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1) Denizde Haberleşmenin Önemi

 Seyir teknesinin güvenliği

 Seyir edenlerin  güvenliği

 Çevredeki teknelerin güvenliği 

Tüm teknelerin birbirleriyle her durumda haberleşmeye açık olmaları 

gerekir.   Bu haberleşmenin anlaşılır ve açık bir dille yapılabilmesi için 

uluslararası anlaşmalarla denizde haberleşme yöntemleri standardize 

edilmiştir.



2) Bayrak ve Flamalarla Haberleşme

 Ülke bayrağı kıç ıstralyada baş hizasında bir ipe 

toka edilir.

 Ziyaret edilen ülkenin bayrağı sancak gurcatada

bağlı bir ipe toka edilir. 

 Diğer tüm bayraklar (Kulüp forsu, vs.) iskele 

gurcataya bir iple toka edilir.







Uluslararası Kodlama

 Her harf ve rakam kendine ait ulusal ve uluslararası kodu vardır.

 Bu okunma kodları telsizde haberleşmelerde karışıklığı önlemek için 

kullanılır.

 Kullanıldığı zamanlar: Çağrı işareti, servis kısaltmaları, kelimelerin 

hecelenmesi

 MARTI yatının adını telsizle kıyıya bildirirken kodlama biçimimiz şöyle 

olmalıdır:

 Uluslararası kodlama

Mike-Alpha-Romeo-Tango-India

 Ulusal kodlama

Merih-Aydın-Reis-Turgut-İstif



Yarışlar için Önemli Bayraklar

Protesto Bayrağı

Hakem botunu takip et veya ilan 

panosuna gel

Yarış abandone

Yarış başlama için ön hazırlık

Tehlike

Tehlike



3) Cep Telefonuyla Haberleşme

 Cep telefonunun çektiği kıyıya yakın bölgelerde hemen 

telefon edip yardım veya bilgi istemeniz kolaydır. 

 Bunun için denize çıkmadan önce en yakın sahil güvenlik 

(158), hastane ve limanların telefon numaralarını almanız 

önemlidir.

 Bu numaraları teknede kolay erişebileceğiniz bir noktaya 

yerleştirmeniz acil bir durumda sorunu hızlıca çözmenize 

yardımcı olacaktır.



 Beklenen bir fırtınayı, sert rüzgarı veya rüzgarsızlığı önceden 

öğrenmeniz seyrinizin gidişatıyla ilgili doğru kararlar verip hayatınızı 

tehlikeye de sokabilecek sonuçların ortaya çıkmasını engellemek için 

önemlidir.

 Kullanabilecek uygulamalar: Navionics, Windguru, Google maps



4) Telsizle Haberleşme

 Telsizle haberleşmenin temel amacı denizde can güvenliğinin 

sağlanması ve tehlikedeki kişilere zaman kaybetmeden ulaşmaktır.

 İlk defa Titanik gemisinin batmasının ardından çıkarılan SOLAS (safety

of life at sea) yönetmeliği telsizle haberleşmenin standartlaşması ve 

uluslararası düzeyde kullanılması açısından oldukça önemlidir.

 1988 yılında SOLAS, gemilerin GMDSS (The Global Maritime Distress

and Safety System) kurallarına uymasını zorunlu kılmıştır.



VHF Telsiz

 Telsizle haberleşme, denizcilikte en çok kullanılan yöntemdir. 

Çoğunlukla VHF (Very high frequency) ile sinyal yollanarak 

haberleşme sağlanır.

 VHF telsizleri 1 Watt ile 25 Watt arası değişen sinyaller 

yollamaktadır.

25 Watt 60 mil

 Denize çıkan her teknenin bir VHF telsize sahip olması çok 

önemlidir ve zorunludur.

 VHF Frekans kuşağındaki yeri: 30 MHz – 300 MHz (Metrik 

dalgalar) 

 Denize ayrılan bölüm: 156Mhz – 174 MHz



Telsizde Önemli Kanallar

 01-28 ve 60-88 olmak üzere toplam 55 uluslararası 
kanal vardır.

 Bu kanallar simplex ve duplex olarak ikiye ayrılır.

 Simplex: Bir kanalda sadece gönderme ya da sadece 
dinleme yapılabilir.
Duplex: Bir kanalda hem gönderme hem de dinleme 
yapılabilir.

*Dual watch: Belirli aralıklarla 16. kanalı dinleyebilmemizi 
sağlayan sistemdir.

-Seyir sırasında 16. Kanalı her zaman dinlenir.

08 Sahil güvenlik kanalı

16 Acil durum kanalı

72/73 Yatlara ayrılan kanallar

67 Meteoroloji kanalı*

*Saat başlarından 5 dk. önce ve 10 dk. sonra 

haberleşme yasaktır.



5) Telsizle Görüşme Nasıl Yapılır?

Öncelik sıralamasına göre:

 MAYDAY: Tehlike haberleşmesi

 PAN PAN: Acelelik haberleşmesi

 SECURITE: Emniyet haberleşmesi

 Yön bulma haberleşmesi

 Arama ve kurtarma



MAYDAY

 Bir geminin yardım isteği ve ona 

yapılan yardıma tehlike trafiğidir.

 Sadece hayati tehlike söz 

konusu ise yapılır!

 https://www.youtube.com/watch

?v=AHvOhwH7avs

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

Burası (tekne ismi), burası …, burası …

MAYDAY

Burası …

Tehlikedeki geminin koordinatları ve/veya yer 

tarifi

Konumun saptandığı saat

Tehlikenin cinsi

Metni kim hazırladı? 

«Tamam»

https://www.youtube.com/watch?v=AHvOhwH7avs


PAN PAN

 Geminin güvenliğiyle ilgili mesajlardır. 

(hastalık, yaralı, denize adam düşmesi ve 

bulunamaması, makine arızası, dümen 

arızası vb.)

 Tıbbi yardım niteliği var MEDICAL

eklenir. (PAN PAN MEDICAL)

 Gemi kaptanın sorumluluğundadır.

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

Burası (tekne ismi), burası …, burası …

Metnin başlangıcı ve teknenin bulunduğu koordinat

Metnin okunuşu

«Kaptan»

«Tamam»



SECURİTE

 Deniz ya da hava trafiğini engelleyen 

meteorolojik ya da diğer olayların 

bildirilmesini sağlayan haberleşmedir. 

 Fener sönmesi, ışıklı şamandıra sönmesi, 

yeni keşfedilmiş sığlık, askeri tatbikat, 

sürüklenen mayın, su altı çalışması vb.

SECURITE, SECURITE, SECURITE

Burası …, burası …, burası …,

Metnin başlangıcı ve teknenin bulunduğu 

koordinat

Metnin okunuşu

Metni kim hazırladı?

«Tamam»



Tehlike Anında Mesajın Alınması

 Tehlike çağrısı alan en yakındaki deniz istasyonunun bunu yanıtlaması 

ve yardıma gitmesi yasal bir zorunluluktur. 

 Temas kurulana kadar belirli aralıklarla mesajı tekrarlamak gerekir.

 Tehlike mesajının alınmasını 1 kez RECEIVED ya da 3 kez ROMEO

belirtir.

 MAYDAY 

Yatch Martı Yatch Martı Yatch Martı                                                

This is Turkradio, Turkradio, Turkradio

RECEIVED MAYDAY



 Temas kurulduktan sonra verebiliyorsanız karşı tarafa şu bilgileri 

vermeniz uygun olur: 

• Mürettebatın durumu 

• Tehlikenin detayları  

• Yardımda gerekli araç 

• Hava Durumu



GMDSS(The Global Maritime Distress and

Safety System)

 Telsiz ve uydu haberleşme yöntemlerinin denizciliğe uyarlanmasıdır.

 Tehlike anında mürettebatın MAYDAY ya da S.O.S çağrısı yapacak zamanı 
olmadığında geminin çeşitli sistemlerle bunu kendinin yapması 
sağlanmıştır.

 Bu sistemler:

 EPIRB: Tehlike yerini işaretleyen telsiz vericisi (Emergency Position-
Indicating Radiobeacon Station)

 SART: Arama ve kurtarma radar vericisi (Search and Rescue
Transponder)

 NAVTEX: Karadan gemi yönünde NBDP tekniği ile acil bilgileri 
gönderme sistemi (Navigational Telex)



EPIRB

 Tehlike yerini işaretleyen telsiz vericisidir. 

 EPIRB’in aktif hale geçmesi demek; 

 1. İşaret kaynağının tehlikede olduğu 

 2. Terk edildiği ya da terk edilmeye karar verildiği 

 3. Bir başka donanımla iletişim kuramadığı 

anlamı taşır.

 https://youtu.be/aOY3m1kxXxA

https://youtu.be/aOY3m1kxXxA


EPIRB

 Batma anından, önceden ayarlanmış basınç eşiği nedeniyle kendiliğinden gemiden 

kurtulur ve su üstüne çıkar.

 Uydu EPIRB tarafından gönderilen kodu saptar ve yeryüzündeki en yakın kurtarma 

koordinasyon merkezine iletir. 

 Her EPIRB bağlı olduğu tekneye kayıtlıdır ve kendine ait bir seri numarası ile tanınır.



SART

 Radar ekranında noktalardan oluşan bir 

çizginin görünmesini sağlayan aktif bir 

yansıtıcı.

 SART gemi terk edilirken can kurtarma aracına 

alınır. Kuru batarya ile çalışır ve elle çalıştırılır.

 https://www.youtube.com/watch?v=Aq_DEuFf58k

https://www.youtube.com/watch?v=Aq_DEuFf58k


SART

 SART sinyalleri radar ekranında 

SART’ın bulunduğu noktadan radarın 

bulunduğu noktaya doğru ilerleyen 12 

adet nokta şeklinde görülür. 

 Radar SART’ın bulunduğu noktaya 1 

milden daha yakın hale gelince 

noktalar daire şeklini alarak SART’ın

tam yerini belirginleştirmeye başlar.



DENİZ SULARINDAKİ BÖLGELER

 GMDSS uyarınca teknelerin yanında taşıması gereken sistemler 

geminin seyir yaptığı bölgelerin özelliklerine göre belirlenmeye 

başladı.

 Bu bölgeler karadan uzaklıklarına göre A1(20-30 Mil) en yakın 

olmak üzere, A2(100 mil), A3, A4 olarak dörde ayrılır.

 Bir ülkenin A2 olarak belirlediği deniz bölgesi, başka bir ülke 

tarafından A1 olarak belirlenmişse o bölge A1 bölgesi olur.



 A1 bölgesi içi zorunlu ekipmanlar şöyledir:

 VHF DSC telsizi

 VHF veya uydu EPIRB

 SART

 Can kurtarma salında kullanılmak üzere su geçirmez VHF el telsizi.



TEHLİKE İŞARETLERİ

 Yaklaşık olarak birer dakika arayla patlatılan top ya da patlayıcı 

işaretler

 NC işaret kod bayraklarıyla Uluslararası Tehlike İşaret Kodu’nun

gösterilmesi.

 Mors kodu ile …---… (SOS) işareti yollanması veya telsizle yardım/acil 

durum çağrısı yapılması

 Paraşütlü bir roket maytabı ya da kırmızı ışık gösteren bir el maytabı

 Her iki yana doğru açılan kolların ağır ağır ve tekrarlı olarak indirilip 

kaldırılması (Denizde selam amacıyla kullanılmaz.)




