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İçerik:

• Rüzgar ve Yelken Koşulları

• Sert Havaya Hazırlıklı Olmak
1. Sert Hava Haberini Karada Almak
2. Sert Hava Haberini Denizde Almak

• Sert Havada Seyir

• Camadan Vurmak ve Cenova Küçültmek

• Fırtına Floğu ve Fırtına Çapası

• MOB Prosedürü

• Can Kurtarma Teçhizatları ve Donanımları



Rüzgar ve Yelken  
Koşulları

0-10 Knots: Deniz dalgasız ya da  
küçük dalgalar oluşmaya başlamıştır.  
Yelken yapmak kolay ve keyiflidir.

1 1 - 1 6  Knots: Orta rüzgar denir.  
Küçük dalgalarda sık köpükler
görünmeye başlar. Tekne yatıyorsa  
camadan düşünülebilir.

17-21  Knots: 2-2.5 metreye kadar
dalgalar görünür. Bu havadan
itibaren kuzucuklar görülür. Tekneyi  
dengelemek için trapez yapılır ve en  
azından birinci camadan vurulur.



22-27 Knots: Büyük dalgalar  
görülmeye başlar ve kuzucuklar denizi  
kaplar. Tecrübesiz yelkencilerin  
yelkenleri indirerek motorlu seyire  
geçmeleri gerekir. Bu havadan sonra  
can yeleği takılmalıdır.(Boğaziçi yelken  
kulübü gezilerinde zorunlu!!)

28-47 Knots: Yüksek dalgalar,  
köpüklenme ve çok sayıda kuzucuk  
görülür. İkinci camadanı olmayan  
teknelerde fırtına floğuna geçilebilir.  
Bu hava koşullarına uygun olmayan  
teknelerin yelkenlerini indirmesi  
tavsiye edilir. Başüstü elemanları  
başta olmak üzere güvertedeki tüm  
ekip harness ile tekneye  
bağlanmalıdır. Korunaklı bir koy  
aranır.



• windy.com
• windguru.cz
• poseidon.hcmr.gr

Denize çıkmadan önce yapılması gereken ilk iş
havayı kontrol etmek, mümkünse günlük hava
tahminlerine göz atmaktadır.

Türkiye’de VHF deniz telsizlerinin 67 no’lu  
Meteoroloji kanalında Kıyı Emniyeti beliri  
saatlerde yayın yapar.

Sert havaya hazırlıklı olmak için  
teknedeki ilk gün barometredeki  
değeri kaydedip hava  
basıncındaki değişimleri  
gözlemleyebiliriz.

Barometrede büyük düşüşler
görmek fırtına habercisidir!!



• Yeteri kadar tecrübesi olmayan
yelkencilere sert havada denize
çıkılması önerilmez.

• Bütün ekibin sert havada neler  
yapılması gerektiğini bilmesi,  
gerekirse bilgilendirilmesi gerekir.

• Sert hava bekleniliyorsa iskeleyi
terk etmeden camadan
vurulmalıdır, sonra gerekirse  
camadan açılabilir. Karada  
camadan vurmak denizde  
vurmaktan her zaman daha
kolaydır.



• Öncelikle yakınlarda sığınabileceğimiz  
güvenli bir koy olup olmadığını kontrol  
etmeliyiz.

• Sert havaya denizde hazırlıksız  
yakalanıldıysa açık denizde kalmak dar bir  
limana girmekten daha güvenli olabilir.
Bunun sebebi, karaya yanaştıkça yer  
şekillerinin rüzgar ve dalgalar üzerindeki  
etkisidir.

• Fırtına denizde karşılanacaksa camadan  
vurulmalı, teknenin içi ve dışı neta edilmeli,  
tüm ekip can yelekleri ve harnesslarınıı  
giymeli. Fırtınanın büyüklüğü bilinmiyorsa  
maksimum sayıda camadan vurulmalı.



• Rüzgar yönü ve şiddetine göre rotamızı  
önceden belirlemeliyiz.

• Rüzgar hzıındaki artışlar dar seyirlerde (orsa  
ve dar apaz) daha fazla hissedilirken geniş  
seyirlerde (pupa ve geniş apaz) rüzgar gerçek  
hızından daha hafifmiş gibi hissedilir. Bunun  
sebebi dar seyirlerde teknenin daha fazla  
yatması ve geniş seyirlerde daha az yatması ve  
zahiri rüzgarın etkisidir. Bu yüzden geniş  
seyirlerde rüzgar hızı dikkatlice gözlemlenmeli  
ve gereken önlemler zamanında alınmalıdır.



Seyir sırasında dalgaları baş  
veya kıç omuzluktan almak  
teknenin her dalga kırılışında  
suya başını vurmasını
engeller. Dalgalarda başın  
suya vurması, teknenin  
alabora olmasına neden  
olabilir.

Buna rağmen, yelkenli teknelerin dalgalı havada  
diğer teknelere göre alabora riskinin en az  
olduğunu unutmamak gerekir.





• Teknenin sert havada ana  
yelken üzerindeki yana
yatırıcı kuvvet etkisiyle aşırı
derecede yatıp orsa
performansını kaybetmemesi  
için ana yelkenin yüzey  
alanını azaltmaya camadan  
vurma denir.

• Camadan vurma kararı tekne  
boyuna ve dengesine bağlıdır.  
Eğer tekne çok fazla  
baıyılıyorsa, ekip zorlanıyorsa  
veya sert hava bekleniyorsa  
camadan vurulur.

https://youtu.be/gob9wOpzzFY

https://youtu.be/rQWndrrddF8



• Ana yelkendeki rüzgar yükü boşaltılmak için tekne hafif  
rüzgara döndürülür.

• Pupa palangası biraz boşlanır.
• Ana yelken mandarı laçka edilir ve yelkenin ön  

yakasındaki camadan matafiyonu bumbaya  
bağlanabilecek kadar aşağı indirilip sabitlenir.

• Camadan ipinin boşu alınarak yelkenin arka yakasındaki  
matafiyon sabitlenir.

• Ana yelken mandarının boşu alınarak ufalan yelkenin
trimi yapılır.

• Pupa palangasının boşu alınır.

* Büyük yelkenlerde 1’den  
fazla camadan noktası
bulunur ve havaya göre kaç
camadan vurulacağı
kararlaştırılır.



Cenova da camadanlanabilir. Bazı teknelerde bulunan “furling” sistemi  
var ise cenovanın bir kısmı baş ıstralyaya sarılarak yüzey alanı  
küçültülür. Furlingli sistemlerde cenovanın ne kadar küçültüleceği tekne  
boyu ve rüzgar şiddetine göre ayarlanır.



• Fırtına floğu, tekneye göre ideal  
cenovanın %25’I boyutundadır.

• Küçük yüzey alanıyla teknedeki  
kuvvetleri azaltır ve tekneyi biraz  
yatırarak dalgalara karşı stabilitesini  
arttırır.

• Rüzgarın şiddeti ve teknenin  
dengesine bağlı olarak ana yelkeni  
indirerek sadece fırtına floğu ile  
seyredebiliriz.



• Fırtına çıpası paraşütle aynı prensipte
çalışır. Rüzgara ve akıntıya karşı tekneyi  
dengeler.

• Gerekirse cenova veya fırtına floğu da
fırtına çıpası yapılabilir.



1) Her şeyden önce ekibin sakin kalması gerekmektedir.
2) Denize insan düştüğünü ilk fark eden kişi herkesin  

duyabileceği bir ses ile “MOB” veya “Denize İnsan  
Düştü” şeklinde bağırır ve kişinin düşüş yönünü  
(sancak veya iskele) söyler. Bu kişi düşen insanı 
eliyle  göstermeye devam eder ve sürekli ekibe düşen 
kişinin  yerini bildirir.

3) Hemen denize can simidi (gece ise ışıklı bir can simidi  
veya işaret şamadırası) atılır. Bunun dışında el altında  
bulunan ve düşen kişiye yardım edebilecek denizde  
batmayacak her şey atılır. Bunlar suya düşen kişinin  
yerini açıkça belli eder.

4) Kolaydaysa GPS’te MOB tuşuna basılarak koordinatlar  
kaydedilir.

5) Geceyse projektörle denize ışık tutulur.
6) Kişi kurtarılamıyorsa telsizle 16. kanaldan PANPAN

çağrısı yapılır.
7) Kişi gözden kaybolduysa MAYDAY çağrısı yapılır.



• Kafayı açıp rotadan düşün.
• Bir tramola atın ve diğer  

kontraya dönün. Kafayı açarak  
dalgalarla sürüklenen insanın  
hizasına kadar inin.

• Kişiye yaklaşırken yelkenleri  
boşlayın, rüzgara dönün ve  
teknenin yavaşlamasını  
sağlayın.

• Kişiyi ezmemeye dikkat edin.  
Fazla hızlı giderseniz kişiyi  
alamazsınız.

• Büyük teknelerde, özellikle  
yüksek dalgalarda, kişinin  
teknenin altına girmemesi için  
kişiyi rüzgaraltından  
almalısınız.

• Daha küçük teknelerde veya az  
dalgalı denizde kişiyi  
rüzgarüstünden alın.

1) Kişinin düştüğü fark  
edilerek MOB komutu  
verilir ve düşen kişi  
parmakla gösterilmeye  
başlanır.

2) Kafayı açıp rotadan  
düşülür.

3) Kişinin hizzasına gelinince  
rüzgara doğru dönmeye  
başlanır.

4) Tramola atılır.
5) Kişinin yakınına inilirken  

yelkenler boşlanmış ve 5  
konumunda hıza dikkat  
edilerek rüzgara dönülür  
ve kişiye yaklaşılır.



1) Kişinin düştüğünü fark eden ilk kişi MOB(veya  
Denize İnsan Düştü) diye bağırır ve kişiyi eliyle  
gösterip takip etmeye başlar. Can yeleği ve yüzen  
türlü ekipmnlar denize atılmaya başlanır.

2) Tekne rüzgara döndürülür ve neredeyse tamamen
duracak hale getirilir.

3) İskotalar boşlanarak tekne yavaşça rüzgara  
döndürülür ve flok sabit kalacak şekilde tramola  
atılır. Sonuca faça flok denir. Faça flok; flok ve  
ana yelkenin ters kontralarda kaldığı durumdur  
ve sert havalarda ters kuvvetler sayesinde tekne  
hızını düşürmek için kullanılır.

4) Rüzgarı arkada bırakarak kişiye doğru inilir.
5) Floğun kontrası sabit kalarak ana yelkene

kavança attırılır.
6) Yelkenler boşlanarak düşen kişiye yaklaşılır ve

kişi rüzgaraltından alınır.



1) Teknenin hemen dönmessini sağlamak icin ̧ cenova
kilitli tramola atın. (sert havada tavsiye edilmez,  
cenovayı indirin!)

2) Tekne diğer kontraya gecince ̧ , eğer düşen kişi
yakınsa yüzen ve yardımcı olacak şeyleri atın..
Eğer kişiye yeterince yaklaşamıyorsanız motoru
çalıştırın.  Denizde pervaneye dolanabilecek 
gereksiz halat  bulunmamasına dikkat edin.

3) Cenovayı indirin! Furling kullanılıyorsa hemen
sarın! Düşen kişiden uzaklaşmayacak şekilde
etrafında do ̈nu ̈n.

4) Kişiye yaklaşırken ru ̈zgara do ̈nu ̈n, tekne hızını  
azaltın, kontrollü bic ̧imde Kişiyi ru ̈zgaraltından  
alın. Du ̈şen kişiye bir tekne boyu yaklaşınca motor

mutlaka boşa alınmalı, atılan halatların pervaneye
takılmamasına da dikkat edilmelidir.



Ekibin hala teknede olduklarını  
unutmaması önemlidir. Sert hava  
seyrinde küçük bir dikkatsizlik bile  
ciddi sonuçlar doğurabilir. Denizdeki  
kişiyi kuartarırken aynı zamanda  
ekibin sakin ve tekneye odaklı  
kalması gerekmelidir.



Denize du ̈şen kişi kurtarıldığında temel 
sorun  hipotermi (vu ̈cut sıcaklığının 35 C‟nin
altına  du ̈şmesi) ve etkileri olacaktır. Kazazede 
oda  sıcaklığında bekletilmeli, ıslak elbiseleri
c ̧ıkarılmalı, kuru, yu ̈nlü kıyafetler
giydirilmelidir ve bir battaniye ile o ̈rtu ̈lmelidir.
Asla aşırı sıcak ortamda bekletilmemeli, aşırı  
sıcak ic ̧ecekler ve alkol ic ̧irilmemelidir.

Hipoterminin yanında kişi düşerken tekneye  
başını veya herhangi bir yerini vurmuş  
olabilir. Kişi kurtarıldığında vücudunda bir  
yara veya sıkıntı olup olmadığı kontrol  
edilmelidir. Dışarıdan bakıldığında belli  
olmasa da kişi kafa travması veya iç kanama  
geçiriyor olabilir. Kişide bilinç kaybı  
görülüyorsa kesinlikle doktor yardımı  
alınmalıdır.



Fırtınalı havada teknemizi durdurmak için kullanabileceğimiz yöntemlerden
biri de orsa alabanda eğlenmektir.

• Tekneyi faça flok bırakıyoruz, bu durumda yelkenlerimizin üzerindeki ters  
kuvvetlerin bizi dengelemesini bekliyoruz fakat yelkenler üzerindeki yükler  
farklı olduğu için faça flok durumda kuvvetler bütünü bize sürekli kafayı  
açtırıyor.

• Sürekli kafayı açmamak için dümenimizi orsa alabanda, yani rüzgarın  
geldiği yöne tamamen çeviriyoruz.

• Orsa alabanda eğlenmek sırasında tekne yavaşlayınca dümen etkisi  
azaldığı için teknenin kafası açılır, hız kazandığında dümen etkisi arttığı  
için dümenin orsa alabanda olması sonucu rüzgara geri gireriz.

• Bulunduğumuz yerde salına salına, nihayetinde geriye doğru 
kaymış  vaziyette bulunuyoruz.

** Orsa alabanda eğlenmek fırtına ve sert hava gibi durumlarda durmak için
kullanılan bir yöntemdir.



Bir gemide bulunması gereken  
“can kurtarma tec ̧hizatı”nın şekil  
ve o ̈zelliklerini du ̈zenleyen  
kurallar, uluslararası bir so ̈zleşme  
olan ve IMO (International
Maritime Organization-
Uluslararası Denizcilik Teşkılatı)
tarafından 1986 yılında yeniden
du ̈zenlenen 
“Milletlerarası  Denizde 
Can Emniyeti
Sozleşmesi”nde belirtilmiştir.

Gemilerde SOLAS gereği bulunan can  
kurtarma techizatı ve donanımını aşağıdaki  
başlıklar altında toplayabiliriz:

hizatı1. Kişisel can kurtarma teç
2. Görünür işaretler
3. Can kurtarma vasıtaları
4. Diğer can kurtarma aletleri ve  
donanımları



Can yeleği

Harness

Can simidi

Can nalı



Paraşütlü işaret fişeği El maytapı Yüzer duman işareti



1) Halat atma aleti
2) Deniz markalama ve boya şeritleri
3) Sis düdüğü
4) Genel alarm ve yayın sistemi
5) Filika telsizi
6) EPIRB- Emergency Position
İndicating Radio Beacon

7) SART- Search and Rescue
Transponder



EPIRB
Tehlike yerini işaretleyen telsiz verisicidir.

• Kuru bataryayla çalışır, şarj edilen tipte değildir.

• Cihazın gemi dışında kolay ulaşılabilecek ve kolay
monte edilebilecek bir yerde bulunması lazımdır.
Batma anında 2-2.5 derinlikte, önceden ayarlanmış  
basınç eşiği nedeniyle kendiliğinden gemiden 
krtulur  ve su üstüne çıkar. Kendi özel 
bağlayıcılarından  başka bir malzemeyle bağlanmaz.

• EPIRB’in test için birkaç saniyelik kullanımı hariç  
tehlike dışında kullanılmamasına dikkat edilir.



• Can sallarında arama kurtarma 
amaçlı  kullanılır.

• Aktif radar reflektörüdür. Üzerine gelen  
radar sinyallerini güçlendirerek geri  
gönderir.

• Manuelçalıştırılır. Çevredeki teknelerin
radar sinyallerini algıladığında radarda
peşpeşe izler bırakır. Radar dalgası
gelmezse çalışmadığı için yakında tekne
yoksa işlevsizdir.



“Gemiyi terk ediniz” emri kaptan tarafından verilir ve geri alınamaz bir karardır.

• Gemiyi terk, geminin kurtarılmasının mu ̈mku ̈n olmadığı  
veya geminin kurtarılması ic ̧in yapılması gereken her şeyin  
gerc ̧ekleğtirilmesine rağmen artık herhangi bir şans  
kalmayan durumlarda yapılır.

• Gemiyi terk emrinin c ̧ok erken verilmesi, c ̧ok geç verilmesi
kadar tehlikelidir.

• Tüm ekip can kurtarma teçhizatı ve donanımları hakkında  
iyi eğitimli olmalıdır.

• Gemiyi terk etmeden önce SOS çağrısı verilmelidir.
• Hava koşulu fark etmeden herkes üstüne en sıcak

kıyafetlerini, üstüne can yeleğini giymelidir.
• Can salına gerekli malzemeler ve bol 

karbonhidratlı  yiyecekler alınmalıdır.
• Can salına binerek tekneden ayrılmak en son 

yapılacak  şeydir. Çünkü tekne can salına oranla daha
uzaktan görülebilir.



• Can salının denize atılması  
gereken yer iyi tespit  
edilmelidir. Rüzgaraltına  
sürüklenen bir teknede can  
salı da o tarafa atılırsa hasar  
görebilir. Bu durumda can  
salının rüzgarın ve dalganın  
geldiği taraf olan  
rüzgarüstünden atılması  
daha güvenlidir.

• Can salı deniz demiri  
sayesinde suda sabit kalır ve  
bulunmayı kolaylaştırır.







MOB Manevrası:
https://www.youtube.com/watch?v=xlexzR3yPKA&feature=youtu.be

Camadan Vurma Prosedürü:
https://www.youtube.com/watch?v=gob9wOpzzFY

Denizde Camadan Vurma Videosu (İstenmeyen Durum):
https://www.youtube.com/watch?v=p24-BtcNZLk

BEAUFORT Skalası:
https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/makale/beaufort.pdf

Derste kullanılan linkler:

https://www.youtube.com/watch?v=xlexzR3yPKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gob9wOpzzFY
https://www.youtube.com/watch?v=p24-BtcNZLk
https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/makale/beaufort.pdf

