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NELER KONUŞACAĞIZ?

I) SEYİR
• Seyir öncesi hazırlık

• Malzeme

• Checklist

• Görev dağılımı

• Vardiya

II) YANAŞMA
• Yanaşma türleri

• Demirleme

• Tonoz

• Yanaşma 
sonrası

III) GEZİ
• Mavi Gezi
• Eğitim gezilerimiz
• Doğa hassasiyeti



SEYİR ÖNCESİ HAZIRLIK

• Seyir ne kadar sürecek?

• Tayfa kaç kişiden oluşacak? Sayı yeterli mi?

• Rota nasıl? Nerelere yanaşılacak? Yol ne kadar?

• İhtiyaçlar neler? 

• Gezi toplantısı



MALZEME

Kumanya: Tayfa sayısına ve sonraki limana dek yetecek kadar olmalı. 

Kıyafet: Rota ve hava raporlarına göre seçilir. Islanmaz ve sıcak tutacak 
kıyafetler önemli. Eldiven!

Ekipman: El feneri, projektör, tamir çantası, tabak-çatal-bıçak…

İletişim ve navigasyon: Telsiz, harita, navigasyon aletleri…

İlkyardım malzemeleri: İlaç!

Yakıt



CHECKLİST

Checklist



GÖREV DAĞILIMI

Dümenci: Teknenin kaptanıdır. Bu kişi ekibin ve teknenin performansından 
sorumludur. Ekibin geri kalanının uyumlu çalışmasını gözetir. Teknede son kararlar 
daima onundur.

Navigatör: Uzun seyirlerde rota çizmek, mevki belirlemek gibi işlerden sorumlu 
elemandır. Telsizle haberleşme de çoğunlukla onun görevidir.

Taktisyen: Dümenciye rota, rüzgar ve rakiplerle ilgili taktik verir.

Başüstü ekibi: Orta büyüklükte bir teknede bir başüstü bir de direkdibi bulunur. 
Mandarların karışması, yelkenlerin yukarıda takılı kalması gibi çaparizlerde direğe 
çıkmak, bumbaya tırmanmak gibi işleri yaparlar.

Piyano: Tekne üzerindeki çeşitli donanımlardan geçip piyanoya gelen halatlardan 
sorumludur. Teknedeki her halatın ne işe yaradığını bilmesi gerekir. 

Trimci: Yelkenlerin uygun seyirlerde, uygun açıda olmasını sağlar. Ufak rüzgar 
değişikliğini bile algılayabilmeleri önemlidir.

Ortacı: Nispeten tecrübesiz elemanlar bu görevi yapar. Balon ellemek, yelken 
katlamak, vinç yapmak, yemek-bulaşık…



VARDİYA

Görev dağılımı konusunda diğer bir önemli nokta da vardiya
sistemidir. Özellikle uzun seyirlerde ve gece seyirlerinde vardiya 
sistemi önceden belirlenmeli ve ekip bu sisteme uymalıdır. 
Vardiyalar ekip sayısı, hava şartları, seyrin uzunluğu gibi çeşitli 
koşullara göre değişiklik gösterebilir. Burada önemli olan seyir 
boyunca tekneyi güvenle götürecek sayıda ekip elemanının hazır 
vaziyette ve dinç olarak bulunmasıdır. 





YANAŞMA

• Yanaşılacak yere ve yanaşma türüne karar verilir.

• Baş ve kıç halatları hazırlanır, neta edilir.

• Usturmaçalar yanaşılacak borda(lar)a döşenir.

• Yanaşma manevrası önceden düşünülür. Rüzgar, derinlik, zemin türü   
gibi etmenler göz önünde bulundurulur. 

• Gerekli ise yanaşılacak yere haber verilir, palamar talep edilebilir. 



• Kullanılacak zincir veya halat teknenin boyuna ve taşıyacağı yüke göre 
seçilmelidir. Demir, zincir ve çapa kısımlarından oluşur. Demiri 
kumandayla hareket ettiren mekanizmaya ise ırgat denir.

• Eğer demiri tutmak için halat kullanılıyorsa derinliğin on katı 
uzunluğunda, zincir kullanılıyorsa derinliğin dört katı uzunluğunda 
olmalıdır. (Kaloma oranı) 

DEMİRLEME





FUNDA DEMİR

1) Çapayı atmadan önce tekne rüzgara döndürülerek hızı azaltılır.

2) Tornistan verilir, tekne geri gitmeye başlar.

3) Kaptanın komutuyla çapa bırakılmaya başlanır.

4) Çapa dibe döşenir ve zincirin ağırlığıyla zemine sıkıca tutunur. 
Tutunamadığı duruma tarama denir ve bu durumda demir atma    
işlemi baştan başlar.



VİRA DEMİR

1) Kaptanın komutuyla demir alınmaya başlanır. 

2) Demiri alan kişi ile dümenci devamlı iletişim halindedir. Demiri alan 
kişinin yönlendirmesiyle dümenci çapanın istikametine gider.

3) Genellikle tekne çapanın üzerine gelmeden çapa zeminden 
kurtulur. Aksi bir durum varsa hafif yol verilir, tutma yönünün 
tersine manevra yapılır. 

4) Çapa tekneye alınırken sivri uçlarının tekne gövdesine 
çarpmamasına dikkat edilir. 



TONOZ

• Denizin dibine atılmış beton blok parçalara bağlanmış halatlardır. 
Tersten çapa gibi düşünülebilir.

• Beton bloğun tarama ihtimali oldukça düşük olduğunda güvenli 
bir bağlanma yöntemidir.



BAŞTANKARA
KIÇTANKARA



ABORDA OLMAK



• Teknenin sahilden açıkta, karadaki herhangi noktaya bağlanmadan, 
demirde kalmasıdır. 

• Teknenin yaptığı salınımın herhangi bir sığlık, komşu tekne, kara parçası 
gibi engellerle çapariz vermemesine dikkat edilmelidir. 

ALARGADA KALMAK









DENİZLERİMİZİ KORUYALIM!

• Dünyada her yıl 450 milyar metreküp arıtılmamış ya da kısmen 
arıtılmış çöp ile endüstriyel ve tarımsal atık denize bırakılıyor. 

• Deniz bugün zehirli kimyasallar için küresel bir atık alanı ve 
dünyanın en büyük çöp kutusu olarak kullanılıyor. 

• Evde, ofiste, fabrikada kanalizasyona giden her şey sonunda denize 
ulaşıyor. 



DENİZLERİMİZİ KORUYALIM!

• Karadan kaynaklanan kirlilik (endüstriyel ve tarımsal atıklar, 
kanalizasyon): %44

• Hava kirliliğiyle oluşan asit yağmurları (egzoz, fosil yakıt  
kullanan enerji tesisleri vs.): %33

• Deniz taşımacılığı (gemi enkazlarından, yakıt sızdıran tekneler 
vs.): %12

• Denize atılan çöpler (gemisi tuvaletleri ve atıkları vs.): %10

• Petrol arama ve üretme çalışmaları (deniz dibi sondajı): %1





Pruvanız neta, rüzgarınız sakin, neşeniz daim olsun!
Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun!


