
 
 

02.03.2008 tarihli, Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri 
Hakkında Yönetmelik gereği; 
 

 Özel tekneler hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve seyir haddinden fazla kişiyle yola 

çıkamazlar, 

 Bağlama kütüğü ruhsatnamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve 

denetimlerde ibrazı zorunludur, 

 Özel tekneler dizayn kategorilerine uygun olmak şartıyla bölge, mesafe ve zaman sınırı 

olmaksızın, en az ADB (Amatör Denizci Belgesi) veya gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir 

kişinin sevk ve idaresinde seyreder. Ancak, 16 yaşından küçük ADB sahibi kişiler, boyu 7 

metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler. 

 Motor gücü 10 BHP ve üzeri olan tekneler; Amatör Denizci Belgeli veya Gemici 

yeterliğinde yada üstü yeterlikte belgeli kişi tarafından sevk ve idare edilecektir. (Motoru 10 

BHP gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, 

kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, 

Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri  spor amaçlı 

tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.) 

- Kıyı tesislerinin yaklaşım kanallarında, mendirek ağızlarında, yanaşma ve bağlama 

yerlerinde ve demirleme sahalarında; her türlü su ürünleri avcılığı yapmak, yelkenle 

seyretmek, kürek çekmek veya diğer su sporları faaliyetlerinde bulunmak ve yüzmek yasaktır. 

- Spor, gezi ve eğlence amaçlı tekneler, jet skylerde dahil olmak üzere liman sahasındaki, 

mendireklerle sınırlı alan içerisinde ve koylarda diğer gemilerin ve deniz araçlarının 

faaliyetlerine engel olmayacak biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadır. 

- Liman sınırları içerisinde plaj bölgelerinde ve kıyı otel, motel, tatil köyleri, site önlerinde, 

kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanlarında, yüzme alanı sınırlarını belirlemek 

maksadıyla kullanılacak olan yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilerek her yıl 1 nisan-15 

kasım tarihleri arasında eksiksiz olarak hazırlanır ve muhafazası sağlanır. Belirlenen yüzme 

alanlarına gemiler ve deniz araçları (jet skyler dahil) giremez. 

- 25 Nisan 2008 tarihli Özel Teknelerin Kaydı, Belgelendirilmesi ve Teçhizat Donatımına İlişkin 

Tebliğ gereği, özel teknede bulundurulması zorunlu asgari emniyet teçhizatının, eksik veya 

kullanım süresinin geçmiş olduğu durumlarda seyir yapılamaz.  

 
 
 
 
 
 
 



İlgili Mevzuata  göre; 

ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ EMNİYET TEÇHİZATI 

1. Can Yeleği, her teknede seyirde teknede bulunan kişi sayısı kadar (balıkadam elbisesi 

giymiş kişiler için gerekmez) bulunacaktır. 

2. Çocuk Can Yeleği, her teknede seyirde teknede bulunan çocuk sayısı kadar bulunacaktır. 

3. Can simidi, tekne boyu 10 metreden ve sürati saatte 7 deniz milinden az teknelerde 

aranmaz. Tekne boyu 10 metreden az ancak sürati saatte 7 deniz milinden yüksek olan 

tekneler ile boyu 10–15 metre arasında olan her teknede bir adet can simidi (at nalı şeklinde 

de olabilir) bulunacaktır. Boyu 15–24 metre arasında olan her teknede birisi ışıklı ve 20 metre 

savlolu olmak üzere SOLAS tipi 2 adet can simidi bulunacaktır. 

4. Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde; Seyir Fenerleri, 

Siyah Küre, Kampana, Düdük ve benzeri teçhizat ile Manyetik Pusula her teknede 

bulunacaktır. 

5. Yangın Söndürme Tüpü; bir ve daha fazla motoru ve sabit yakıt tankı bulunan 

teknelerde, motor dairesinde veya motor kutusu dışında motor başına 1 adet 6 kg’lık; 

kapalı güvertesi olmayan, takma motorlu ve taşınabilir yakıt tanklı teknelerde 1 Adet 

2 Kg’lık ; kamaralı teknelerde her kamarada 1 adet 2 kg’lık, Kuzinesi olan teknelerde 

kuzine yakınında 1 adet 2 kg’lık bulunacak, sertifikalı olacaktır. 

6. Radar Reflektörü, Tehlike bayrağı ve El Feneri her teknede bulunacaktır. 

7. Pis Su Tankı; tuvaleti olan teknelerde bulunacak, kişi başına günde en az 2 litre x 

2 günlük birikime uygun hacimde olacaktır. 

8. Pis Su Güverte Boşaltma Flanşı; pis su tankı olan bütün teknelerde bulunacaktır. 

9. Denize Çöp Atılmasının Yasak Olduğunu Belirten Levha; MARPOL uyarınca boyu 

12 metreyi aşan bütün teknelerde bulunacak, herkesin göreceği bir yere asılacaktır. 

10. Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kitabı ve Can Kurtarma 

İşaretleri Tablosu her teknede bulunacaktır. 

 

ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ÖNERİLEN EMNİYET TEÇHİZATI 

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, el maytabı, duman kandili, hizmet botu, can salı, balta, ayna, termometre, 

barometre, dürbün, seyir haritaları, pergel, paralel cetvel, kalem, silgi, yangın battaniyesi, 

Amatör Denizci Elkitabı, VHF ve/veya SSB telsiz telefon, GPS,RADAR, EPIRB, SART cihazları ve 

GSM telefonu bulundurulması önerilir. 


