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Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü

 1972 yılında Londra’da 

International Maritime

Organization tarafından 

hazırlanmış ve bir deniz aracını 

kullanmakta yetkili kılınmış her 

kişinin kurallarını bilmesini ve 

uygulamasını gerektiren bir 

tüzüktür.

 Mevzuat gereği Denizde Çatışmayı 

Önleme Tüzüğü'nün her teknede 

bulunması zorunludur.

 Genel olarak çatışma olasılığı olan 

durumları tespit etme, bu 

durumlarda yapılması gereken 

manevralar, çatışma durumunun 

oluşmaması için kullanılan 

görsel/işitsel cihazlar ve bu 

cihazların hangi durumlarda 

kullanılması gerektiğine dair 

kuralları içeren bir tüzüktür.



Bazı Genel Tanımlar

 TEKNE: Su üstünde kalkarak seyreden ve deniz uçakları
dahil, su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılmakta olan
veya kullanılmaya elverişli bulunan her türlü deniz aracı.

 KUVVETLE YÜRÜTÜLEN TEKNE: Makine ile yürütülen
herhangi bir tekne.

 YELKENLİ TEKNE: Var olsa bile yürüten makinesinin
kullanılmaması şartıyla, yelken ile seyreden tekne.

 DENİZ UÇAĞI: Su üstünde manevra yapmak üzere inşa
edilmiş her türlü hava aracı.

 BALIKÇILIK YAPAN TEKNE: Manevra kabiliyetini sınırlayan
ağlar, oltalar, troller veya diğer avlanma araçları ile balık
avlayan bir tekne anlamına gelir fakat manevra
kabiliyetini kısıtlamayacak olan oltalar veya diğer
avlanma araçları ile balık avlayan bir tekneyi kapsamaz.

 SU ÇEKİMİ NEDENİYLE KISITLI TEKNE: Mevcut su derinliğinin
kendi çektiği su ile ilişkisi nedeniyle izlediği rotadan
ayrılma gücü önemli bir şekilde kısıtlanan, kuvvetle
yürütülen tekne.



Bazı Genel Tanımlar

MANEVRA KABİLİYETİ SINIRLI TEKNE: Yaptığı iş nedeniyle
uygun olarak manevra yapma gücü sınırlanan ve bu yüzden
diğer bir teknenin yolundan çıkma yeteneği bulunmayan bir
tekne.

 Bir seyir işareti, denizaltı kablosu veya boru hattı
döşenmesi, çalışması veya toplanmasında bulunan

 Tarama veya sualtı çalışmaları yapan

 Bir hava aracını denize indirme veya denizden alma 
işi ile uğraşan, Mayın temizleme işleri yapan, 
Yedekleme işi ile uğraşan

 KUMANDA ALTINDA BULUNMAYAN TEKNE: Manevra
yapma gücü olmayan ve bu yüzden diğer bir teknenin
yolundan çıkma yeteneği bulunmayan bir tekne.

 ÜZERİNDE YOL BULUNAN TEKNE: Bir teknenin demirli
olmadığı veya karaya bağlı bulunmadığı veya karaya 
oturmadığı anlamına gelir



Farklı Sınıflardaki Tekneler Arasında Geçiş 
Önceliği

1.Öncelik: 

Kumanda Altında 

Bulunmayan Tekne

2.Öncelik: Manevra 

kabiliyeti kısıtlı tekne

3.Öncelik: Balıkçılık 

yapan tekne

4.Öncelik: Yelkenli 

tekne

5.Öncelik: Kuvvetle 

yürütülen tekne

6.Öncelik: Deniz 

Uçağı



TEKNELERDEN 
BİRİNİN, DİĞER 

TEKNE 
TARAFINDAN 

GÖZLE 
GÖRÜLMESİ 

HALİNDE, 
TEKNELERİN 
BİRBİRLERİNİ 

GÖRDÜKLERİ 
VARSAYILACAKTIR!

Gözcülük: Çatışma tehlikesinin

tamamen değerlendirilmesini

sağlamak üzere, elde mevcut

tüm uygun araçların yanı sıra

her tekne her zaman tam bir

görme ve işitme gözcülüğü de 

yapmalıdır.



Çatışma Durumu Nasıl Tespit Edilir

• A) Açı sabittir, çatışma tehlikesi vardır.

• B) Açı git gide küçülmektedir, diğer tekne bizden hızlıdır, bizden önce 
geçer.

• C) Açı git gide artmaktadır, diğer tekne bizden yavaştır, biz önce 
geçeriz.

Bir çatışma tehlikesinin 

varlığını tespit etmenin en 

etkili yolu nispi (göreceli) 

kerterizin açısının değişip 

değişmediğinin 

izlenmesidir. Bu değişimi 

izlemek için teknede bir 

ölçme aracı 

bulunmuyorsa, teknedeki 

sabit donanımdan 

(çarmıh, ıstralya vb.) 

gözlem yapmak en kolay 

yöntemdir. Sabit açılı 

kerteriz tehlikenin varlığını 
bildirir!



Çatışmayı Önleme Hareketi Nasıl Yapılır

1

Çatışma tehlikesinin 
gözlendiği veya 

gözlem yapılırken 

üzerinde bulunulan 

tekne hız kesip

yapılıcak manevraya 

karar vermelidir.

2

Çatışmayı önlemek 
amacıyla yapılan her 

manevra diğer tekne 

tarafından gözle veya 

radarla tespit 

edilebilicek kadar 

büyük ve erken

olmalıdır

3

Yapılan manevranın 
etkili olup olmadığı 

hiçbir çatışma 

olasılığının kalmadığı 

zamana kadar

dikkatle gözlenmelidir.



Dar Kanallar

 Dar bir kanal / geçit boyunca ilerleyen bir 

tekne geçit veya kanalın elverdiği kadar, 

kendi sancak tarafındaki dış sınırına yakın 

seyretmelidir.

 Boyu 20 metreden az olan bir tekne veya 
yelkenli bir tekne dar bir kanal veya geçitte 

emniyetle seyreden bir teknenin geçişine 

engel olmamalıdır.

 Koşullar elverdiği takdirde, hiçbir tekne dar bir 
kanalda demirlememelidir.



Trafik Ayrım 

Düzenleri
 Trafik ayrım düzenlerini 

kullanan bir tekne uygun 
trafik şeridinde, o şeridin 
genel trafik akımı yönünde 
ilerlemelidir.

 Uygulanabildiği kadar trafik 
ayrım hattı ve ayrım 
bölgesinden uzakta 
bulunmalıdır.

 İstisnai durumlar 
dışında, karşıdan karşıya 
geçen bir tekne ya da bir 
trafik şeridine giren/çıkan 
tekne dışında herhangi bir 
tekne, normal olarak ayırım 
bölgesine girmemeli ve 
ayırım hattını geçmemelidir.



Trafik Ayrım Düzenleri

Trafik şeridine girer veya çıkarken genel

trafik akım yönüne, olabildiği kadar,

küçük bir açı ile girip çıkmalıdır.

Bir tekne mümkün olduğu kadar, trafik 

şeritlerinde karşıdan karşıya geçmekten 

kaçınmalıdır. Geçmek zorunda olduğu 

zaman da geçişi uygulayabileceği kadar 

genel trafik akımı yönüne olabildiğince 

dik bir açı ile yapmalıdır.



 Boyu 20 metreden küçük tekneler 

veya yelkenli tekneler her türlü koşullar 
altında kıyı tarafındaki trafik bölgelerini 

kullanmalıdır.

 Bir tekne trafik ayırım düzeni içinde 

veya bu düzenin sonlarına yakın 

alanlarda demirlemekten mümkün 

olduğu kadar kaçınmalıdır.

 Boyu 20 metreden az olan bir tekne 
veya yelkenli bir tekne bir trafik şeridini 

takip eden herhangi bir kuvvetle 

yürütülen teknenin emniyetle geçişini 

engellememelidir.

 Manevra kabiliyeti sınırlı bir tekne bir 
trafik ayırma düzeni içinde seyir 

güvenliği için bakım tutum işleri 

yapıyorsa işin süresince bu kuralları 

uygulamak zorunda değildir.

 Manevra kabiliyeti sınırlı bir tekne bir 

trafik ayırma düzeni içinde denizaltı 

kablosu döşeme, hizmet verme ya da 

kaldırma işinde çalıştığı zaman, işin 

süresince bu kuralları uygulamak 

zorunda değildir.



Yelkenli Tekneler
Rüzgarı farklı bordalardan alan teknelerden rüzgarı 
iskeleden alan tekne diğerinin yolundan çıkar. 
(Sancak kontra > İskele kontra)

Rüzgarı aynı bordadan alan teknelerden 
rüzgarüstünde olan tekne rüzgaraltında olan teknenin 
yolundan çıkar. (Rüzgaraltı > Rüzgarüstü)

• Rüzgarı iskeleden kullanan bir tekne rüzgarüstünde bir tekne görür ve bu gördüğü teknenin kontra tayinini yapamazsa 
gördüğü teknenin yolundan çıkar.

• Kontra tayini yaparken ana yelkenin şiştiği tarafın aksi rüzgarüstü sayılır!



Bir tekneye yetişen herhangi bir tekne,

yetişilen teknenin yolundan çıkar.

Kuvvetle yürütülen iki teknenin birbirlerine 

karşı veya karşıya yakın birer rota ile 

yaklaşmaları halinde, bu teknelerden her biri 

diğerinin iskelesinden geçmek üzere, rotasını 

sancağa değiştirir. Böyle bir durumun 

varlığından şüphe duyuluyorsa varmış gibi 

hareket edilir!!

Yetişme ve Pruva Pruvaya Karşılaşma



Aykırı Geçiş

 Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi
doğuracak şekilde birbirini aykırı olarak geçmeleri
halinde, diğer tekneyi sancak tarafından gören

tekne, onun yolundan çıkar ve koşullar elverdiği
takdirde diğerinin pruvasından geçmekten kaçınır.

Yol hakkı olan tekne ise hızını ve rotasını muhafaza
eder.

 KIRMIZIDA YOL VER, YEŞİLDE GEÇ!



YOL HAKKININ BİZDE 

OLMASI, 

SORUMLULUĞUMUZU 

ORTADAN 

KALDIRMAZ!

YOL VERMESİ GEREKEN 

TEKNE MANEVRA 

YAPMAZSA DİĞER 

TEKNE EN UYGUN 

ŞEKİLDE ÇATIŞMAYI 

ÖNLEYECEK 

MANEVRAYI 

YAPMALIDIR!



Kısıtlı Görüş 

Durumları

 Her tekne kısıtlı görüşün içinde
emniyetli bir hızla ilerlemelidir. 
Kuvvetle yürütülen bir tekne, 
ani manevralar için motoru
hazır bulundurmalıdır.

 Kendi kemere hattının ön
tarafında başka bir teknenin
sis işaretini duyan / 
kemere hattının önünde
bulunan bir tekneyle yakın
düşme durumlarından
kaçınamayan bir tekne hızını
rotasını koruyabileceği alt 
düzeye indirmeli, çatışma
tehlikesi geçinceye kadar bu
şekilde çok dikkatle
seyretmelidir.



SEYİR FENERLERİ



 FENERLERE AİT KURALLAR HER 

HAVA KOŞULUNDA, GÜNEŞİN 

BATIŞINDAN DOĞUŞUNA KADAR 

UYGULANIR, VE BU ESNADA 

KULLANILAN FENERLERİN 

GÖRÜLEBİLİRLİĞİNİ VEYA 

KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİNİ 

BOZUCAK, İYİ BİR GÖZCÜLÜK 

YAPILMASINA ENGEL OLUCAK 

HİÇBİR IŞIK KULLANILMAZ!

 BELİRTİLEN FENERLER KISITLI 

GÖRÜŞLERDE, GÜNEŞİN 

DOĞUŞUNDAN BATIŞINA KADAR 

DA KULLANILIR VE GEREKLİ 

GÖRÜLEN DİĞER BÜTÜN 
KOŞULLARDA DA KULLANILABİLİR.



Silyon ve Pupa Fenerleri

Silyon Feneri

 Teknenin baş-kıç orta hattı üzerine 

konulan 225 derecelik bir ufuk yayı 

üzerinde kesintisiz bir ışık veren ve 

tam pruvadan itibaren 112,5 

derece iskele-sancak yönünde ışık 

gösteren beyaz bir fenerdir.

Pupa Feneri

 Olanağı kadar teknenin kıç 

tarafına yakın bir yere konulan, 

ufkun 135 derecelik bir yayı 

üzerinde kesintisiz beyaz bir ışık 

veren, tam kıçtan itibaren 

teknenin her iki bordasında 67,5 

derecelik bir ışık açısı olan fenerdir.



Borda Fenerleri

 Her biri 112,5 derecelik bir ufuk yayı üzerinde

tam pruvadan kendi tarafına doğru kesintisiz

bir ışık veren sancak tarafında yeşil, iskele

tarafında kırmızı renkli fenerlerdir. Boyu 20 

metreden kısa teknelerde, borda fenerleri

teknenin baş-kıç orta hattı üzerinde bulunan

bir fanus içinde birleşik olarak taşınabilir.



Her Taraftan

Görülen Fener

Ufkun 360 derecelik yayı üzerinde

kesintisiz ışık gösteren bir fener

anlamına gelir. Renkleri değişkenlik

gösterebilir.

Yedekleme 

Feneri
Pupa feneri ile aynı nitelikte olan 

sarı ışık veren bir fener anlamına 

gelir.



Üzerinde Yol 
Bulunan ve 
Kuvvetle 
Yürütülen 
Teknelerde 
Seyir Fenerleri

Tekne Boyu < 7 metre

*Azami hızı 7 deniz milini geçmeyen



Üzerinde Yol 
Bulunan ve 
Kuvvetle 
Yürütülen 
Teknelerde 
Seyir Fenerleri

7 metre < Tekne Boyu < 12 metre



Üzerinde Yol 
Bulunan ve 
Kuvvetle 
Yürütülen 
Teknelerde 
Seyir Fenerleri

12 metre < Tekne Boyu < 50 metre



Üzerinde Yol 
Bulunan ve 
Kuvvetle 
Yürütülen 
Teknelerde 
Seyir Fenerleri

50 metre < Tekne Boyu



Üzeri̇nde Yol Bulunan Kürekli̇ ve 7 Metreden 
Küçük Yelkenli̇ Teknelerde Seyi̇r Fenerleri

 Boyu 7 metreden kısa olan bir yelkenli

tekne / herhangi bir kürekli tekne

çatışmayı önleyebilecek kadar yeterli bir

sürede gösterilmek üzere bir elektrikli

cep fenerini veya beyaz ışık veren bir

feneri el altında hazır bulundurmalıdır. 

Uygulayabilirse borda ve pupa fenerlerini

göstermelidir.



Üzerinde Yol Bulunan 
Yelkenli Teknelerde 
Seyir Fenerleri

 Yelkenli teknelerde hem pupa 

hem de borda fenerleri yakılı 

olmalıdır. 20m’nin altındaki 

yelkenlilerde hem pupa hem de 

borda fenerleri direğin tepesinde 

olabilir. Bunun 

dışındaki yelkenliler borda 

fenerlerinden ayrı olarak direğin 

en tepesinde üstte kırmızı altta 

yeşil olmak üzere iki fener 

taşıyabilirler, bu fenerler her 

yerden görülecek şekilde

olmalıdır.



Gece Seyrinde 

Yetişme

 Gece seyrinde bir teknenin sadece pupa 

fenerini görüp, borda fenerlerinin herhangi

birini görmeyen bir tekne ‘yetişen tekne’dir



Gece Seyrinde Pruva 
Pruvaya Geçiş

 Gece seyrinde bir teknenin, 

diğerinin her iki borda fenerini

birlikte ya da silyon fenerlerini bir

doğru üzerinde/doğruya yakın

bir halde gördüğü bir durumda, 

pruva pruvaya geliş

durumu vardır.



Gece Seyrinde 

Aykırı Geçiş

 Gece seyrinde bir tekne, 

diğerinin iskele borda fenerini

görüyorsa, onun yolundan

çıkmalı ve koşullar elverdiği

takdirde pruvasından

geçmekten kaçınmalıdır. Yol

hakkı olan tekne hızını ve rotasını

korumalıdır.

Yol vermesi gereken

Teknenin görünüşü

Yol vermemiz gereken 

teknenin görünüşü



Teknelerde 
Bulunması 
Gereken Ses 
ve Işık Araçları

Kampana



Manevra ve Uyarı İşaretleri

 KISA DÜDÜK: Bir saniye süreli,

 UZUN DÜDÜK: 4-6 saniye süreli,

 ÇAKAR: 1 saniye süreli,

 İKİ ÇAKAR ARASI: 1 saniye süreli olmalıdır.

 Birbiri ardına verilecek işaretler arasındaki sürenin 10 saniyeden az 

olmamasına dikkat edilmelidir.



DAR BİR GEÇİTTE 
VEYA KANALDA 

SEYRETMEKTE OLAN 
TEKNELERDEN...

...ARKADAKİ TEKNE 
ÖNDEKİ TEKNEYE 

YETİŞİP ONU...

...SANCAK
TARAFTAN GEÇMEK 

İSTİYORSA...

...2 UZUN 1 KISA
DÜDÜK ÇALAR.

...İSKELE TARAFTAN 
GEÇMEK 

İSTİYORSA...

...2 UZUN 2 KISA
DÜDÜK ÇALAR.

...ÖNDEKİ TEKNE 
KENDİSİNİ GEÇMEK 
İSTEYEN TEKNENİN 

TEKLİFİNİ...

...KABUL 
EDİYORSA...

1 UZUN 1 KISA 1 
UZUN 1 KISA DÜDÜK 

ÇALAR.

...KABUL 
ETMİYORSA...

5 KISA DÜDÜK 
ÇALAR.

Araya giren bir engel 

sebebiyle diğer 

teknelerin görülmesine 

olanak bulunmayan 

bir kanal / geçidin 

dönüş yerine yaklaşan 

bir tekne uzun bir 

düdük çalar, engelin 

arkasında olan 

ve yaklaşan herhangi

bir tekne de uzun bir 

düdükle bu işarete 

cevap verir.



Kısıtlı Görüş Hallerinde 
Verilmesi Gereken Ses 
İşaretleri

 Üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir 
tekne iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla 
bir uzun düdük çalmalıdır.

 Yolda olan fakat durup su üzerinde 
ilerlemeyen kuvvetle yürütülen bir tekne iki 
dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri 
ardına iki uzun düdük çalar ve bu iki düdük 
arasında da yaklaşık 2 saniyelik süre olur.

 Kuvvetle yürütülen tekneler haricindeki 
tekneler (kumanda altında olmayan, 
manevra gücü kısıtlı, su çekimi nedeniyle kısıtlı, 
yelkenli, yedekleme yapan, balıkçılıkla 
uğraşan) varlık ve durumlarını belirtmek için 2 
dakika süre aralıklarıyla 1 uzun 2 kısa düdük 
çalar.



Dikkat Çekme İşaretleri

 Gerekli olduğu takdirde herhangi bir tekne bu kurallarda

verilmesi istenen işaretlerle karıştırılmamak şartıyla, diğer bir

teknenin dikkatini çekmek için ses ve ışık işaretleri verebilir

veya herhangi bir tekneyi güç duruma düşürmemek üzere

projektörünü tehlike yönüne doğru çevirebilir.

 Gezilerimizde biz de projektörleri geceleri yanaşırken

tehlikeli bölgeleri veya diğer teknelerin demir attığı

bölgeleri göstermek amacıyla sıkça kullanırız.


