
         

 

 
 
 

MAVİ RALLY 2022 KAYIT FORMU 
01 - 07 Ağustos 2022 

 
Aşağıda adı ve diğer özellikleri yazılı yatımın, MaviRally-2022’ye kesin kaydının yapılması 
için gereğini Ralli Organizasyon Komitesi’nden rica ederim. 

Ralli Organizasyon Komitesi ile bu Ralli’nin organizasyonu ile yakından ya da uzaktan ilişkisi 
bulunan kulüp, şirket ya da kişileri ve sponsorları (destekleyicileri), Ralli süresince yatım 
ve/ya da yatımda bulunanlarda oluşabilecek her türlü kayıp, hasar, yaralanmalar, can 
kayıplarından; diğer yatlar ve üçüncü kişilere verebileceğim her türlü zarar ve ziyandan; Ralli 
kapsamında yürütülecek aktiviteler dâhilindeki kararlarımdan doğabilecek sorunlardan 
sorumlu tutmayacağımı kabul ve beyan ederim. Yatın güvenliği ve onun dâhili yönetimi, yat 
sigortasını da içerecek şekilde yatın sahibinin/reisinin sorumluluğunda olacaktır. 

Yat sahipleri/reisleri; 

A) Yatın sağlamlığı ve denize elverişliliğinden; yatlarında bulunan ekibin yatı yönetmekte 
ve donanımı kullanmakta yeterli ve yetenekli olmalarından sorumludurlar.  

B) Hava ve/ya da diğer koşullara bağlı olarak Ralli’ye başlamak, sürdürmek ya da Ralli’yi 
terk etmek kararını vermek sorumluluğunu taşırlar. 

C) Ralli’nin başlangıcından önce, kendi mürettebatlarının yukarıda anılan koşulları iyice 
anlamalarını sağlayacaklardır. 

D) Ralliyle ilgili olarak, yatta bulunanlarla aralarında herhangi bir ad ya da koşul altında 
herhangi bir ticaret ve kazanç bağı bulunmadığını ve yatta bulunanlardan herhangi bir 
ücret alınmadığını Ralli Organizasyon Komitesi’ne bildirirler. 

E) Bu formun arkasında belirlenen Ralli Kuralları’na uymakla yükümlüdürler. 

Ralli Organizasyon Komitesi, bu Ralli için yapılacak başvuruları, herhangi bir neden 
göstermeksizin kabul ya da reddetmek hakkını saklı tutar. Komite, Ralli Kurallarına karşı 
gelindiği ve komutlara uyulmadığı kuşkusu halinde de belirlenen yatı Ralli’den çıkartabilir. Bu 
durumda yatın ödemiş olduğu “Ralli giderlerine katılım ücreti” geri verilmez. 

Yukarıda sıralanan kural ve koşulları, kendim ve mürettebatım adına kabul ettiğimi 
beyan ederim. 
 

 
(Ralli katılımı liman kapasiteleri nedeni ile 25 yat ile sınırlı olup kayıt 

sırasına göre kabul edilecektir.) 
 

 
 
 
 
 
 
 



         

Ralli’ye Katılan Yatın: 
 
 

 
Tekne Sahibinin Adı-Soyadı Tekne Adı Limanı 

   

Tekne Boyu / Genişliği Katılacağı liman Terk edeceği liman 

   

Sahibin/Reisin E-Mail ve GSM: 

 

Yatta bulunacakların adı ve soyadları, e-posta ve GSM: 
 
2/ 

3/ 

4/ 

5/ 

6/ 

7/ 

8/ 
 
 
 
 

Yat sahibi veya reisinin imzası: 

 



         

 

 

RALLİ KURALLARI 
Ralli, bir yat ve yelken yarışı olmadığından her reis arzu ettiğinde ya da gerekli gördüğünde motorunu çalıştırabilir. 
Ralli, yelkenli ve motorlu veya sadece motorlu özel yatlara açıktır. Ralli hiçbir şekilde ücret karşılığında yolcu 
taşıyan yatlara açık değildir. Her yatta Ralli süresince ekip olarak yat sahibi/reisi dâhil olmak üzere en az iki kişi 
bulunmak zorundadır. 

Mavi Rally’7 Komodoru üyemiz: Aydın Yurdum 

İletişim: 0532 211 8052 

 

Katılanlar aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdürler: 
Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları –COLREG-, 
Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, 
Bu Ralli Kuralları, 
Organizasyon Komitesi ve/veya da Ralli Komodoru’nun seyir ile ilgili komutları. 

Her yat, seyirde; 
Türk Bayrağını kıçtaki gönderinde, 
Yat yabancı bayraklı kendi ülke bayrağını kıçtaki gönderinde, 
Türk Bayrağını, ana direk sancak gurcatasında taşıyacaktır. 
 
Ayrıca her yat, limanda; 
Ana direk iskele gurcatasında Ralli ve sponsor flamalarını, 
Baş ve mümkünse kıç istralyasında alay sancaklarını (kod flamalarını) taşıyacaktır. 
 
Her yat en az;  
İçten takma bir motor, 
Sabit VHF radyo-telefon, 
Radar yansıtıcısı, 
Tehlike flaması, 
Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün gerektirdiği diğer teçhizat ile donatılmış olacaktır.  
Organizasyon Komitesi, Ralli’ye katılan yatlarda bu donanımın uygun ve çalışır durumda olup olmadığını her 
zaman denetleyebilir. 

Sorumluluklar: 

MAVİRALLY’2022 Yat Rallisi’ne katılan her yat, sahibi/reisi ve mürettebatının mutlak sorumluluğu altında 
seyredecektir. Ralli Organizasyon Komitesi, Komodor, Grup Liderleri, maddi ve manevi olarak destek verenler, 
Ralli’nin uğrayacağı limanlardaki liman/marina işletmesi, barınak ve liman yöneticileri ve bu Ralli’nin 
organizasyonunda görev alan kişiler, herhangi bir yat ile onun mürettebatı ve üçüncü kişilere karşı herhangi bir 
kayıp, hasar, yaralanma ve olumsuzluktan sorumlu değildir. 

Her yatın ve yönetiminin tüm güvenliğinden, sigortasını da kapsamak üzere yat sahibi/reisi sorumludur. 

Yatın sahibi/reisi ve ekibi, Ralli’ye kendi istekleriyle katılmaktadırlar. Her yat sahibi/reisi, yatının denize elverişli 
olmasından ve seyir güvenliğinden sorumludur. Meteorolojik koşullar, mevcut durum ve tahminlere bağlı olarak 
Ralli’ye başlama, sürdürme ya da Ralli’yi terk etme kararını her yatın reisi verecektir. Ralli’yi terk eden ya da bir 
limandan geç ayrılan yat, bu hareketlerini Grup Lideri’ne ya da Ralli Komodoru’na bildirmek zorundadır. Nedensiz 
ya da bilgi vermeksizin Ralli Programı dışında hareket eden yat, Ralli’yi terk etmiş sayılır. Ralli’yi terk etme halinde 
“Ralli giderlerine katılım ücreti” geri ödenmez. 

Ralli giderlerine katılım payı: 

Her yat için 3,000 TL’dir.  

Ralliye katılacak yat sahiplerinin en geç 19 Temmuz 2022 tarihine kadar; 

a) Ralli giderlerine katılım payını Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün 
TEB Çiftehavuzlar Şubesi IBAN: TR37 0003 2000 1340 0000 4750 49 veya Türkiye Garanti Bankası 
Kalamış Şubesi nezdindeki IBAN: TR64 0006 2000 3430 0006 2997 50 numaralı hesabına yatırmış, 

b) Noksansız doldurulmuş ıslak imzalı Kayıt Formunu Kulüp adresine ulaştırılması ve ayrıca 0212 560 5616 
numaraya fakslamış veya taranmış halinin tayk@tayk.org.tr adresine gönderilmiş olmaları gerekir. 

Ralli kurallarını okudum, kabul ettim:  

Yat sahibi/Reisi açık adı soyadı, imzası ve tarih. 



         

 
 
 

MAVİ RALLY’7 ROTASI 
 

 
 


