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“Arkadaşlar!
En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan
Türkiye; Endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet
yetiştirmek kabiliyetindedir.
Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türk’ün büyük
ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.’’

Mustafa Kemal ATATÜRK

Önsöz
Türkiye’mizin denizcileşmesi 21. Yüzyılın en büyük hedeflerinden birisi olmalıdır. Bu hedef aynı zamanda
uygarlaşma hedefidir. Zira Mavi Uygarlığı başaran uluslar bugün dünyanın en gelişmiş ulusları ve
devletleridir.
Türkler yarımada coğrafyasındaki anavatanlarında pek çok imparatorluk kurmalarına ve bu topraklarda
devlet çatısı altında 1000 yıldır bağımsız varlık göstermelerine rağmen yarımada coğrafyasının gereği
denizci devleti kuramamışlardır. Bunda pek çok neden vardır. En güçlü dönemde batılı devletlere verilen
kapitülasyonlar ile içerideki karacı devlet anlayışı ve son 70 yılın Avrupa-Atlantik yapılanması ne halkın ne
de devletin denizcileşmesinin yolunu açmıştır. Bu gerçeği tarih boyunca görebilen tek lider Mustafa Kemal
Atatürk olmuştur. Ancak onun da ömrü bu hedefi başarmasına yetmemiştir.
Anadolu bir bakıma “Toprak Gemi” dir. Zira bir yarımadadır. Bu yarımadada halkın denizci olması gerekir.
Halkın tek başına denizcileşmesi beklenemez. O nedenle önce devletin denizcileşmesi; halkın
denizcileşmesine katkı sağlaması ve fırsatlar yaratması gerekir. Bugüne kadar bu yapılmamıştır. O zaman
STK’lar ve gönüllere görev düşmektedir. Devleti halkı denizcileştirmeye davet edip özendirmemiz,
denizcileşmenin temelinin halkın bilinçlendirilmesi olduğunu anlatmamız ve yardım etmemiz gerekir.
Bunun en temel yolu da çocuk ve gençlerin denizi, denizciliği tanımaları, sevmeleri ve yaygınlaştırılmasıyla
mümkündür.
Elinizde tuttuğunuz bu kitap çocuklarımıza deniz ve denizcilik hakkında temel bilgiler veren ve onlara Mavi
Vatan’ın değerini anlatan öncü bir kitaptır. Dilerim bu kitap geliştirilerek ilk ve orta öğretim
kurumlarımızda ders kitabına dönüşsün. O zaman deniz bilinci gelişen gençler sadece denize bakmayacak,
onu anlayacak ve ne kadar zengin bir coğrafyaya sahip olduğumuzun farkına varacaklardır.
Bu kitabın hayata geçmesinde emeği geçen başta Levent Karataş olmak üzere tüm katma değer
sağlayanları kutluyorum. Bu ve benzeri kitapların çoğalmasını ve uygulamalı eğitim kampları ve kurslarda
yoğun şekilde kullanılmasını diliyorum. Merhume Annem Rahime Gürdeniz’in 1972 yılında yazdığı Toprak
Gemi şiirinin son bölümünün tüm çocuk ve gençlerimize ışık tutmasını diliyorum.
‘’Tüm çocuklar şimdiden size sesleniyorum/“Toprak Gemi”ler yapın, filonuz büyük olsun./Tayfalar hep
gönüllü, geminiz tayfa dolsun/Sonra gemileriniz pırıl pırıl parlasın/Kurşun ve çelik olsun, hepsi denize
aksın/Barbaroslar olun siz, Barbaros rahat yatsın/Fatih Sultan karadan tahta kalyon yürüttü/Hepiniz
bilirsiniz, Haliç’te mucizeler yarattı/Haydi, çocuklar haydi!/Toprağına gümüş katın/“Toprak Gemi”
yürüsün, mucizeler yaratın/Onu sizler parlatın/Pırıl pırıl ışıklı aydınlık bayrağımız/Gönüllü tayfaların size
olan aşkıdır/Sancak direğinde o süzüm süzüm süzülsün/Yedi deniz üstünde saçlarını sürüsün/Bayraklar
çoğaldıkça/Sen çalışkan ve hürsün’’
Evet, bayraklar çoğaldıkça yani gemiler arttıkça; Türk halkı ve devleti yüzünü denize döndükçe yani
denizcileştikçe; daha çok kazanacak, daha çok üretecek, daha çok çalışacak ve sonuçta daha mutlu ve
bağımsız olacaktır.

Amiral Cem Gürdeniz
20 Temmuz 2020
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Platformumuzdan
Atatürk'ün "Denizci Millet, Denizci Ülke" idealine ulaşmak için siz gençlere denizi, denizciliği sevdirmeyi ve
temel bilgileri vermeyi hedefleyen bu yayın; dört bir yanı denizlerle çevrili vatanımızın kıyısı bulunduğu
denizlerimizi ve sualtındaki canlıları ile birlikte deniz tabanı, altındaki ekonomik değerlerimizi tarif eden
MAVİ VATAN’ımızı ve denizi öğrenmek isteyen, denizciliği merak edenlere yararlı olacağı düşüncesiyle
hazırlanmıştır.
Bu kitapçığın içinde, çocuklarımızın denizcilik konusunu kolayca anlamasını sağlayacak denizcilik hakkında
temel bilgiler, denizde ve teknelerdeki davranışlar ile denizde emniyete ilişkin kısa ve genel bilgiler
mevcuttur.
Bu kitabın hazırlanmasında çok büyük desteklerini gördüğümüz ve Mavi Vatan’ın isim babası E.Amiral Cem
Gürdeniz’e, Resimleri çizen Hayal Muslu’ya, Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Feyza Güzeldere Çoban’a ve
grafik ve teknik destekleri için Faruk İbaçoğlu’na teşekkürü borç biliriz.
Türk çocuğunun ve gencinin denizciliğe olan ilgisinin artması temennisiyle masmavi bir gelecek diliyor ve
denize açılan denizcilere söylenmesi bir gelenek haline gelmiş olan bir sözle satırlarıma son veriyorum.

“ALLAH SELAMET VERSİN...”

Kaptan C. Levent KARATAŞ

(Boğaziçi Deniz Kültürü Çevre
ve Spor Platformu Başkanı)
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Denizler Ve Denizciler
Asırlar boyu, insanoğlu varlığını devam ettirmek, ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, çeşitli meslek
dalları ile ilgilenmiştir. Bu mesleklerin en eskisi ve köklüsü denizciliktir. Denizler dünya yüzeyinin 2/3 ‘ünü
kaplar.
Denizcilik incelendiğinde, kürek devrinden günümüze kadar büyük bir gelişim göstermiştir. İnsanoğlunun
gıda ihtiyacını karşılayabilmek için toplayıcılık ve avcılıkla başlayan denize olan ilgisi günümüzde pek çok
dallara ayrılıp büyük bir ekonomik güç haline gelmiştir. Denizdeki turistik ve sportif faaliyetlerin dışında,
avcılık ve deniz ulaşımı ile gelişen teknolojiyle birlikte, deniz tabanı altındaki zengin petrol, gaz ve
madenlerin çıkarılma çalışmaları, sualtı sondaj ve dalış faaliyetleri ayrı bir ekonomik boyuta gelmiştir.
Gemi, deniz ulaşımında askeri ve sivil maksatlı kullanılan araca verilen isimdir. Sivil maksatla kullanılan bu
araç ister yük, ister yolcu taşımakta kullanılsın, yapılan eylem daima ticari amaçlıdır. Askeri, sivil ve amatör
olarak denizle ilgilenen kişilere DENİZCİ denir.
Asker olarak denizci olmak isteyenler, eğitimlerini askeri okullarda aldıktan sonra sualtı ve suüstü
gemilerinde görev yaparlarken, sivil olarak denizci olmak isteyenler de Denizcilik Meslek Liseleri ve Yüksek
Denizcilik Okullarında eğitim alırlar. Amatör olarak denizle ilgilenenler ise genellikle aile ve çevre etkisi ile
merak salıp zaman içerisinde kurslar ve pratik eğitimlerle kendilerini geliştirip denize çıkarlar. Yurdumuzda
amatör olarak kendi teknesiyle denize çıkanlar Amatör Denizci Belgesi ehliyeti almak zorundadırlar.
Hangi amaçla olursa olsun denizde bulunan kişinin içinde bulunduğu ortamı tanıması, bir tekne içindeyse
tekneyi yöneten kaptanın talimatlarına disiplin içinde uyması gerekir.
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Mavi Vatan
Ülkemiz dört mevsimin her türlü güzelliklerinden faydalanabilen bir konumdadır. Dört tarafı denizlerle
çevrili ender bir coğrafyaya sahiptir. Ayrıca iç denizlerimiz ve dantel gibi kıyılarımız da cabasıdır.
Denizlerimiz ve kıyılarımız her mevsim bizim eğlence, dinlence ve sportif gereksinimlerimiz ve heyecan
duygularımızı giderecek özelliktedir.
Dinlence, eğlence ve benzeri amaçlarla denizden faydalanabileceğimiz konuları; yüzme, balık tutma,
yelkenli, kürekli veya motorlu bir tekne ile denizde gezme ve dalış olarak sayabiliriz. Hepsi de birbirinden
güzel, neşeli anlar yaşatabilir size.
Ama muhakkak ki bunlardan en heyecan verici, çekici olanını ya da olanlarını siz kendi merakınıza göre
seçebilir, kendinizi bu yönde geliştirebilirsiniz.
Suyun üzerinde, kendi kol gücünüz ile kürek çekerek, rüzgarın veya motorunuzun gücünden faydalanarak
yapacağınız gezintinin her anının neşeli bir şekilde geçmesini istemez misiniz?
İşte bu kitapçık sizlere, her ne maksatla olursa olsun, denizcilik servetimiz hakkında bilgi sahibi olmanızı
sağlayacak, emniyet ve neşe içinde denizle haşır neşir olurken faydalanabileceğiniz bilgileri ve özellikle bir
teknede iken dikkat etmeniz gereken temel esasları vermektir. Unutulmaması gereken altın kural ise “her
teknenin sadece bir kaptanı vardır.”
Bununla beraber öğrenecekleriniz, ileride denizcilikle ilgili bir kariyer yapmak istediğinizde temel anlamda
size çok yardımcı da olacaktır.

Denizcilik Servetimiz
Sualtı ve su üstü tabiat ve tarih zenginlikleriyle dolu, 9.000 km'ye yakın deniz kıyımız vardır. Turist ve
yatların akın ettiği dünya harikası koyları (Bodrum, Kaş, Fethiye, Göcek, Marmaris, Gökova vs.) deniz
turizmi konusunda öne çıkarken, Mavi Vatanımızın altındaki diğer değerler de ülke ekonomimiz için son
derece kıymetlidir.
Kasırga ve tayfun gibi şiddetli rüzgarların, kuvvetli akıntı ve gelgitlerin olmadığı bu sularımız oldukça temiz,
iklimleri ise güneşli ve sıcaktır. Senede en az 40 hafta boyunca bu denizlerde sualtı ve suüstü sporları ve
yatçılık yapılabilmektedir.
Uzaydan bakınca yarımada şeklinde görünen Anadolu'muz, bir deniz cennetidir. Dünyanın en önemli
denizlerinden olan (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz) ile çevrilidir. Bu dört deniz, kendimize ait
muhteşem iki boğaz (İstanbul ve Çanakkale) ile birbirlerine bağlıdır. Ayrıca, ülkemiz kişi başına düşen su
kıyısı, göl ve denizalanı bakımından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.
Denizlerimizin altında ekonomik değerleri yüksek canlı ve cansız varlıklar bulunmaktadır. Anadolu’muzun
kıta sahanlığına ait bu bölgelere biz MAVİ VATAN diyoruz. Ayağınızı denize sokmanız MAVİ VATAN’a
girmeniz için yeterli olacaktır.
Denizlere ilaveten, çok sayıda akarsuyumuz ve gölümüz vardır. Elektrik enerjisi, içme ve sulama suyu elde
etmek için Türk mühendislerince inşa edilen heybetli baraj gölleri sayesinde Anadolu’muz adeta göller
diyarı haline gelmiştir. Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman, Tunceli ve Diyarbakır gibi şehirlerimiz
barajlarla buluşmuş ve iklimleri değişmiştir. Aynı şekilde Akdeniz’in altından borularla Geçitköy’de
yaptığımız baraja yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne su göndermekteyiz.
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Bu milli hazinelerimizi ve şanlı deniz tarihimizi bilerek, denizcilikte önemli gelişmeler sağlayabiliriz. Türkleri
denizci bir millet olarak tescil eden şu tarihi ve gurur verici gerçekleri her Türk çocuğunun bilmesinde yarar
vardır:
Milattan 800 yıl evvel Karadeniz'e yerleşip bu denize adını verenler, dünya denizciliğinin merkezi haline
getirenler; o yılların en büyük yelkenli gemisi olan Çektirileri, dünyanın en heybetli kalyon, en hızlı kadırga,
en sağlam taka ve yelkenlilerini tasarlayıp icat ve inşa edenler Türklerdir. (Bu ata mirası hala
kaybolmamıştır; Kurucaşile, Tuzla, Bozburun gibi tersanelerimizde hala dünyanın en gözde gemileri, ahşap
ve fiber yatları inşa edilmektedir.) Dünyada ilk defa Denizci Kışlası ve Astsubay Okulu’nu açanlar, 1773
yılında Mühendishane-i Bahri Hümayun’u açanlar, Anadolu sahillerini bahriye okulları, tersane, tophane,
liman ve iskelelerle donatanlar, Sırrı hala çözülemeyen Cihan denizlerinin en ayrıntılı Seyir Haritaları’nı
çizenler, zamanında dünyanın en sağlam yelkenlerini dikip halatlarını örenler; günümüzde bile hala
kullanılan 28 adet Türk gemici bağını dünya denizciliğine armağan edenler, İlk defa “Taht-El Bahir
(denizaltı) ile torpido atanlar”, ve Arabalı Vapur’u icat edenler, gemileriyle okyanusları açılarak “Türk
Bayrağını” yedi denizde dolaştıranlar, üç kıtaya denizden hakimiyet kuranlar ve filolarıyla denizaşırı
ülkelere yardıma gidenler, Ege'yi, Karadeniz'i ve Akdeniz'i Türk gölleri haline getirip, Akdeniz’de düşman
donanması dolaştırmayanlar Türkler, yani bizim atalarımızdır.

Haydi Denize
Denizcilik, eğlenceli su sporları, kendi kabiliyetinize göre neyi ne kadar yapabileceğinizi görmek ve doğa ile
mücadeleyi yaşamak için seçilen yoldur. Bu sanatı öğrenmek zor değildir. Özellikle, sizlerin içinde olduğu
genç yaşlarda çok daha kolay olduğunu söyleyebiliriz.
Temel denizcilik bilgilerini teorik olarak aldıktan sonra, pratik uygulamalarla deneyimlerimizi arttırarak
ustalaşma mesleğidir denizcilik. Bu mesleğin en önemli noktası denizde can ve mal güvenliğinin her şeyden
önce gelmesidir.

Üç Güvenlik Kuralı
Teknenizin boyutlarına ve donanımlarına bağlı olarak, tecrübenizi de göz önüne alarak tavsiye edilenden
daha dalgalı ve rüzgarlı denize açılmayınız. Özellikle, yelken ile denize çıkmışsanız deniz ve hava şartlarını
dikkatle gözlemeniz olası değişikliklere karşı önlem almasını bilmelisiniz.
Teknenizin taşıyabileceğinden daha fazla yüklü olmamasına dikkat etmelisiniz. Rüzgar etkisiyle bir tarafa
yatan bir teknede taşıyabileceğinden daha fazla kişi bulunuyorsa paniğin gelişmesi sonucu dengenin
bozulacağı, teknede bulunanların denize döküleceği veya teknenin alabora olabileceği unutulmamalıdır.
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Teknede bulunan herkesin can yeleği giymesi sağlanmalıdır. Modern denizcilikle birlikte can kurtarma
araçlarda gelişmiş, kullanışlı, hareket kabiliyetimizi kısıtlamayan can yelekleri ortaya çıkmıştır. (Bak.
Teknede güvenlik.)
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Yüzmesini Öğrenelim
Neden Yüzmeliyiz
Yüzme sporu, su içerisinde yatay durumda yapılan bir spordur. Vücut ağırlığı iskelet sistemine dik
olmadığından ve ağırlık yönünden bir etkisi bulunmadığı için iskelet bozuklukları gibi arızalara yol açmaz.
Ayrıca bu spor kişinin kalp, akciğer kapasitelerini üst düzeyde geliştirmektedir. Bu yüzden bu spora küçük
yaşlarda başlamak sağlık açısından büyük fayda sağlar.
İnsan vücudu bir makine gibi, iş yaptığı sürece enerji tüketir. İnsan makinesinin yaşamını sürdürebilmesi
için gereksinim duyulan sürekli enerji; havadan alınan oksijenin akciğerler yoluyla kana geçmesi, kalp
yoluyla dokulara pompalanması ve dokudaki besin maddelerinin bu oksijenle yakılması sonucu elde edilir.

Yüzmenin Yararları Nelerdir?
Düzenli olarak yapılan egzersizin insan sağlığına olumlu katkıları vardır. Düzenli bir şekilde egzersiz
yapanlarda sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklar ile aşırı şişmanlığa oldukça az rastlanmaktadır. Uygun bir
şekilde yapılan spor, tüm yaş gruplarındaki insanlara olumlu katkılar sağlamaktadır.

Yüzme Öncesi ve Sonrası Beslenme Durumu
Yediğimiz yemeğin üzerinden en az iki saat geçmeden suya girilmemelidir. Yemekten sonraki yaklaşık bir
buçuk saat içinde kan beyin ve kalpten uzaklaşır. Herhangi bir kalp sorunu olanlar için yemek üstüne
çalışma yapılması tehlikeli olabilmektedir. Bu tehlikeli durumlar kalp sorunu olmayanlarda da
görülebilmektedir. Aç karnına çalışmanın hiç bir zararı olmaz. Sabah çalışmalarında başlangıçtan 10-15
dakika önce meyve suyu içilebilir. Çalışmalar esnasında vücudun su gereksinimini karşılamak çok
önemlidir. Ter yoluyla ve diğer yollarla yitirilen su, karşılanmazsa, baş ağrısı, bitkinlik, genel bir isteksizlik
gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu bakımdan, susadıkça veya egzersiz esnasında yudum yudum şeklinde
yeterince su içilebilir. Zira egzersiz anında fazla su içilmesi midede gereksiz şişlik ve performansı bozucu
rahatsızlık yapabilir. Egzersizden hemen sonra aşırı soğuk şeyler içilmemelidir. Terle kaybedilen tuz, yeterli
beslenme ile yerine konulabilir.

Yunus Gibi Yüzmek İçin
Yüzme teknikleri son yıllarda giderek
geliştirmiştir. Bir balık gibi yüzmenin sırrı
dengededir.
Normal
koşullarda
insan
vücudunun özgül ağırlığı sudan çok az fazladır.
Hatta vücudun bazı kısımları (göğüs ve karın
gibi) sudan hafiftir. Kollar ve ayaklar ise daha
yoğun (suyun özgül ağırlığından daha fazla)
oldukları için suda batarlar. Bu nedenle, vücut
suda dengeli tutulursa, su üzerinde kalabilme
ve hatta yüzme hiç de zor bir iş değildir. Bilim
insanları dünyanın en iyi yüzücüleri olan
yunusların, ilerlemek için enerjilerinin yüzde
onundan daha az bir kısmını harcadıklarını
ortaya çıkarmıştır. İşin ilginç yanı, bir insan için
bu oran yüzde üçten azdır. Yüzmek için
harcadığımız o inanılmaz eforun büyük kısmını
batmamak ve dalgalarla savaşmak için
debelenmekle harcıyoruz. Dolayısıyla yüzde
üçten daha fazla yoruluyoruz. Yani doğru
yüzmenin sırrı, enerjiyi doğru kullanmaktadır.
Bunun için de sudaki pozisyonumuzu ve
hareketlerimizi kontrol etmeliyiz. Aksi takdirde
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ne kadar çok çırpınırsak o kadar başarısız olur ve ilerlemek yerine yerimizde sayarız. Doğru bir yüzüş stili
için adım adım ilerlenmelidir.
İlk Adım:
Sırtüstü, eller yanda, vücudunuz yüzeye paralel, sakin bir şekilde, rahatça ayaklarınızı çırparak yüzmeye
çalışın. Yüzünüzün yalnızca küçük bir kısmı suyun üstünde kalsın. Bedeninizin üst kısmını sabit tutmaya ve
sakin nefes almaya çalışarak, bacaklarınızı, kalçalarınızı hafifçe sağa sola döndürerek çırpın.
İkinci Adım:
Şimdi vücudunuzu yavaşça, bir tarafa doğru ekseni etrafında döndürün. Önce bir yana dönerek kısa bir
süre, sonra da diğer yana dönerek yine kısa bir süre kalçalardan yaptığınız çırpma hareketini devam ettirin.
Bunu tekrarlayın.
Şimdi elinizi yandan arkaya doğru olabildiğince geniş ve vücudunuzu da esneterek atın ve yüzükoyun
dönün. Bacak çırpma hareketine devam edin, dönerek diğer kolunuzla da aynısını tekrarlayın. Bunu iyice
çalıştıktan sonra aynısını bu defa da yüzükoyun deneyin. Nefes alırken başınızın vücuda dik kalmasına
dikkat edin ve soluklanmak için vücudunuzun dönmesini bekleyin. Bu alıştırmaları uygulayıp, pozisyona
alıştıktan sonra dönmeden, serbest yüzme pozisyonunda devam edin. Tüm bu çalışmaların amacı, suda
ilerlerken vücudunuzun suyu yarmasını sağlamak ve bu sayede en az gücü harcamak. Yüzmek sizin için
yorucu bir etkinlik olmaktan çıkacak, suda bir balık gibi rahatça ilerleyebileceğiniz bir keyif anı olacaktır.
Suda kulaç atarken öncelikle bedeninizi topuklardan ellere kadar uzanan bir dönme hareketi içine
sokmalısınız. Yani bedeniniz kulaç atarken beliniz merkezde olmak üzere bir burgu hareketi yaparak
dönmeli. Başınız her zaman için vücudunuzla aynı doğrultuda ve su yüzyeyinden fazla kaldırmadan kulaç
attıkça yana çevirerek nefes almalısınız. Bu pozisyonu nefes alırken de bozmamalısınız. Bunun için başınızı
çevirmek yerine bedeninizi döndürmeye ve burgu hareketini bozmamaya özen gösterin. Bir yüzme
hocasından da ders almak doğru yüzme stili için daha hızlı öğrenmenize oldukça yardımcı olabilir.

Dalış Ve Sualtı İşleri
Genel anlamda dalış nefes tutularak
(serbest) veya Aletli olarak ikiye ayrılır.
Nefesinizi tutarak suyun altına
indiğinizde belli bir süre suyun altında
kalabilirsiniz. Bilindiği gibi yaşamımızı
devam ettirebilmek için oksijene
ihtiyacımız vardır. Bu sebeple kısa bir
süre sonra hava almak için yüzeye
çıkmak zorundayızdır. Ancak, sualtında
kalma süresini uzatmak için sualtında
hava solumamızı sağlayan araçlarla
yapılan dalışa Aletli dalış diyoruz. Bu da
iki şekilde yapılmaktadır.Sırtımıza
aldığımız dalış tüpüne doldurduğumuz
havayı özel cihazlarla soluyarak
genellikle sportif amaçlarla yapılan
dalış şekli olan SCUBA (Self Contained
Underwater Breating Aparatus) veya
suyun altında sanayi işleri, (boru hatları
ya da gemi altı kontrol ve tamiri gibi)
için yüzeydeki bir hava kaynağından
hortumla su altına indirilen havayı
soluyarak yapılan dalışlar aletli
dalışlara örnektir.
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Tekneler
Tekne Nedir
Suda yüzebilen sportif, askeri veya ticari amaçla kullanılabilen her türlü araca tekne diyoruz.

Tekneleri Tanıyalım
Bir tekne Ana yapı ve Donanım olarak iki kısımdan meydana gelir.
Ana yapı, omurgasına bağlanan ve şeklini oluşturan posta adını verdiğimiz dikmelerin üzerini saran
kaplamalardan meydana gelir.
Binlerce yıllık denizcilik birikimleriyle tekneye şekil veren insanoğlu, ihtiyacını dikkate alarak teknesini
donatmış ve böylece çeşitli tipte tekneler inşa etmiştir.
Bir tekne üç ana bölümden meydana gelir;
•
•
•

Baş (Pruva)
Orta kısım (Vasat)
Kıç (Pupa)

Görüldüğü gibi denizcilikte özel terimler kullanılmaktadır. Denizcilikte yer alan bu kelimeler denizcilik
dilinin doğmasına sebep olmuştur. Denize çıkan birisinin bu lisanı konuşması bilgisinin de göstergesi
olacaktır. Böylece diğer denizcilerle daha sağlıklı iletişim kuracak, saygı görecektir.
Bu terimlerle ilgili olarak kitabımızın son bölümünde kısa bir denizcilik terimleri sözlüğü yer almaktadır
Ayrıca, tekneler imal edildikleri malzemelere göre de üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar ahşap,
polyester ve metal kullanılarak imal edilen tekne türleridir. Ahşap tekneler genellikle gezi ve avcılık amaçlı
olarak kullanılsa da bakımları biraz daha masraflı ancak, keyifli teknelerdir. Bir diğer tekne türü olan
polyester (Fiber) tekne türleri, bakımı ve tamiri açısından ahşap tekne türlerine göre biraz daha kolay ve
ucuzdur.
Metalden imal edilen tekneler ise genellikle ticari amaca uygun ve son derece dayanıklı teknelerdir. Yolcu
gemileri, Yük gemileri, büyük Balıkçı gemileri, Denizaltı gemilerini buna örnek verebiliriz.

Tekne Türleri
Yelkenli Tekneler
Deniz yüzeyinde rüzgar gücü ile yol alan teknelere yelkenli tekne diyoruz. Geniş bir yüzey elde edilmek
üzere özel bir bezin dikilip, direğe uygun şekilde bağlanarak teknenin hareket etmesine etki eden
düzeneğe yelken diyoruz.
Gövde tiplerine göre yelkenli tekneler;
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MONHULL – Tek Gövde

KATAMARAN – İki gövde

TRİMARAN - Üç gövde
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Teknenin Kullanılması İle İlgili Terimler
Bir tekne ileri istikamete gidiyorsa “İleri yol” geriye doğru gidiyorsa “Geri Yol (Tornistan)” yapıyor denilir.
Teknenin hareketini sağlayan kuvveti A- Kürek B- Yelken C- Makine (Motor) D- Doğal güçler (Rüzgar, akıntı)
olarak elde ederiz.
Küçük tekneler kürek ve yelkenle yol alırken, tekne boyu büyüdükçe makine gücünden yararlanılır. Makineden,
“Şaft” adını verdiğimiz uzun çelik bir çubuk ve bu şaftın ucunda yer alan pervaneye aktarılan gücün pervaneyi
döndürmesiyle tekneyi hareket ettirir.
Teknenin rotasını değiştirmeye yarayan araca “Dümen” diyoruz.
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Deniz Fenerleri
Gündüz kulesi, gece ise
verdikleri kuvvetli ışık ile
denizcileri uyarmak, rotalarında
güvenle yol almasını sağlamak
veya konumlarını belirlemek
amacıyla yapılmış olan sabit
seyir yardımcılarıdır.
Tarihte en eski deniz feneri M.S
54
yılında
yurdumuzda,
Fethiye-Kalkan arasında yer
alan Patara antik kentinde
yapılmıştır. Bu fenerin orijinal
taşlarıyla restore edilmesi için
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı
Amiral Özden ÖRNEK’in yapmış
olduğu katkılarla, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.
Tarih boyunca fenerlerin ışıklandırmaları değişik enerji kaynaklarıyla sağlanmıştır. İlk olarak, odun ya da kömür,
1750’lerde yağ yakan kandiller, 1763 de gaz yağı, 1837 de ise hava gazı, 1896’ dan sonra da asetilenden
yararlanılmıştır. 1858’den sonra da elektrik, günümüzde ise güneş enerjisinden yararlanılmaktadır.
Deniz haritalarında fenerler; karakterleri, ışık rengi, çama sıklığı, yüksekliği, görünme mesafesi gibi bilgileri
içeren bazı işaretlerle gösterilir. Örneğin, fenerin cinsine göre mor renkli noka veya yıldız şeklinde yine mor
renkli bir kuyrukla işaretlenir. Haritada küçük m harfi fenerin metre cinsinden (veya bazı haritalarda Ft -kadem)
yüksekliğini, Büyük M harfi normal hava şartlarında deniz mili cinsinden görülme mesafesini belirtir.

Deniz Haritalarında Gösterilen Kısaltmalar Ve Fener Işık Renkleri
W - Beyaz
R - Kırmızı
G - Yeşil
Bl. - Mavi
Vi. - Menekşe
Or. - Portakal
Ancak, haritada ışık rengini belirten renk harfi
yoksa beyaz ışıklı olduğu kabul edilir.

Fener Periyodu:
Fener periyodu, İki karanlık veya aydınlık süre
arasındaki zamana denir. Işığın görünmesiyle
başlar, ışığın yeniden görünmesine kadar sürer.
Yani karanlık ve aydınlık sürelerinin toplamına
denir.
Bozuk olduğunu tespit ettiğimiz Deniz Fenerlerini
Ücretsiz olarak arayabileceğimiz 0800 211 66 66
numaralı Fener Arıza İhbar hattına bildirmeliyiz.
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Teknede Güvenlik
Denize çıkan her tekne personelinin ve yolcularının güvenliklerini sağlamak için uymak zorunda oldukları
kurallar uluslararası standart haline getirilmiştir.
Bu Kurallar mal ve can emniyetini sağlamak amacıyla uzun yılların deneyimlerinden faydalanılarak modernize
edilip hazırlanmıştır. Zaman içinde de gelişen teknolojiler doğrultusunda güncellenmektedir.
İster yelken ister makine gücüyle hareket eden tekneler mutlaka uluslararası kabul edilmiş bu kurallara uymalı,
öngördüğü şartları yerine getirmelidir. Zaten resmi makamların yapacağı kontrollerde bu şartları eksiksiz yerine
getirmiş teknelere “Denize Elverişlilik” belgesi verilir.

Teknede Bulunması Gereken Güvenlik Araçları
Can Yelekleri
Teknedeki tüm personel sayısı kadar can yeleği bulunmalıdır.
(Çocuk bedeninde de can yeleği olmalıdır) Can yelekleri, Katı ve
Şişme olarak iki tipte imal edilir.
Can yelekleri suya düşüldüğünde kafayı su üstünde tutacak
şekilde yapıldıklarından can güvenliği açısından çok önemlidir.
Can yelekleri teknede kolay ulaşılabilecek bir yerde tutulmalı ve
göz alıcı fosforlu renlerde olmalıdır.
Deniz kazalarında hayatını kaybedenlerin %88‘i can yeleği
giymemiş kişilerden oluşmuştur. Sakin iç sularda meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin çoğu Denizde
Güvenlik eğitimi almış, buna rağmen can yeleği giymemiş kişiler olduğu görülmüştür. Aşırı özgüven telafisi
olmayan olayların yaşanmasına sebep olabilir. Bir kaç yıl evvel İstanbul Kurbağalıdere’de rıhtıma bağlı bir
tekneden çıkarken dereye düşüp hala bulunamamış bir kazazedeyi hatırlarsak can yeleği kullanmanın önemini
daha iyi anlamış oluruz.
Yapılarına Göre Can Yelekleri
-KENDİLİĞİNDEN YÜZEBİLEN (KAPOK – KÖPÜK) CAN YELEKLERİ
Yetişkin, çocuk ve bebek bedenleri vardır. Sert yüzdürücü su emme oranı düşük maddenin naylon kumaştan
yapılan yeleğin içine konulmasıyla yapılmışlardır.
-ŞİŞİRİLEBİLİR (PILOT) TİP CAN YELEKLERİ
Az yer kaplar ve teknede kullanıcısına hareket rahatlığı
sağlar. Sadece yüzme bilenlerin kullanması tavsiye edilir.
Yetişkin bedenleri mevcuttur. Yelekte bulunan bir
karbondioksit tüpü sayesinde suya düşme anında
kendiliğinden şiştiği gibi, şişirme borusuna üflenerek de
şişirilebilir.
-KARMA (KÖPÜK-ŞİŞİRİLEBİLİR) TİP CAN YELEKLERİ
Yetişkin ve çocuk bedenleri vardır. Yüzme bilenler ve
bilmeyenler de kullanabilir
Kullanım Alanlarına Göre Can Yelekleri
I.TİP: Açık deniz tipi can yelekleri
Açık denizlerde, yardımın gecikebileceği bölgelerde
yapılan tekne yolculukları, tekne yarışları, balıkçılık ve her
türlü bot faaliyetlerinde kullanılmalıdır. Olumsuz tarafı
kaba ve konforsuz olmasıdır.
II.TİP : Kıyı tipi can yelekleri
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I.Tip Can yeleklerinden biraz daha konforlu fakat daha az yüzdürücülüğü olan, yüzme yardımcısı can yelekleridir.
Başımızı su üzerinde tutmayı ve ellerimizi ayaklarımızı sakince hareket ettirmek gerektirdiği için kaba denizlerde
ve uzun sürebilecek kurtarma faaliyetleri için tercih edilmezler.
III. TİP: Tip I ve II den daha konforludur ve yüzme bilenler için yüzme yardımcısıdır. Yelken, Su kayağı, Kano,
Balıkçılık gibi su sporlarında kullanılır. Kaba denizlerde uzun sürecek kurtarma faaliyetleri için uygun
değildir.
IV TİP : Atılabilir tip can simitleri
Tekneden denizdeki kazazedeye atılmak veya
kazazedeye ilave yüzdürücülük sağlamak için
tasarlanmıştır. Çocuklar ve bilinci kapalı kişiler
için kullanılmaz.
V.TİP: Özel amaçlı can yelekleri
Rüzgar sörfü, Kano, Yelken, Rafting gibi özel
kullanımlar için dizayn edilmişlerdir.
Can Yeleklerinin Üzerinde Bulunması Gerekli
Ekipmanlar
Yeleğe bağlanmış bir salvo üzerinde ıslak
haldeyken dahi çalınabiliecek bir düdük
olmalıdır. Üzerinde her yönden görülebilecek
en az 8 saat boyunca 0.75 mum ışık verecek
şekilde, ıslandığı zaman kendiliğinden veya el
ile açılabilecek bir ışık düzeneği bulunmalıdır.
SOLAS (*) kurallarına uygun olmalı ve
üzerlerinde radar, reflektör ve ışık yansıtıcı
bantlar bulunmalıdır.
(*) SOLAS (Safety of Life at Sea) : 1974 yılında kabul edilmiş olan ve denizde canlı kalabilme, can kurtarma
ve emniyet ile ilgili kuralları içeren, konularını düzenleyen uluslararası sözleşmedir. Can kurtarma araçları
bu sözleşme hükümlerine göre sertifikalandırılır.
Can Salları
Tekne boyu ve personel sayısına göre bulundurulmalıdır. Can salları kullanılmaya hazır veya denize
atıldığında şişer tipte yapılırlar. Şişer tipler günümüzde daha fazla kullanılmaktadır. Salın şişmesini
sağlayacak güvenlik halatı bir çıma (ince ip) vasıtasıyla güvertedeki bir mapa (halka) ya bağlıdır. Sal denize
atıldığında bu çıma kuvvetlice çekildiğinde salın içindeki hava tüpü çalışmaya başlar ve sal kısa sürede
şişerek binmeye hazır hale gelir.
Salın İçinde Bulunması Gerekenler
CAN KURTARMA PAKETİ: Personel sayısına göre yiyecek maddeleri ve su, el feneri, ışık ve duman veren
işaret fişekleri, balık tutmak için olta takımı, pusula, bıçak veya çakı, deniz tutmasına karşı ilaç,İlk yardım
çantası, güneş ışığını yansıtarak işaret verebilmek için işaret aynası, yüzer malzemeden kürekler, deniz
demiri, uzunluğu en az 30 m. olan bir halata bağlı kurtarma halkası, yüzer bir çamçak (kap) ve sünger
bulunmalıdır.
Emniyet Mapaları (Halkaları)
Teknede geceleyin veya denizli havalarda güverteye çıkıldığında denize düşme tehlikesine karşı teknenin
omurga merkez hattı üzerine belli aralıklarla kuvvetlice sabitlenmiş mapalara emniyet kemerinin kancası
takılmalıdır. Böylece ayak kayması, teknenin yalpaya düşmesi veya denizin almasına karşı önlem alınmış
olur.
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Denize Adam Düştü
Denize adam düşmesi halinde düşenin yerini belirlemek amacıyla hemen denize bir şamandıra bırakılır.
Şamandıranın üzerinde denize adam düştüğü anlamına gelen sarı – kırmızı renkli O (Oscar) bayrağı
bulunur.

O - (Oscar) İşaret Bayrağı
Bu şamandıralar teknenin kıç vardavelasına takılı, kolay ulaşılabilir ve her an kullanıma hazır halde
bulundurulmalıdır.
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Teknelerde Yangın Ve Yangınla Mücadele
Yanma kimyasal bir olaydır. Belirli bir dereceye
kadar ısınan bir cismin Oksijen ile birleşerek
kimyasal değişikliğe uğramasına yanma, kontrol
altına alınamayan yanma olayına da yangın
denilir.
Yangının başlayabilmesi için üç unsurun bir arada
bulunması gerekir.
a-) Oksijen (Hava)
b-) Isı
c-) Yanıcı madde
Bu üç unsurun bir araya gelmesine yangın üçgeni
de denilir. Bu üç unsurdan bir tanesin ortamdan
uzaklaştırılmasından sonra yangın sona erer.

Teknelerde Yangının Sebepleri Ve Alınması
Gereken Önlemler
a-) ELEKTRİK DEVRELERİ VE AKÜLER : Uygun
olmayan malzeme ve sistemle yapılmış elektrik
tesisatları, zamanla denizin meydana getirdiği
aşınma ve hasar, zamanında yapılmayan bakım ve
tutum, kısa devreler, uygun olmayan ısıtıcılar ve
aşırı güç yüklemeleri teknelerde yangına sebep olabilir. Bu tür kazalara sebebiyet vermemek için elektrik
tesisatı ve sigortaların deniz (marin) tipi olması şarttır. Bakım ve onarım yetkili kişilerce yapılmalı, tekne
sahibi tarafından da sistem sık sık kontrol edilmelidir.
Akülerin su (Elektrolit) seviyelerinin düşmesi, kutup başlarının yanlış bağlanması ve aşırı şarj nedeniyle
fazla ısınması önlenmelidir.
b-) KAYNAK İŞLERİ: Teknede yapılacak tamirat sırasında kaynak işi olacaksa mutla ilave önlem alınmalıdır.
Kaynak yapılırken sıçrayacak sıcak metal parçaları yangına sebebiyet verebilir. Yakında yanıcı parlayıcı hiç
bir şey bulundurulmamalı ve kaynak yapılırken mutlaka bir yangın söndürücü hazır vaziyette
bulundurulmalıdır.
c-) SİGARA : Unutulmuş veya tamamiyle söndürülmeden çöp kutusuna atılmış sigara izmariti ve kapalı
alanlarda tütün mamulleri içilmesi yangına sebep olabilir. Teknelerde yanlızca sigara içmek için ayrılmış
alanlarda sigara içilmelidir. Sigaraların söndürüldüğünden emin olunmalıdır. Denize kesinlikle sigara
izmariti atılmamalıdır.
d-) YAKIT KAÇAKLARI VE YANICI MADDE BUHARI : Aşırı sıcak havalarda motor bölmesinde veya tekne
içinde biriken yakıt buharları veya devrelerden sızan yakıt, meydana gelebilecek en ufak bir kıvılcımla
tutuşabilir. Bunların önüne geçmek için motor alanında ve sintinedeki yakıt sızıntıları temizlenmeli yakıt
ikmali yapılırken dökülme ve sızıntılara karşı önlem alınmalı, bölmelerin havalandırılması sağlanmalı ve de
yakıt boru ve sistemleri kontrol edilmelidir. Mutfak tüpünün gaz tesisatı ve sistemi kontrol edilmelidir. Gaz
tüpleri mümkünse tekne dışında güneş almayan, yalıtılmış bir bölümde durmalıdır.
e-) BOYALAR VE İNCELTİCİLER : Boyalar ve boya yapımında kullanılan Tiner v.b incelticiler mümkünse
tekende bulundurulmamalı ancak zorunlu bulunması gereken durumlarda ağızları sıkıca kapatılmış olarak
güvenli ve güneş almayan dış alanlarda saklanmalıdır.
f-) Egzoz borusu motordan çıkan gazları dışarı atarken ısınır bu nedenle egzoz borusunun etrafı izolasyon
maddesi ile kaplanarak, ısının dışarı çıkıp tehlike yaratması engellenmelidir.
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Yangınla Mücadele
En yaygın kullanılan yangın söndürme aracı, yangın söndürme tüpleridir. Çeşitli büyüklüklerde ve tiplerde
yapılan bu tüplerde aranan özellikler şunlardır:
Yanan maddenin ısısını düşürerek SOĞUTUCU olması, yangının hava ile temasını keserek BOĞUCU olması,
içindeki kimyasallar ile alevlerin enerjisini alarak ALEV KIRICI olmasıdır.
DİKKAT: Elektrik kaynaklı yangınlarda elektrik akımı kesilmeden yangına müdahale edilmemelidir.
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Denizde İlk Yardım
Teknede, denizde hastalanan veya yaralanan kişiye profesyonel sağlık ekipleri tarafından tıbbi müdahale
yapılana kadar elde bulunan imkanlarla yapılan geçici müdahaleye “ Teknede İlk Yardım “ denir.
İlk yardımcı, müdahaleyi yaparken önce kendi emniyetini sağlamalı, yardım edilecek kişiyi güvenli bir yere alarak
uygun pozisyona getirmeli şayet bilinci açıksa moral verici konuşmalar yapmalıdır.
Kazazedenin veya hastanın bilinci kapalıysa sırasıyla hava yolu, dolaşım ve nabız öncelikle değerlendiril- melidir.
Gerekli durumlarda Suni Solunum ve Kalp Masajı yapılır. Ancak, şunu unutmamalıyız ki çalışan kalbe kesinlikle
Kalp Masajı yapılmaz. Bu nedenle dolaşım sistemi çok dikkatli kontrol edilmelidir.
Kanama varsa kanamanın durdurulmasına çalışılmalıdır. Damar kesiği mevcutsa turnike uygulanmalıdır.
Kusma veya ağızda burunda kanama varsa hasta yüzüstü yatırılmalıdır. Böylece sıvıların soluk borusuna
kaçmasının önüne geçilir.
Bu arada, her birey kurslara katılarak İlk Yardımı öğrenmeli, Sağlık Bakanlığı tarafında açılan sınavlara girerek
İLK YARDIMCI SERTİFİKASI almalıdır.

İlkyardım Çantası
Denizde ilk yardım malzemelerini ve ilaçları
muhafaza etmek karaya göre daha zordur. İlk
yardım malzemeleri ve ilaçlar ışık almayan,
kuru bir yerde saklanmalıdır.
İlk Yardım Çantasında Bulunması Gerekenler
Denizde imkanlar kısıtlıdır. Bu nedenle her
türlü olasılığı değerlendirerek ilkyardım
çantamızdaki malzemeleri zengin tutmalıyız.
İlkyardım çantamızda;
çeşitli ebatlarda steril veya steril olmayan
(Non-steril) sargı bezleri, üçgen sargı bezi
(mediflex), yapışkan bandaj (flaster), yara
bandı, pamuk, alkol, baticon, amonyak,
deniz tutması ilaçları, ağrı kesici tablet,
antibiyotikli krem, yanık kremi, bir kaç adet
enjektör, muayene eldiveni, antihistaminik
(kaşıntı giderici) losyon ve tablet, bir kaç
çengelli iğne, makas, cımbız, küçük bir çakı,
kağıt, kalem, yüksek korumalı güneş kremi,
Isı koruyucu termal battaniye, turnike, çocuk
ve yetişkinler için hava yolu açıcı (air-way), el
feneri, düdük, tanıdığımız doktorların ve acil
merkezlerin telefonlarının yazılı olduğu bir
defter, göz sargı bezi, termometre, tansiyon
aleti, boyunluk, gaz ve hazım için pastiller, Aspirin, isal (diare) ilaçları, bir kaç boy parmak ateli bulunmalıdır.
İhtiyaca göre bu listeye ilaveler yapılabilir. Örneğin dalış yaptırılan bir teknede saf oksijen tüpü ve uygun
maskeler bulundurulmalıdır.
Ayrıca, tekneye davet ettiğiniz misafirlerin kullanmakta oldukları ilaçları, yanlarına almalarını hatırlatmanızda
büyük fayda vardır.
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Zararlı Deniz Canlıları Ve İlk Yardım
Deniz ve sualtı ilk başlarda bize yabancı gelebilir. Bu da son derece normaldir. Yabancısı olduğumuz bu ortamı
tanıdıkça, orada vakit geçirdikçe ona karşı sevgimiz ve merakımız artar. Denizle hem hal olurken ortamda
yaşayan bazı canlıların bize zarar verebileceğini de unutmamak gerekir. Ancak bu canlıları tanıyıp ona göre
davrandığımızda bir sorun yaşamayız.
Bazı durumlarda istemeyerek de olsa bu canlılara temas edebiliriz. Dolayısıyla bu canlıların bize verebileceği
zararları ve tedavi şekillerini öğrenmeliyiz. Bir anlamda misafir olduğumuz bu ortamda ev sahiplerimizle iyi
geçinmeli, onları rahatsız etmemeliyiz.
Özellikle sualtının altın kuralı “Tanımadığın Canlıya Dokunma” dır.

Deniz Anası
Dünya denizlerinde 200’ün üzerinde çeşidi olduğu bilinmektedir. Bazı
türleri zehirli olup, temas halinde sahip oldukları küçük kapsüller vasıtasıyla
zehirlerini karşı tarafa aktarırlar. Bazı türler ise bulundukları yerden 15 m
yarı çapında bir alanda etkilidirler. Bunun sebebi kapsüllerin ana gövdeden
15 m mesafede serbestçe dolaşabilmesindendir.
TEMAS BELİRTİLERİ: Daha çok cilt reaksiyonu şeklindedir. Kızarıklık, şişlik,
yanma, batma hissi, bıçak saplanır gibi ani ağrılar başlıca belirtilerindedir.
Ağrı, sadece temas yerinde değil, kasık, karın ve koltukaltlarına yayılabilir.
Daha ciddi vakalarda kas krampları, kusma, soluk alma güçlüğü, şok
gözlenebilir. Bu durumda derhal en yakın sağlık merkezine gidilmelidir.
TEDAVİ: Yaralanan bölge deniz suyu ile yıkanmalıdır. Kesinlikle tatlı su
kullanılmamalı ve temas yeri ovalanmamalıdır. Ağrı kesilinceye kadar bölge
sirke veya %40-70 derecelik Alkol ile yıkanmalı, müdahale edilirken mutlaka
eldiven giyilmeli, çıplak elle lezyonlu bölgeye dokunulmamalıdır. Deride
gözle görülebilen küçük ampuller varsa cımbızla çıkarılmalı, şişme varsa buz
tedavisi uygulanmalıdır. Devamında erezyonlu bölge üzerine talk pudrası
veya ince deniz kumu ve maden sodası ile yaptığınız bulamaç sürümeli ve
bıçağın sırt kısmını tek yöne sıvazlayarak bulamaç sıyrılmalıdır. 15dakika
süre ile tekrar sirke/alkol banyosu yaptırılmalıdır.
Eğer yaralanma ağız bölgesindeyse bol köpüklü içeceklerle gargara yapılmalı, gerekli durumlarda vakit
kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

İskorpit
Kahverengi-kırmızı renkli ve çirkin görünümlü olup, boyu 20 cm’ i pek
geçmez. Denizlerin kayalık bölgelerinde ve dipte yaşar. Çirkin görünümüne
karşı eti oldukça lezzetlidir. Yurdumuzda bütün denizlerde bulunur. Sırt ve
yan yüzgeçleri üzerinde zehirli dikenler ve bu dikenlerin altında zehir
keseleri mevcuttur. Çok etkin bir zehri olmamakla birlikte kişinin
duyarlılığına bağlı olarak çok acı veren ve geç kapanan yara meydana
getirebilir. Balık öldüğü zaman bile zehri aktiftir. Pişirildiğinde zehir etkisini
kaybeder.
TEMAS BELİRTİLERİ: Şiddetli ağrı ile birlikte şişlik meydana gelir. Ağrı süresi birkaç saat ile birkaç gün arasında
sürebilir. İğnenin battığı yerde morarma ve uyuşma hali olabilir.
TEDAVİSİ: Yaralanan bölgede diken kalmışsa çıkartılmalı, bölge bol sabunlu suyla yıkadıktan sonra, 40-45 derece
sıcak suda 30 ila 90 dakika arası bekletilmelidir. Ağrı azaldığında yaralanan bölge kalp hizasından yüksekte
tutulmalı, ihtiyaç halinde bir doktora gidilmelidir.
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Lipsoz
Tip olarak İskorpite benzese de renk olarak biraz daha açık kırmızı ve iridir. Zehirli dikenleri İskorpitle aynı
yerlerdedir. Yaralanmalarda tedavisi İskorpitte olduğu gibidir.

Trakonya (Çarpan Balığı)
Denizlerimizde birbirine çok benzeyen üç ayrı türü yaşamaktadır.
Vücutları yanlardan hafifçe yassılaşmış olup gözleri başın üzerindedir.
Renkleri sırt kısımlarında mavi-kırmızıdan, kırmızı-gri’ ye doğru değişir.
Karın kısımları beyazdır. Boyları nadir olarak 40 cm’ye kadar ulaşsa da
genellikle 15-20 cm arasındadır. Sırt ön dikenleri ve göğüs dikenlerinde
çok etkin zehir keseleri mevcuttur. Genellikle sığ sularda kuma gömülü olarak yaşar ve üzerlerine basıldığında
ya da çıplak elle tutulduğunda dikenleri batar ve hemen çok şiddetli ağrı ile birlikte yara kızarır ve şişer.
Kişinin duyarlılığına bağlı olarak bulantı, kusma, adale seğirmesi, solunum zorluğu, kalp durması, şok ve koma
gibi ciddi rahatsızlıklar meydana gelebilir. İlk tedavisi iskorpitte olduğu gibidir ancak gerekli durumlarda derhal
bir hastaneye baş vurmak gerekir.

Müren
Derisi bir zırh gibi kalındır. Bıçak ile dahi zor kesilir. Denizlerde 20’ ye
yakın türü mevcut olup, boyları 1.5 m’ye kadar uzayabilir. Göğüs
yüzgeçleri yoktur. Oldukça güçlü çene yapısı ve keskin dişleri vardır.
Genel olarak koyu kahve, bordo renkli olup beneklidirler. Zehirli
değillerdir. Isırmak suretiyle zarar verirler. Genellikle kaya altları ve
kovuklarda yaşarlar. Rahatsız edilmedikçe insanlara saldırmazlar. Koku alma duyuları gelişmiş olduğundan
zıpkınla balık avlayanların vurup, yanlarına astıkları balıklara saldıra bilirler. Dişleri arasında yüksek miktarda
bakteri barındırdığından ısırdığı yer mikrop kapıp, enfeksiyon olur.
TEDAVİSİ: İlk olarak yara bol sabunlu temiz su ile yıkanıp, kalan diş ve diğer yabancı madde varsa çıkarılır. İyotlu
ve antiseptik bir ilaç ile temizlenip en yakın sağlık merkezine gidilmelidir. Yara açık bırakılıp dikilmemelidir.
Gerekirse doktor tavsiyesine göre Tetanoz aşısı yaptırılmalıdır.

Mığrı
Yılana benzer ve silindirik yapıdadır. 3-4 m boya ve 15-20 Kg ağırlığa
erişenleri vardır. Derisi sümüksü bir yapıda ve kaygan olup, çok küçük
pullarla kaplıdır. Sırtı ve yanları füme-gri, karın kısmı füme- beyazdır.
Ağzında sivri ve kısmen yassı dişler bulunur. Kovuk ve kaya altlarında
yaşar. Denizlerimizde bol miktarda bulunur. Isırmak suretiyle zarar verir
ve dişleri bakteri barındırdığından ısırılan yer mikrop kapıp enfeksiyon
olur.
TEDAVİSİ: Müren yaralanmalarında olduğu gibidir.

Vatos
Genellikle kumlu zeminde yaşar. Görüntü olarak yassı olup, üst tarafı
koyu kahverengi, alt tarafı beyazdır. Gövde yassı disk şeklinde olup 50 cm
ile 2 m arasında olabilir. Kalkan balığına benzer ancak kuyrukludur.
Kuyruklarını kamçı gibi kullanıp, kuyruk ucuna yakın bir yerde bulunan bir
diken vasıtasıyla zarar verirler.
TEMAS BELİRTİLERİ: Temasın ilk 10. dakikasında, 6-10 saat zarfında
şiddeti azalabilen keskin, spazm şeklinde ağrı oluşturur. Yara yerinde bir delik mevcuttur. Yarada şişlik, gerginlik,
morarma ve kızarma oluşabilir. Ayrıca bulantı, kusma, isal, kas krampları ve solunum güçlüğü de oluşabilir.
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TEDAVİSİ: Yaralı bölge mümkünse kalp hizasından yükseğe kalkacak şekilde kazazede yere düz olarak yatırılır.
Yara temiz sabunlu su ile yıkanır, iğne parçası kalmışsa çıkarılır. Yaralı bölge 40-45 derecelik sıcak suda 30-90
dakika bekletilir. Yaralı, kısa sürede en yakın hastaneye sevk edilmelidir.
Son söz olarak şunu söylemek gereklidir: Renkleri ne kadar ilgi çekici olursa olsun tanımadığımız bilmediğimiz
canlıya dokunmamalıyız.
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Acil Yardım Çağırma
Denizde acil her durumda Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 158 numaralı telefonu aranmalıdır. Teknede telsiz
varsa 8.Kanal’dan (156.400 Frekans) Sahil Güvenlikle irtibat kurulmalı, ayrıca teknede makina arızası veya
sağlıkla ilgili sorunlarda telsizde 16. Kanal (156.800 Frekans) acil yardım kanalından PAN PAN, çağrısı
yapılmalıdır. Daha büyük sorunlarda, örneğin teknenin batmaya başlaması durumlarında ise MAY DAY çağrısı
yapılmalıdır
Sağlıkla ilgili sorunlarda eğer kıyıya yakın bir yerde bulunuyorsak 112 numaralı telefondan Acil Çağrı Merkezi
aranmalı, karaya yanaşacağımız yer belirtilerek ambülans talep edilmelidir.

VHF Telsizden Yardım İsteme
VHF Telsizle çağrı yapılarak konum ve acil durumun ne olduğu
belirtilir.
Tehlike çağrısı (MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY) üç defa tekrarlanır.
Sonrasında yayın yapan teknenin adı üç defa tekrarlanmalı tehlikedeki
teknenin koordinatları, cinsi, acil durumun saptandığı saat ve
tehlikenin cinsi, verilebiliyorsa yardım için gerekli araç, tehlikenin detayları,
mürettebatın sayısı ve durumları, bölgedeki hava durumu ve mesajı verenin imzası belirtilmelidir.
ÖRNEK:
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
Burası Motoryat MERCAN
Mehmetçik Fenerinin 8 Mil Güneyindeyim
Su alıyorum, motorum durdu, yedeklenmeye ihtiyacım var.
Rüzgar Poyraz 7 Bofor, dalga boyu 2 metre
Mürettebat üç kişi, can yeleklerimizi giydik, güvertedeyiz
Ayrıca sağlıkla ilgili bir sorunda; teknenin direğine civardaki teknelerin dikkatlerini çekmek için W işaret bayrağı
çekilmelidir. Bu bayrak tıbbi yardım istiyorum anlamına gelmektedir.

W - (Whisky) işaret Bayrağı
Not: İlkyardımcı olası bulaşmalara karşı mutlaka eldiven giymelidir. Bu sebeple ilkyardım çantasında birkaç çift
muayene eldiveni bulundurulmalı, muayene eldivenlerinin zaman içerisinde özelliğini kaybetmemesi için
üzerine talk pudrası dökülerek saklanmalıdır.

Yardım İşareti
Görünür mesafeden kolları yavaşça aşağı ve yukarı kaldırıp indirerek yardım talep edilir.
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Rüzgarlar
Atmosferde alçak basınç ile yüksek basıncın yer değiştirmesinden oluşan hava akımına RÜZGAR denir. Her
zaman yüksek basınç, alçak basınç alanına doğru hareket eder. Her iki alan arasındaki basınç farkı ne kadar
büyük olursa hava akışı o denli fazla olur.
Hortumlara ise DÖNEN RÜZGAR denir ve dünyanın dönüş yönünün tersine hareket ederler.

Rüzgar Yönleri
Rüzgarlar estikleri yönlere göre adlandırılırlar ve geldikleri yönün karakteristik özelliklerini beraberlerinde
getiririler. (Kuzeyden esen rüzgarlar soğuk olurlar veya Lodos rüzgarı yağmur getirir gibi)
PUSULA DERECELERİ VE ESTİĞİ YÖNLERE GÖRE İSİMLERİ ise şöyledir:
Pusulada 000 derecede (Kuzey) alınan rüzgara YILDIZ
Pusulada 045 derecede (Kuzey Doğu) alınan rüzgara POYRAZ
Pusulada 090 derecede (Doğu) alınan rüzgara GÜN DOĞUSU
Pusulada 135 derecede (Güney Doğu) alınan rüzgara KEŞİŞLEME
Pusulada 180 derecede (Güney) alınan rüzgara KIBLE
Pusulada 225 derecede (Güney Batı) alınan rüzgara LODOS
Pusulada 270 derecede (Batı) alınan rüzgara GÜN BATISI
Pusulada 315 derecede (Kuzey Batı) alınan rüzgara KARAYEL denir.
Rüzgarın şiddetini ölçen ölçü birimine BOFOR (Beaufort) adı verilir. BOFOR, İngiliz Amiral Sir Francis
Beaufort tarafından bulunmuştur. Bu ölçü birimi önce donanma gemilerinde kullanılırken sonra tüm
denizciler tarafından kullanılır hale gelmiştir.

Gelen Bir Fırtınanın Mesafesini
Denizde Yaklaşık Olarak Hesaplama
Ufuktaki bulutların kararıp, şimşekler
çakmasının hemen ardından gök gürültüsü
duyulur. Bunun sebebi ışık hızının ses
hızından daha fazla olmasıdır. Yani önce ışık,
sonra ses bize ulaşır.
Şimşek çakmasının ardından gök gürleme
sesini duyuncaya kadar geçen zamanın,
kronometre vasıtasıyla saniye cinsinden
ölçülmesinden sonra elde edilen sayının 5’e
bölünmesiyle bulduğunuz sayı, deniz mili
olarak fırtınanın size olan mesafesini
yaklaşık olarak verecektir.
Başka bir deyişle, gördüğün ile duyduğun
arasındaki saniye farkını 5’e bölersek
fırtınanın kaç deniz mili uzakta olduğunu
öğrenmiş oluruz.
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BOFOR TABLOSU
Bofor
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Rüzgar Durumu

Dalga Yüksekliği

0

Sakin

0m

1

Hafif Esinti

0.2 m

2

Hafif Rüzgar

0.2 – 0.5 m

3

Hafif Rüzgar

4

Belirtileri
Deniz düzdür

Rüzgar Hızı Knot
1

Su üstünde hafif, buruşmalar oluşur.

1–3

Küçük dalgacıklar belirginleşir

4–6

05 – 1 m

Dalgaların tepesinde köpükler belirginleşir

7 – 10

Mutedil Rüzgar

1–2m

Köpükler sıklaşır, Dalgalar genişler

11 – 16

5

Sert Rüzgar

2–3m

Beyaz köpükler artar

17 – 21

6

Kuvvetli Rüzgar

3–4m

Dalgalar büyümeye başlar

22 – 27

7

Kuvvetli Rüzgar

4 – 5.5 m

Köpükler rüzgar yönünde uçuşur.

28 – 33

8

Fırtına

5.5 - 7.5 m

Dalgalar genişler ve köpükler iz bırakır.

34 – 40

9

Kuvvetli Fırtına

Büyük dalgalar iyice ortaya çıkar

41 – 47

10

Ağır Fırtına

9 – 12.5 m

Yüksek dalgalar birbiri üzerine kırılır

48 – 55

11

Çok Şiddetli Fırtına

11 – 15 m

Çok yüksek dalgalar oluşur, görüş azalır

56 – 63

12

Orkan

7 – 10 m

15 m den fazla

Deniz beyaza bürünür

64

Yol Ve Yön Bulma (Navigasyon)
Latince kökenli “Navigare” fiilinden türemiştir. Teknenin gideceği rotayı (yolu) bulma ve bu rotaya yönelme
işlemine denir. Denizde seyir halindeki bir teknenin yerini yönünü bulması için bazı yardımcı araçlara ihtiyacı
vardır. Nerede olduğumuzu bilmezsek, nereye gideceğimizi de bilemeyiz.
Eski zamanlarda, daha çok kıyı seyri yapıldığı için karadaki coğrafi şekillere bakılarak mevki ve yol seyri
yapılıyordu. Ancak ufkun ardındaki bilinmezliği çözme arzusu, ekonomik ve askeri ihtiyaçlar enginlere açılmayı
gerektirmiştir.

Gölge Çubuğu İle Yön Bulma
İlk çağlardan beri denizciler yönlerini Güneşe ve Yıldızlara bakarak bulurlardı. Güneşin doğudan gelip batıdan
gittiğini gözlemlediklerinde Güneş Pusulasını yani Gölge Çubuğunu icat ettiler. Peki Gölge Çubuğu ile nasıl yön
buluruz? Şöyle ki gölgeler her zaman ışığın aksi yönünde bulunur. Düz alana bir çubuk dikeriz ve belirli
zamanlarda çubuğun gölgesini ölçeriz. Güneşin en yüksekte olduğu öğle saatinde gölge kuzey yönünü gösterir.
Sabah ise Güneş doğudan yükseldiği için gölge batıyı, akşam batıdan battığı için de gölge doğuyu gösterir. Sabah,
hala görülebilen yıldızlardan, akşam ise Kuzey Yıldızından yön tayin edile bilir.
Sonraları, Pusulanın bulunmasıyla yön bulmak daha kolay olmuştur. Günümüzde ise uydular vasıtasıyla çok daha
hassas yön tayinleri de yapılabilmektedir.
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Denizde Kullanılan Ölçüler
Denizcilikte kullanılan ölçü birimleri, karaya göre farklılıklar göstermektedir.
HIZ ÖLÇÜSÜ:Bir teknenin birim zamanda aldığı yola hız denir. Birim zaman olarak da saat dikkate alınır.
Hız ölçüsünün bir diğer adı da KNOT’tur ve MİL/SAAT’e eşittir.
Örneğin: Saatte 13 mil ile yol alan teknenin hızı 13 knot’tur.
UZUNLUK / UZAKLIK ÖLÇÜLERİ:
Uzunluk ya da uzaklık ölçülerinin tabanı LİNYE, tavanı ise MİL’ dir.
Linye = 1/8 Pus
Pus (İnch) = 2.54 cm
Kadem (Feet) = 12 pus = 30.48 cm
Yarda (Yard) = 3 Kadem = 36 Pus = 91.5 cm
Kulaç (Fathom) = 2 Yarda = 6 Kadem = 183 cm
Gomina (Cable) = 608 Kadem = 185.2 m.
Mil = 10 Gomina = 6080 Kadem = 1852 m.
Denizde iki nokta arasındaki mesafe deniz mili olarak ifade edilir. Yani uzaklık ölçüsü MİL’ dir.
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Bazı Denizcilik Terimleri
Dünya denizlerinde çeşitli araçlarla dolaşan denizcilerin aralarında kullandıkları ayrı bir terminolojileri
vardır. Bu terminoloji ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de genel olarak denizciliğe ait bir lisandır. Bu
lisanı öğrenmek her denizci için şarttır. Aksi halde teknede görev yapması verilen görevi yada talimatı
anlaması imkansızdır. Denize her çıkan kişi bu özel lisana hakim olmalıdır. Aşağıda, bu lisan ile ilgili bazı
temel terimleri verilmektedir.
A
ABORDA: Bir başka teknenin üzerine veya rıhtıma bordadan yanaşmak.
AGANTA: Kaçırma, tut, dur anlamında bir işi durdurma komutudur. Genellikle halatlarla yapılan işlerde
kullanılır.
ALABORA: Bir teknenin bir tarafa yatarak ters dönmesi.
ALARGA: Bir teknenin sahile veya bir başka tekneye yanaşmadan açıkta beklemesi.
ALESTA: Yapılacak herhangi bir işe hazır olmak. Yapılacak bir iş için verilecek komutun önüne getirilerek
hazır olunmasını sağlamak için de kullanılır.
ANELE: Demirden, tam veya bir tarafı açık halka .
APİKO : Suda bulunan demirin dibe değmeden dik olarak asılı kalması.
ARYA

: Yelken veya Sancağın aşağı indirilmesine denir. (Arya yelken, Arya Sancak gibi)

ARMA : Teknede bulunan tüm direk, seren, halat, yelken gibi donanıma denir. Her üç direğinde seren ve
yelken bulunan gemilere “TAM ARMALI”, direklerinin biri veya bir kaçı bu düzeneğe sahip gemilere
“KABASORTA ARMALI”, yalnız yan yelkenlere sahip olan tekneler de “SÜBYE ARMALI” tekne denilir.
AVARA : Bir teknenin başka bir tekneden veya sahilden açılması.
B
BABA : Her türlü halat veya palamarı bağlamak amacıyla kullanılan iskele ve teknelerde bulunan dökme
demir veya ağaçtan yapılmış dikmeler.

BAŞ : Bir teknenin ileri ve ön kısmı
BAŞ VERMEK: Teknenin pruvasını (baş tarafını) herhangi bir yöne veya mevkiye çevirmek.
BAŞTANKARA: Teknenin bir sahile veya herhangi bir yere dik olarak, baş tarafından yanaşmasıdır.
BODOSLAMA : Tekne omurgasının baş ve kıç taraflarından yukarıya doğru uzanan direk şeklindeki
kısımlardır. Bunlardan önde olanlara Baş Bodoslama, arkada olanlara Kıç Bodoslama denilir.
BORDA : Teknenin su seviyesinin üst kısmında kalan dış yan kısımlarına verilen addır.
BUMBA : Yan yelkenlerin alt yakalarını germek için kullanılan bir cins serene denir. Yük gemilerinde yük
aktarmak için ucuna palanga takılan serene de denir.
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C
CAMADAN : Fırtınalı havalarda rüzgarın yelkenler üzerindeki basıncını azaltmak için sararak veya
katlayarak yelken yüzeyini küçültme işlemi.
CUNDA: Yatay serenlerin uç kısımları. (Direk Cundası, bumba cundası gibi) Yelkenlerin seren yakasına gelen
uçlarına da Cunda Yakası denir.
Ç
ÇAMARİVA (ÇIMAVİRA): Teknede görevli personelin, selamlama amacıyla omurga hattı boyunca eşit
aralıklarla, düzenli bir şekilde dizilmesidir.
ÇAMÇAK : Filika veya sandalın içine giren suları dökmek amacıyla kullanılan ağaçtan oyulmuş saplı kaplara
denir.
ÇAPA : Tekneleri deniz üzerinde sabitlemek amacıyla genellikle dökme demirden yapılmış gemi
demirlerine denir. (Bkn.Demir)
ÇAPARİZ: Teknede demir zinciri veya halatların kolay açılmayacak şekilde birbirine sarılıp dolaşması.
Yapılmak istenen bir işi engelleyici bir durumun ortaya çıkması. (Çapariz olmak, bir şeye sarılıp, dolanmak)
ÇARMIH : Direkleri teknenin her iki bordasına bağlayan tel halatlar. Direkleri yandan sabitleyen çelik teller.
ÇIMA : Her hangi bir halatın uç kısmına denir.
D
DEMİR : Bknz Çapa

DEMİR ALMAK: Önceden atılmış olan demiri tekneye geri alma işlemidir.
DEMİR ATMAK: Tekneyi sabitlemek amacıyla demiri denizin dibine kadar indirmektir. Demirlemek de denir.
DENİZ DEMİRİ: Rüzgarlı havalarda çeşitli nedenlerle denizde hareketsiz kalan teknenin dalgalara borda
vermemesi için baştan veya kıçtan denize atılan paraşüt şeklindeki torbaya denilir.
DENİZ TUTMASI: Teknenin hava koşullarının etkisiyle sallanıp, yalpalaması sonucunda teknede bulunanların baş
dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle rahatsızlanmasıdır.
DOBLİN: Bir halat iki çımalarından gergin olmadan tutulduğunda meydana gelen sarkık kısıma denir.
E
EĞRİLER: Teknenin kaburgası denilebilecek omurgaya bağlı postalar.
F
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FARŞ: Sintine üstü döşemesidir.
FİLASA: Halatı oluşturan tellerin her birisine denir.
FİLİKA : Kürek, yelken ve motorla hareket edem güvertesiz küçük teknelere denir. Genellikle gemilerde tehlike
anında cankurtarmak amacıyla kullanılarlar.
FLOK : Yelkenli bir tekneninli pruva direğine çekilen üçken yelkene denir.
FORA ETMEK : Bir yere bağlı iperi çözmek veya yelkenleri açmak anlamında kullanılır. (Sivil denizcilikte buna
“Mola” da denilir.
FRİŞKA : Yelkenleri dolduramayacak derecede zayıf rüzgara verilen addır.
FUNDO : Teknenin demir atması için verilen bir komuttur.
G
GABYA : Yelkenli gemilerde Grandi denen büyük orta direğin, ana direk denen alt kısmı ile babafingo denilen
üst kısmı arasında kalan orta bölüme verilen addır. Gabya serenlerin üzerine açılan yelkene de “Gabya Yelkeni”
denilir.
GRANDİ : Teknein vasatında bulunan baştan ikinci direğe verilen isimdir.
H
HAMLA : Kürekle yürütülen teknelerde küreklerin bir kere suya batırılıp çekilmesine verilen isimdir. Filikalarda
kıçtan birinci oturağa “Hamla oturağı”, bu oturakta oturan kürekçiye “ Hamlacı”, buradaki küreğe de “ Hamla
küreği” denir.
HIRÇA MAPASI : Gemi demirinin bağlı olduğu zincirin sonunun bağlı olduğu ve zincirlikte bulunan mapaya (halka)
verilen isimdir.
I-İ
IRGAT : Teknenin demirini veya cismi çekmek için kullanılan mekanik araçtır.
İMBAT : Denizden karaya doğru esen mevsim rüzgarıdır.
İSKAÇA : Her türlü direğin altlarının oturduğu yuvaya denir.
İSKANDİL : Derinlik ölçmek için kullanılan ucuna ağırlık bağlalan üzeri ölçülendirilmiş ipe denir.
İSKARMOZ : Gemilrin kaburgalarını oluşturan eğiri ağaçlara denilir. Ayrıca, filika ve sandallarda küreklerin kayış
veya ip ile bağlandığı dikey çubuklara verilen isimdir. Baraküda yada deniz turnası da denilen bir cins balığa da
İskarmoz denilir.
İSKELE TARAFI: Bir teknede yüzümüz baş tarafa döndürdüğümüzde sol tarafımızda kalan kısma denir ve kırmızı
renk ile ifade edilir.

K
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KABOTAJ : Bir devletin bir limanından alınan yük ve yolcuları, diğer bir limanına deniz yoluyla taşınmasıni kendi
vatandaşlarınca sağlaması işidir. Buna aynı zamanda Kabotaj hakkı da denilir. Yurdumuzda 1 TEMMUZ günü
Kabotaj bayramı olarak kutlanır.
KALAFAT : Bir teknenin iki kaplama tahtası arasını üstüpü ve katran ile doldurup su sızdırmaz hale getirme işidir.
KALOMA : Demirli bir teknenin demir zincirinin suda bulunan kısmına denir. Genel Kural olarak deinliğin 3 katı
bir zincir bırakılmalıdır ki buna “ Tam Kaloma”, derinliğin bir buçuk katı veya daha az zincir bırakılmasına da “
Kısa Kaloma” denir.
KAMARA : Teknelere yolcu ve mürettebatın dinlenmesi için ayrılmış odalara Kamara denilir.
KARİNA : Teknenin sualtında kalan (suyla temas eden) dış kısmıdır.
KASARA : Gemilerin baş ve kıç taraflarına yapılan yarım güvertelere verilen isimdir. Baş taraftakina “ Baş Kasara”,
Kıç taraftakine de “ Kıç Kasara” denilir.
KAVANÇA : Tekne içindeki bir eşyayı bir yerden başka bir yere nakletme işidir. Yelkenli teknelerde ise rüzgar
altına dönülme mnanevrasına da bu isim verilir.
KERTERİZ : Tekne veya başka bir yerden gördüğümüz her hangi bir nesnenin (tekne, Kayalık, Fener V.B) sizinle
olan açısıdır.
KIÇ : Teknede yüzümüz baş tarafa dönüğümüzde arkamızda kalan kısım. Teknenin arka tarafı.
KIÇ GÖNDERİ: Kıç tarafta sancak çekilmesi için dikilmiş gönder (Direk).
KIÇTANKARA: Teknenin bir sahile veya herhangi bir yere dik olarak kıç tarafından yanaşması.
KÖPRÜÜSTÜ: Gemilerin genel yönetiminin ve denizin ve çevredeki diğer teknelerin gözcülüğünün yapıldığı en
yüksek güvertede bulunan seyir yönetim yeri. Kaptan köşkü.
KÜPEŞTE : Güverte seviyesinin üzerindeki borda kaplamasına verilen ad.
L
LAÇKA ETMEK : Halatı koyverip, boşlamak.
LİMBO : Denizde bir tekneden diğer bir tekneye personel veya yük aktarma işi.
LOÇA : Gemilerin baş bodoslamasında her iki bordada içinde demir zincirinin geçtiği deliklere verilen isimdir.
LUMBARAĞZI : Gemilerin giriş ve çıkış yerine verilen isimdir.
LUMBOZ : Teknenin içerisine hava ve ışık girmesi için bordaları üzerine açılmış olan dairesel ve metal çerçeveli
bir nevi pencerelere verilen isimdir.
M
MANDAR : Serene, gize veya yelkenin ucuna bağlı olan ve yelkeni basmaya veya indirmeye yarayan palanga
sistemine denilir.
MANİKA : Gemilerde makine dairesine veya aşağı katlara havalandırmak için güvertede bulunan bir nevi
bacalara verilen isimdir.
MAPA : Ucunda bir halkası olan civatadır. Güverteye veya bordaya sabitlenir.
MATAFORA : Gemilerde cankurtarma filikalarını veya botları asıp indirmeye yarayan palanga düzenine sahip
aygıta verilen isimdir.
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MAYNA ETMEK : Herhangi bir şeyi bir halat veya palanga vasıtasıyla aşağıya indirme işine denir.
MELTEM : Yazın karadan denize doğru esen muntazama mevsim rüzgarlarına denilir.
MEZESTRE : Her hangi bir şeyin yerine çekilmeyip yarıda bırakılmasıdır. (Sancağı mezestre etmek yarıya indirmek
gibi)
MİÇO : Teknelerde çeşitli işler yapan gemici adayı gençlere verilen isimdir.
MİZANA DİREĞİ :Üç direkli gemilerin en kıçtaki direğe verilen isimdir. (Dört direkli olursa en arkadakine Kontra
Mizana Direği denir.)
MOLA : Halatın bulunduğu yerden çözülmesi, koyverilmesidir.
N
NETA : Muntazam, düzgün veya emniyetli anlamına gelir.
NETA ETMEK : Toplayıp ,tanzim etmek ve her şeyi yerli yerine koymak.
O-Ö
OMURGA : Bir teknenin başından kıçına kadar devam eden, postaların üzerine bağlandığı tabandır.
ORKOZ : Bir Boğaz veya geçitte yüzey akıntılarının aktığı yönün ters yönüne akan derindeki akıntılara verilen
isimdir. (Bkn. Orkoz Suları)
ORSA : Yelkenli bir teknenin mümkün olduğunca rüzgarın estiği yöne yakın seyretmesidir.
OTURMAK : Teknenin bir sığlığın üzerine çıkıp hareketsiz kalması.
ÖLÜ DENİZLER : Fırtına kesildikten sonrada bir zaman daha devam eden zayıf çalkantılar.
P
PALA : Sandal veya botlarda kullanılan küreklerin suya giren küreklerin yassı kısımlarına denir.
PALAMAR : Gemiyi iskeleye, rıhtıma veya her hangi ibr yere bağlamak için kullanılan kalın halat veya zincirlere
verilen isimdir.
PARAKETE : Teknenin yaptığı hızı ölçmek için denize bırakılan ucuna ip bağlı alete verilen isimdir.
PARİMA : Filikaların baş ve kıç palamarlarına verilen isimdir.
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PRUVA : Bir teknenin Baş (ön) tarafı.
PUNTEL : Güvertenin kuvvetlendirilmesi için alttan dikine konan destek veya güverte üzerindeki vardavelalara
tutmak için dik olrak konulan metal çubuklara denir.
R
RANDA : Teknenin en gerideki yan yelkeni.
RODA : Bir halatı muntazaman birbiri üzerine bindirerek daire şeklinde sarılan yumağa denir.
ROTA : Bir yerden başka bir yere giderken önceden belirlenmiş, izlenecek yola denir.
RÜZGAR ALTI : Rüzgarın geldiği yönün ters tarafında kalan bölgeye denir.
RÜZGAR ÜSTÜ : Rüzgarın geldiği yönde kalan bögeye denir.
S
SALMA: Teknenin bayılma kuvvetini azaltan ve rüzgara karşı yol almasını sağlayan, gövdesinin alt merkezinden
suya doğru inen parçaya denir. Bir teknenin rüzgara veya akıntıya bağlı olarak dönmesine de bu isim verilir.
SANCAK TARAFI: Bir teknede yüzümüz baş tarafa döndürdüğümüzde sağ tarafımızda kalan kısma denir ve yeşil
renk ile ifade edilir.

SAVLO : Sancak çekmek için kullanılan 1,5 burgatalık ince halat.
SU HATTI : Teknenin gövdesinde ıslak yüzey ile kuru yüzey arasında meydana gelen çizgi..
SİLYON FENERİ : Tenelerin pruvasında bulunan ve her iki borda fenerinin de göründüğü 225 derecelik beyaz
renkli fenerdir.

SİYA : Kürekli teknelerde kürekleri aksi yöne iterek tekneyi kıça doğru sevk etmektir.
SİYA TUTMAK : Kürekli tekne ileri doğru yol alırken kürekleri palaları dik olarak suya dalmış vaziyette tutup,
tekneyi durdurmaktır.
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SİMAFOR : Gemiden gemiye veya gemi ile sahil arasında kısa gönderili, dört köşe sancaklar yardımıyla yapılan
görünür muhabere şekli
İki gemi arasında kısa gönderili ve dört köşe sancaklarla yapılan görünür muharebe usulü.

BAZI SİMAFOR BAYRAKLARI:
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SÜBYE ARMA : Direklerinde seren yelkenleri olmayıp, sadece yan yelkenleri bulunan teknelerdir.
SÜVARİ : Geminin birinci kaptanına verilen bir ünvandır. Saygı çerçevesinde “Süvari Bey” diye hitap edilir.
T
TRAMOLA : Rüzgara en dar açıyla seyir yapılırken, teknenin rüzgarın estiği yöne (Rüzgar üstüne) dönme
hareketine denir.
U–Ü
USKUR : Gemi pervenesine denir.
USTURMAÇA : Birbiri üzerine yanaşan (Aborda olan) veya rıhtıma yanaşan teknelerin bordalarının zarar
görmemesi için araya koydukları plastik, lastik veya halat gibi yumuşak malzemeden yapılmış olan balon, silindir
şeklinde bir tür yastık.
ÜSTÜNE KOYMAK : Esmekte olan rüzgarın şiddetini ve hızını arttırmakta olduğunu belirten bir terimdir.
ÜZERİNE DÜŞMEK : Rüzgar, akıntı veya yanlış manevra sonucu bir teknenin diğer bir tekneye doğru zarar verecek
şekilde yaklaşması.
V
VARDA : Dikkat, savul, uzaklaş anlamında kullanılır.
VARDABRANDA : Gemi ile diğer gemi ve sahil ile haberleşmek amacıyla ışık (simafor) veya bayraklarla haberleşip
bunları kayda geçiren personele verilen isim.
VARDAVELE :Teknelerin küpeşte üzerine veya kıyıya verilen iskelelerin üzerlerine personelin korunması için
dikilmiş bulunan puntellerin arasında geçirilmiş olan yatay halat veya tele verilen isim
VİRA : Irgatı veya vinci sarma yönüne çevirmek. Bir vidayı sıkmak anlamlarında kullanılır.
VİYA : Tekneyi istenilen rotaya döndürdükten sonra bu rotada seyre devam etmesi için verilen komut.(Viya
böyle)
VOLTA: Bir halatın babaya veya her hanhi bir yere bir defa sarıp, çımasının bedeni yönünde tutulması.
VOLTA ATMAK / ETMEK : Halatı bir yere bir kaç kez sarıp, bağlamak.
Y
YAKA : Yelkenlerin kenarlarına veya köşelerine verilen isimdir. Kenar yakaları : Serene yakası, Gradin Yakası,
Altabaşo yakası. Köşe yakaları : Karula köşesi, Iskota köşesi, Miyama yakası gibi.
YALPALAMAK / YALPA ETMEK : Teknenin sancak ve iskele taraflarına sallanmasına denir.
YARDA : 0.914M uzunluğunda bir ingiliz ölçüsüdür. (1 deniz Mili, 2000 Yarda’dır.)
YEKE : Tekneyi idare etmek için dümene başına takılan ağaç veya demir kol.
YILDIZ: Kuzeyden esen rüzgara verilen addır.
YİSA: Bir halatı çekmek anlamında kullanılır.
YİSA KÜREK : Küreğin topaçlarına basarak palalarının yukarıya gelecek şekilde diklimesine denir.
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YOL KESMEK : Teknenin hızını azaltmak anlamında kullanılır.
YOL VERMEK : Bir teknenin diğer bir teknenin yolundan çıkarak rota değiştirmesine denir.
Z
ZİNCİRLİK : Teknedeki demir zincirlerinin sintinede istif edilen yere denilir.
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