara verip tekrarlar. 

 

▬▬  2  dk ara  ▬▬ Makine ile seyretmekteyim. 

▬▬  ▬▬  2 dk ara  ▬▬  ▬▬ Mk. ile yürütülen fakat makine stop‟ta 

 

Kısıtlı görüĢ Ģartlarında seyir yapmakta olan, sorunsuz olan kuvvetle yürütülen 

gemiler haricindeki gemiler varlık ve durumlarını belirtmek için periyodik olarak bir uzun 

iki kısa ses iĢareti verir, iki dakika fasıladan sonra bunu tekrar eder. 

 

▬▬  ●  ●    2  dk ara    ▬▬  ●  ● 

 

Bu iĢareti verecek gemiler aĢağıdadır: 

 

 Kumanda altında bulunmayan bir tekne 

 Manevra yapma gücü kısıtlı olan bir tekne 

 Su çekimi nedeniyle kısıtlı olan bir tekne 

 Yelkenli bir tekne 

 Balıkçılıkla uğraĢan bir tekne 

 Yedekleme yapan bir tekne 

 

Bir veya daha fazla tekne yedekleniyorsa yedekleyen yukarıdaki iĢareti verir. 

Yedeklenen son tekne ise eğer içinde adam varsa aralarında iki dakikadan fazla bir süre 

olmayan aralıklarla bir uzun 3 kısa düdük çalar. Mümkün olursa bu iĢaret yedekleyen 

teknenin verdiği iĢaretten hemen sonra verilir. 

 

▬▬  ● ● ●   2 dk     ▬▬  ●  ● ● Yedekte çekilen  (Adamlı )  tekne 
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Demirli bir gemi varlık ve durumlarını belirmek için periyodik aĢağıdaki iĢareti verir. 

 

Pruvada  1dk ara Boyu 100 m. den kısa demirli gemi 

Pruva  Pupada  1 dk ara Boyu 100 m.den uzun demirli gemi 

 

Çalınan çan ve gongların çalıĢ süresi çok sık darbeli toplam 5 saniyedir. 

 

Kısıtlı görüĢ altında demirdeki gemi verdiği periyodik çan iĢaretine rağmen kendisini 

görmeyen bir gemiye ihtar için düdük ile aĢağıdaki iĢareti verir. 

 

●  ▬▬   ● 

 

Karaya oturan gemi kısıtlı görüĢ durumunda demirdeymiĢ gibi iĢaret verir ancak 

vereceği kampana iĢaretinin öncesinde ve sonrasında tek darbeli, net ve kuvvetli olmak üzere 

3 kere çan veya kısa düdük ile iĢaret verir. 

 

BaĢ üstünde   +  BaĢ üstünde  + BaĢ üstünde     

1dk ara 

Boyu 100 m‟den kısa 

karaya oturmuĢ gemi 

BaĢ üstünde   +  BaĢ üstünde  + BaĢ üstünde 

+Kıç üstünde     1 dk ara 

Boyu 100 m‟den uzun 

karaya oturmuĢ gemi 

 

Boyu 12 metreden daha kısa bir tekne yukarıda belirlenen iĢaretleri vermek zorunda 

değildir. ĠĢaret vermediği takdirde aralarında iki dakikadan fazla süre bulunmayan diğer bir 

yeterli ses iĢareti verir. 

 

Kılavuz tekneleri normal iĢaretlerinin yanı sıra 4 kısa düdük ile kendini tanıtmak için 

iĢaret verebilir. 

 

  ●  ●  ●  ● 

 

Rıhtımdan ayrılan gemiler, ayrılıĢlarını bir uzun düdük ile belirtir. 

 

▬▬ 
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Tehlikeye giden bir gemi veya bir baĢka neden ile diğer iĢaretler ile karıĢtırılmayacak 

Ģekilde iĢaret verilebilir. 

 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●    

 

3.4. Uyarı ve Durum Belirleyici ĠĢaretlerin Verilmesi 
 

Geminin kaptanı veya görevli ve yetkilendirilmiĢ kiĢi tarafından geminin mevcut 

durumu “Denizde ÇatıĢmayı Önleme Kuralları” çerçevesinde yorumlanır,  hangi iĢaretlerin 

verileceğine karar verilir ve iĢaretlerin verilmesi sağlanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Eğitim teknesinde veya simülatörde aĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek 

geminin göstermesi gereken ses ve ıĢık iĢaretlerini gösteriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Geminin cinsine, durumuna ve zamana 

göre kullanılması gereken ses ve ıĢık 

iĢaretlerini belirleyiniz. 

 Geminin göstermesi gereken iĢaretlerin 

gösterilmesini veya kaldırılmasını 

sağlayınız. 

 Gösterilen iĢaretlerin değiĢim anına kadar 

sorunsuz olarak gözüktüğünü kontrol 

ediniz. 

 Geminin ve içinde bulunulan duruma göre 

verilmesi veya durdurulması gereken 

iĢaretleri belirleyiniz. 

 Geminin vermesi gereken iĢaretlerin 

verilmesini veya verilen iĢaretlerin 

durdurulmasını sağlayınız. 

 Gemi güvenlik tedbirlerin alınmasından 

gemide yaĢayan herkes görevlidir ancak 

yetki sınırını aĢması nedeniyle 

alınamayan eksik tedbirler için amirlerin 

bilgilendirilmesi gerekir. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) ALDIS, yönlendirilebilen ve süratli açılıp kapatılabilen kuvvetli ıĢık veren bir 

alettir. Üzerindeki mandalına basılarak kumanda edilir. 

 

2. (   ) Gemide ses iĢareti vermek için: Gemi düdüğü, kampana, gong kullanılır. 

 

3. (   ) „‟Rotamı sancağa değiĢtiriyorum.‟‟ manasına gelen mesajı diğer gemi veya 

gemilere iletmek için kullanılan ses iĢareti 1 kısa düdük, ıĢık iĢareti olarak da 2 kısa 

çakar kullanılır. 

 

4. (   ) „‟Makinelerim tornistan çalıĢıyor.‟‟ manasına gelen mesajı diğer gemi veya 

gemilere iletmek için kullanılan ses iĢareti 2 kısa düdüktür ve ıĢık iĢareti olarak da 3 

kısa çakar kullanılır. 

 

5. (   ) Sis gibi görüĢ Ģartlarını kısıtlayan durumlarda, sorunsuz olan kuvvetle yürütülen 

seyirdeki gemiler varlık ve durumlarını belirmek için bir uzun düdük çalar ve 2 dakika 

ara verip tekrarlar. 

 

6. (   ) Kısıtlı görüĢ Ģartlarında gemiler çatıĢmayı önleyici gerekli tedbirleri alırlar, 

gözcüler artırılır, gemi sürati emniyetli değere düĢürülür ve makine ani manevralara 

hazır hâle getirilir. 

 

7. (   ) Kısıtlı görüĢ Ģartlarında seyir yapmakta olan, sorunsuz olan kuvvetle yürütülen 

gemiler haricindeki gemiler varlık ve durumlarını belirtmek için periyodik olarak bir 

uzun iki kısa ses iĢareti verir, iki dakika fasıladan sonra bunu tekrar eder. 

 

8. (   ) Rıhtımdan ayrılan gemiler, ayrılıĢlarını iki uzun düdük ile belirtir. 

 

9. (   ) Eğer gemi demirleme haricinde denizde bir kısıtlama durumu olmaksızın 

makinelerini durdursa iki uzun düdük çalar ve 2 dakika ara verip tekrarlar. 

 

10. (   ) Boyu 100 m‟den kısa karaya oturmuĢ gemi; baĢ üstünde   +  baĢ üstünde  + 

BaĢ üstünde   1dk ara olacak Ģekilde iĢaret verilir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bir gemiye giderek gemi kaptanına yapacağınız çalıĢma ile ilgili bilgi veriniz ve izin 

isteyiniz. Alacağınız izinle gemideki çalıĢma ve deniz kirliliği tedbirlerini kontrol ediniz ve 

tespitlerinizi bir rapor ile kaptana ve öğretmeninize veriniz. 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Seyirde sadece pupası görünen önünüzdeki geminin kemerelerinin 

22,5 dereceden daha gerisinde olduğunuzu gözlem veya plotlama ile 

tespit ettiniz mi? 

  

2. Kemerelerinin 22,5 dereceden daha gerisinde olduğunuz gemiye 

yaklaĢmakta olup olmadığınızı gözlem veya radar ile tespit ettiniz 

mi? 

  

3. YetiĢmekte olduğunuz gemiyi geçme niyetindeyseniz onun rotasını 

sizin rotanızdan daha büyük olduğunu gözlem veya plotlama ile 

tespit ettiniz mi? 

  

4. Sizden daha büyük rota kullanan öndeki geminin geçiĢ tarafını iskele 

olarak belirlediniz mi? 
  

5. Gemi düdüğü ile iki uzun iki kısa ses vererek iskeleden geçiĢ 

niyetinizi öndeki gemiye belirttiniz mi? 
  

6. Diğer geminin bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa düdük ile verdiği 

mutabakat iĢareti ile rotanızı diğer geminin iskelesinden emniyetli 

mesafeden geçecek Ģekilde iskeleye değiĢtirdiniz mi? 

  

7. GeçiĢ tamamlanınca geminizi rotanıza aldınız mı? 
  

8. Seyirde geminizin pruvasına yakın ve pruvası görünen geminin 

kerterizini alarak geminin 22,5 derece sancak ve 22,5 derece iskeleniz 

arasında olduğunu tespit ettiniz mi? 

  

9. Pruvanızdaki geminin borda fenerlerine ve direklerine bakarak veya 

plotlayarak onun da sizi pruvasında gördüğünü tespit ettiniz mi? 
  

10.  Geminizin rotasını, diğer gemiden emniyetli bir mesafeden geçecek 

Ģekilde sancağa aldınız mı? 
  

11.  Rotanızı sancağa değiĢtirirken 1 kısa düdük çaldınız mı? 
  

12.  Seyirde yaklaĢmakta olduğunuz geminin kerterizini alarak aykırı 

rotada olduğunuzu tespit ettiniz mi? 
  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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13.  Aykırı rotada yaklaĢmakta olan geminin kerterizinin sabit olduğunu 

görerek çatıĢma rotasında olduğunuzu tespit ettiniz mi? 
  

14. ÇatıĢma rotasındaysanız sancağınızda gördüğünüz geminin yol 

hakkına sahip olduğunu tespit ettiniz mi? 
  

15. Durum uygunsa rotanızı sancağa, diğer geminin kıç tarafından 

emniyetli bir mesafeden geçecek Ģekilde değiĢtirdiniz mi? 
  

16. Mesafe yakınsa yaptığınız manevrayı bir kısa düdük iĢareti ile 

bildirdiniz mi? 
  

17. GeçiĢ tamamlandıktan sonra rotanızı tekrar eski değerine aldınız mı? 
  

18. Diğer tarafı gözükmeyen dar bir suyoluna geldiğinizde geminizi 

emniyetli derecede sancak kıyıya yaklaĢtırdınız mı? 
  

19. Bir uzun düdük çaldınız mı? 
  

20. Diğer taraftan bir uzun düdük sesi duyunca gerekiyorsa yol kestiniz 

mi? 
  

21. Dikkatli olarak dönüĢü tamamladınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 YanlıĢ 

12 Doğru 

13 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 YanlıĢ 

14 YanlıĢ 

15 Doğru 

16 YanlıĢ 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 YanlıĢ 

20 Doğru 

21 YanlıĢ 

22 Doğru 

23 YanlıĢ 

24 Doğru 

25 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 
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KAYNAKÇA 
 www.didgm.gov.tr 26.04.2016/13:25 

 http://www.pfri.uniri.hr/~bopri/documents/33-MECOLREGS_000.pdf 

26.04.2016/11:47 
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