Can simidi

Seyir fenerleri
Demir feneri

Boyu 12 metreden kısa olan teknede

Boyu 12 -20 metre olan teknede

Boyu 20-24 metre olan teknede

Yelkenli teknede

Kürekli teknede

Boyu 7 metreden kısa ve sürati
7 milden az olan teknede

8

9

10

11

12

13

Yelkenli teknede

Her teknede
Her teknede

Her teknede

Motoru olan her teknede

Tuvaleti olan her teknede

22

23
24
25

26

27

14 Boyu 7 metreden uzun olan her teknede
15 Boyu 7 metreden uzun olan her teknede
16 Boyu 20 metreden uzun olan her teknede
17 Boyu 12 metreden kısa olan teknede
18 Boyu 12 metreden uzun olan teknede
19 Boyu 12 metreden kısa olan teknede
Boyu 12-20 metre olan teknede
20
21 Boyu 20 metre ve daha uzun olan her teknede

Seyir fenerleri

Boyu 7 metreden kısa ve sürati 7
milden az olan teknede

7

Pis su tankı

Yangın söndürme tüpü

Manyetik pusula
Radar reflektörü
Tehlike işareti
(bayrağı) ve el feneri

Koni (siyah)

Kampana
Kampana
Kampana

Düdük

Demir küresi (siyah küre)
Düdük

Demir küresi (siyah küre)

Demir feneri

Seyir fenerleri

Seyir fenerleri

Seyir fenerleri

Seyir fenerleri

Can simidi

Boyu 15-24 metre olan teknede

6

Can simidi

Boyu 10-15 metre olan teknede

Aranır

Aranır

Aranır

Aranır
Aranır

2 adet

1 adet

1 adet

Aranmaz

Çocuk can yeleği

Boyu 2,5-24 metre olan her teknede
Boyu 10 metreden kısa ve sürati
7 milden az olan teknede
Boyu 10 metreden kısa ve sürati 7
milden fazla olan teknede
Can simidi

Aranır

Can yeleği

Aranır

Yönetmelik
02.03.08 Tebliğ
25.04.08 Telsiz
Mevzuatı

Ulusal mevzuat

Boyu 2,5-24 metre olan her teknede

Emniyet Teçhizatı
ve Sair Teçhizat

5

4

1
2
3

Tekne boyuna ve diğer
özelliklerine göre

Özel teknelerde bulundurulacak
teçhizat ve belgeler

Aranır

Aranır

Aranır

Aranır
Aranır
Aranmaz

Aranır

Aranmaz

Aranmaz

Silyon feneri, borda
fenerleri, pupa feneri.
Silyon feneri, borda
fenerleri, pupa feneri.
Borda fenerleri ve
Pupa feneri

Silyon feneri, borda
fenerleri, pupa feneri.

Tek beyaz, 360°
2 milden görülen fener.

Denizde Çatışmayı
Önleme Sözleşmesi
UDÇÖT-COLREG

Aranır
Aranır

SOLAS
Sözleşmesi

MARPOL
ITU
Sözleşmesi Sözleşmesi

Uluslararası mevzuat

İlgili mevzuat

Tekne adı, teknenin baş omuzluklarına, ayrıca kıç tarafta uygun bir yere de
hem tekne hem de kayıt limanı adı uzaktan okunabilecek şekilde yazılır.
Teknelere verilecek isimler genel ahlâka ve adaba aykırı olamaz. Harflerin
boyu 15 cm.den küçük olamaz. Harflerin rengi teknenin gövde renginden
açıkça farklı olmalı, okunabilirlik sağlanmalıdır. El yazısı ve benzeri harfler
kullanılamaz.
Seyirde teknede bulunan kişi başına en az 2 litre x 2 günlük birikime uygun
olacaktır.

Yelkenle seyreden boyu 20 metreden kısa tekneler borda fenerlerini en iyi
görünecek yerde (direk başı ve yakınında) fanus içinde birleşik taşıyabilirler.
Teknenin, dar geçitlerde veya deniz trafiği çok olan yerlerde demirlemesi
halinde aranır.
Küre çapı 60 santimetreden az olabilir.
Küre çapı en az 60 santimetre olacaktır.
Güçlü ses çıkaran başka bir alet bulunacaktır.
Boyu 20 metreden kısa teknede 0,5 milden, 20 metreden kısa teknede
1 milden duyulacaktır.
Güçlü ses çıkaran başka bir alet bulunacaktır.
Ağız çapı en az 20 santimetre olacaktır.
Ağız çapı en az 30 santimetre olacaktır.
Gündüz, yelken ve motorla seyreden bir yelkenli tekne baş tarafında, ufkun
her tarafından görülebilecek bir yerinde sivri ucu aşağı doğru olan siyah bir
koni gösterecektir. Koninin taban çapı en az 60 santimetre, yüksekliği taban
çapı kadar olacaktır. Boyu 20 metreden az teknede bu ölçüler azaltılabilir.

Yelkenle seyreden boyu 20 metreden kısa tekneler borda fenerlerini en iyi
görünecek yerde (direk başı ve yakınında) fanus içinde birleşik taşıyabilirler.
Yelkenle seyreden boyu 20 metreden kısa tekneler borda fenerlerini en iyi
görünecek yerde (direk başı ve yakınında) fanus içinde birleşik taşıyabilirler.

Silyon feneri 5 milden, borda fenerleri ve pupa feneri 2 milden görülecektir.

Silyon feneri 3 milden, borda fenerleri ile pupafeneri 2 milden görülecektir.

SOLAS tipi, birisi ışıklı ve 20 metre savlolu olacaktır. Üzerinde tekne ve
bağlama limanı adı yazılı olacaktır.
Uygulanabildiği takdirde aynı zamanda borda fenerleri de bulunabilir. Borda
fenerleri ile kombine 360° beyaz tek fener de olabilir. Bu durumda borda
fenerleri 1 milden, 360° beyaz fener 2 milden görülecektir.
Silyon 2 milden, borda fenerleri 1 milden, pupa feneri 2 milden
görülecektir. Borda fenerleri ile kombine 360° beyaz tek fener de
olabilir. Bu durumda 360° beyaz fener 2 milden görülecektir.

At nalı şeklinde olabilir. Üzerinde tekne ve bağlama limanı adı
yazılı olmalıdır.
At nalı şeklinde olabilir. Üzerinde tekne ve bağlama limanı adı yazılı
olmalıdır.

Seyirde teknede bulunan çocuk sayısı kadar olacaktır.

Seyirde teknede bulunan kişi sayısı kadar olacaktır. Balıkadam
elbisesi giymiş kişilerde aranmaz.

Açıklama

Kendinizin ve sizinle birlikte seyre çıkanların
can ve mal emniyetini çok önemseyin.
Noksan teçhizatla seyre çıkmayın.

Özel teknelerde seyirde bulundurulması gereken asgari emniyet teçhizatı ve sair teçhizat ile
özel teknelerde ve kullanan kişilerde aranacak belgeler

GEREKLİ ŞEYLER

Emniyet Teçhizatı
ve Sair Teçhizat
Aranır

Yönetmelik
02.03.08 Tebliğ
25.04.08 Telsiz
Mevzuatı

Aranır

İlgili mevzuat

SOLAS
Sözleşmesi

MARPOL
ITU
Sözleşmesi Sözleşmesi

Uluslararası mevzuat
Denizde Çatışmayı
Önleme Sözleşmesi
UDÇÖT-COLREG

Açıklama

Tekne adı, teknenin baş omuzluklarına, ayrıca kıç tarafta uygun bir yere de hem
tekne hem de kayıt limanı adı uzaktan okunabilecek şekilde yazılır. Teknelere
verilecek isimler genel ahlaka ve adaba aykırı olamaz. Harflerin boyu 15
cm’den küçük olamaz. Harflerin rengi teknenin gövde renginden açıkça farklı
olmalı, okunabilirlik sağlanmalıdır. El yazısı ve benzeri harfler kullanılamaz.

Denize Çöp Atma Tabelası İçeriği Uyarı
Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesine ait uluslararası MARPOL
anlaşması uyarınca Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz dahil olmak
üzere bütün Akdeniz özel bölgedir.

Aranır

Tekne sahibi dilerse ÖTB düzenlenir

Aranmaz
Aranır

Aranmaz

Aranmaz

Yat İşletme Belgesi olmayan firmaların mürettebatsız kiraya verdikleri
ticari kayıtlı tekneleri kullanan kişilerde Gemilerin Gemiadamları İle
Donatılmasına İlişkin Yönerge’ye uygun Gemiadamı Yeterlik Belgesi aranır.

Tamamen söndürülüp katlanamayan, sert tabanlı
şişme botlarda ÖTB aranır.
Özel Tekne Belgesi olmayan tekneler 02 Mart 2009 tarihinden sonra
seyre çıkamazlar.

Aranmaz

Aranır

Kendinizin ve sizinle birlikte seyre çıkanların
can ve mal emniyetini çok önemseyin.
Noksan teçhizatla seyre çıkmayın.

Özel teknelerde seyirde bulundurulması gereken asgari emniyet teçhizatı ve sair teçhizat ile
özel teknelerde ve kullanan kişilerde aranacak belgeler

Güverte tahliye flanşı

Ulusal mevzuat

Pis su tankı olan her teknede
Denize Çöp
Atılmaz Levhası

Özel teknelerde bulundurulacak
teçhizat ve belgeler

28
12 metreden uzun her teknede

Tekne boyuna ve diğer
özelliklerine göre

29
Her teknede

Aranır

30
Her teknede

UDÇÖT kitabı
Can Kurtarma
İşaretleri Tablosu

31
Her teknede

Tekne ve Bağlama
Limanı adı

Özel tekne kullanmak için Yeterlik Belgesi

Yukarıda sayılanlar dışında kalan her özel teknede

Kanolar, kayaklar, su sporu derneklerine ve federasyonlarına ait veya
tahsis edilmiş, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı spor amaçlı tekneler
ile antrenman ve yarışlarda yetkililerin veya görevlilerin kullandığı
yardımcı teknelerde
Boyu 4 metreden fazla olmayan, yumuşak tabanlı, tamamen
söndürülüp katlanabilen şişme botlarda

Özel Tekne Belgesi

32

33
34
35
36

37

Aranır

Motor BG 10’dan az olan bir özel tekneyi kullanan kişide herhangi bir
yeterlik belgesi
Sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kano ve kayaklar ile
su sporlarında faaliyeti olan derneklere ve bunların üst kuruluşlarına
ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış
sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin 420, 470, Pirat,
Dragon, Windsurf gibi yelken sporu tekenleri) spor amaçlı tekneleri
kullananlarda herhangi bir yeterlik belgesi
Motor BG 10 ve daha fazla olan bir özel tekneyi kullanan kişide en az
Amatör Denizci Belgesi veya Gemici Yeterlik Belgesi

Aranır

Aranır

Aranır

38

Teknede telsiz cihazı
varsa

Aranır

Telsiz Ruhsatı

Teknede VHF Telsiz
telefon varsa

Kullanan kişide
cihaza uygun Telsiz
Operatörü Yeterlik
Belgesi aranır

Aranır

Ticari kayıtlı olup, Turizm Bakanlığından Yat İşletme Belgesi almış
firmaların mürettebatsız (bare boat) kiraya verdikleri tekneleri kiracı
sıfatıyla kullanan kişilerde en az Amatör Denizci Belgesi

40

KMT/SRC
Kısa Mesafe Telsiz Operatörü
Yeterlik Belgesi

VHF’ten başka telsiz
cihazı varsa

Kullanan kişide
aranır

39

41

Teknede

Telsiz Belgeleri

42

ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ÖNERİLEN TEÇHİZAT: Yukarıda sayılanlar asgari teçhizattır. Denizde can ve mal güvenliğinin sağlanması düşünülerek; tekne boyu, teknede bulunan kişi adedi, seyir bölgesi ve süresi değerlendirilerek, daha fazla teçhizat
ile seyre çıkılması; teknede, ışıklı ve savlolu can simidi, paraşütlü işaret fişeği, el maytabı, duman kandili, hizmet botu, can salı, dürbün, balta, ayna, termometre, barometre, seyir haritaları, pergel, paralel cetvel, kalem, silgi, yangın battaniyesi, Denizde Canlı
Kalma Elkitabı, Amatör Denizci Elkitabı, VHF ve/veya SSB telsiz telefon, GPS, RADAR, EPIRB ve SART cihazları, GSM telefon bulundurulması önemlidir, önerilir.

