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ÖNSÖZ 
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ÇATMALARDA KUSUR ORANLARININ BELİRLENMESİ,  
ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE İNCELENEREK  

BİR MODEL ÖNERİLMESİ 
 

ÖZET 

Çatma davasında çeşitli kurallar, genel kabul görmüş uygulamalar, prosedürler ve 
mekanizmaların tümü hukukun bu bölümünde birbirini karşılıklı olarak 
etkilemektedir. Binlerce yıldan beri çatma hukuku varolmasına rağmen hala 
güncellenmekte, incelenmekte ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda eski Türk Ticaret 
Kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanunu’nun çatma hükümleri karşılaştırılarak ilk defa 
eklenen ve değişikliğe uğrayan kanun maddelerinin gerekçeleri ile çatmalara ilişkin 
1910 Brüksel Sözleşmesi arasındaki farklar ortaya konmuştur. Bunun yanında 
çatmanın tanımı, unsurları, çeşitleri ve çatmada yargı organı ve uygulanacak 
kurallardan bahsedilmiştir. 

Çatma analizine ilişkin 3’ncü bölümde; Deniz kazalarının araştırılması hakkındaki 
Uluslararası zorunluluklar kapsamında, başlıca 1982 Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Sözleşmesi (1982), SOLAS 74, LOADLINE 1966, STCW 78 
sözleşmelerine ve diğer sözleşmelere değinilmiştir. Ardından çatmayı önleme 
tedbirleri, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün (DÇÖT) tarihçesi ve çatma 
davalarında yeri ve önemi açıklanarak çatma analizi ve kusur dağılımının nasıl 
yapıldığına dair Ulusal ve Uluslararası düzeyde dünyadaki mevcut üç hukuk 
sistemindeki uygulamalar büyük denizci devletler dikkate alınarak incelenmiştir.  

Çatma analizi ve kusur dağılımı, ulusal ve uluslararası boyutta araştırılmak suretiyle, 
çatma davalarında kusur oranları belirlenirken Uluslararası ve Ulusal çatma dava 
örnekleri incelenerek kusur oranı ile gemilerin fiziksel özelliklerinin (Boyu, eni, 
gross ton, net ağırlık, makine gücü, baş draft, kıç draft), Meteorolojik durumun 
(Çatma zamanı, ay/mevsim, rüzgar kuvveti, rüzgar yönü, akıntı kuvveti, akıntı yönü), 
Görüş durumunun, çatma türünün (şeklinin), personel sayısının ve çatma anındaki 
hız ile arasında bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesine çalışılmıştır. Kusur oranı 
ile gemiler tarafından ihlal edilen Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT) 
Kuralları ve Yerel trafik düzenlemeleri arasındaki ilişkilerin araştırılarak, bu 
kuralların birbirlerine göre kusur oranının belirlenmesinde bir ağırlıklarının olup 
olmadığının ya da bir üstünlüklerinin bulunup bulunmadığının ortaya konması 
maksadıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmış ve sonuçta kusur oranlarının 
hesaplanmasına yönelik bir model önerilmeye çalışılmıştır. 
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DETERMINING  THE  FAULT  RATIO  IN  MARITIME  COLLISIONS  AT  
NATIONAL  AND  INTERNATIONAL  LEVEL:  A  MODEL  PROPOSAL 

SUMMARY 

Various rules, generally accepted practices, procedures and mechanisms in relation 
to collision lawsuit continue to influence each other in this section of law. Although 
it has existed for thousands of years the law of collision is still subject to being 
updated, reviewed and utilised. This study compares the rules on collision of the old 
Turkish Commercial Code and the new Turkish Commercial Code, and also reveals 
the differences between the reasoning behind the new and amended rules and the 
1910 Brussels Treaty on collisions. The definition of collision, its elements, types 
and the authorised judiciary organ in collision as well as the applicable rules have 
also been reviewed. 
In the third chapter that provides an analysis of collision; 1982 United Nations 
Maritime Law Treaty, SOLAS 74, LOADLINE 1966, STCW 78 treaties and other 
agreements have been mentioned in the context of international obligations with 
regards to the investigations of marine accidents. In the following sections practices 
under three existing national and international legal systems have been examined in 
relation to the big marine countries and by way of reviewing the pre-emptive 
collision measures, the history of the International Regulations for Preventing 
Collisions at Sea (COLREGS) and its relevance to and importance for the collision 
lawsuits. 
While determining the culpability proportions in collision lawsuits and through an 
analysis of collision and distribution of culpability by way of examining the 
precedent collision lawsuits at both national and international level, it has been aimed 
to establish whether there is a relationship between the rate of culpability and the 
physical properties (lengthy, width, gross and net weight, machine power, front and 
stern draft of the ships), meteorological situation (the time of collision, moon/season, 
strength and direction of the wind, strength and direction of the current), visibility, 
type of collision, number of personnel and speed at the time of collision  
Finally, through the utilisation of correlation and regression analyses the relations 
between the proportion of culpability and the International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea (COLREGS) and the local traffic rules that are violated 
by the ships have been reviewed with a view to establish whether these regulations 
weigh against each other or have superiority over one another and a model has been 
provided for the calculation of culpability proportions. 

Due to the difficulties in accessing details and decisions regarding collision cases, 
examples that are provided in Collision Cases Judgments and Diagrams and 
Maritime Law books have been reviewed and also detailed information has been 
compiled by way of contacting Lloyd in order to obtain access to Lloyds Law 
Reports to prepare a data table about sample cases. İn addition, contact has been 
made with the Specialised Court of Martime and with their permission files 
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concerning the collision cases within the last few years have been studied and thus  
national case samples with their names concealed have been used in the research. 
Within this framework, the main body consists of collisions cases that have been 
seen before the English Court of Maritime and Turkish Specialised Court of 
Maritime and the example case body has been built upon randomly selected 108 
foreign collision cases and 16 domestic collision cases, both of which amount to a 
total number of 124 different collision cases and 249 ships. The technical data 
concerning ships and the information and expert reports contained within the Lloyd’s 
Law Reports and the Specialised Court of Maritime have been reviewed and these 
information have been converted into the data table that is provided in Annex A of 
the research. Said data table was then scaled into a second data table that is provided 
in Annex B so that it could be uploaded on to the SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) program. The dependent variable culpability rate and the 
independent variables that are considered to play a role in the determination of the 
culpability rate that are included in the research are as follows: 

-  Visibility; 
-  Type of collision; 
-  Length; 
-  Width; 
-  Gross tonnage;  
-  Net weight; 
-  Machine power; 
-  Number of staff; 
-  Speed at the time of collision;  
-  Front draft; 
-  Back draft; 
-  Violated COLREGS  rules and local traffic regulations; 
-  The classification of collision (domestic or international); 
-  Time of collision; 
-  The month of collision; 
-  The angle of collision; 
-  Wind power; 
-  Direction of wind; 
-  Strength of current; 
-  Direction of current. 

All these factors have been examined in order to establish whether there is a 
relationship between them.  

The information that has been compiled during the research has been computerised 
through the “SPSS for MS Windows 22.0” statistics package program, and the 
necessary defining statistics have been calculated and regression analysis has also 
been made. According to the data that has been gathered; the meteorological weather 
conditions (visibility, power and direction of wind, power and direction of current) 
under which collisions that constitute the example body, the physical properties 
(width, length, gross tonnage, net tonnage, machine power) of the ships at the time of 
collision (speed, time of collision, month of collision), culpability rates after the 
collision and distribution of mistakes have been displayed as frequencies and 
percentages in tables and graphics. 
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As a result of the correlation analysis that has been made in order to establish the 
relationship between culpability rate and total mistake number a positive relationship 
that has statistical importance and meaning (correlation multiple over 70%) has been 
determined (p<0.01). Spearman Correlation Multiple has been discovered as ‘0,907’.  

The value that is calculated with the correlation multiple reveals that the total number 
of mistakes has a direct proportion effect on the culpability rate. It has been deduced 
that the authorities that determine culpability rates reach their decisions regarding 
culpability rates by way of taking the total number of mistakes into account, or in 
other words, the number of violations of the COLREGS rules or local traffic 
regulations.  

Since the calculated correlation multiple is close to 1 (r=0,907) and that there is a 
strong and positive relationship between the culpability rate and total number of 
violations the following regression analysis has been made in order to create a model 
to be used for the determination of culpability rate in a collision. Because of the fact 
that the correlation multiple is very close to 1 (r=0,907) and regression multiple (r2 = 
0,822) is over 50% it has been seen that there is a strong relationship between the 
culpability rate and mistake number/total number of mistakes. Thus the following 
Estimated Culpability Rate model has been reached as a result of the regression 
equation that is constructed upon the regression analsyis that is made in order to 
estimate the culpability rate. 

 
In this respect; 

1. It has been established that the courts determine the number of violated 
COLREGS and local traffic regulations rules for a ship by comparing them with the 
total number of COLREGS and local traffic rules that have been violated in the 
collision  when determing the culpability rates in collision cases. 

2.  It has also been established that the rules concerning COLREGS and local traffic 
regulations do not have priority over each other; in other words, all rules have an 
equal impact on the culpability rate. 

3. The proposed regression equation has been calculated after having been applied 
upon all collision cases that constitute the example body and it has been seen that 
when the rates that are found by way of dividing the number of mistakes for each 
ship by the total number of violations of rules in the collision are compared within a 
table with the culpability rates that have been determined by the courts the values 
contained in both are very close to each other. 

 

 
 

 
 

 

 

Estimated Culpability Rate = 0,033 + 0.931 (Number of mistakes for a ship/ 

Total number of mistakes in collision)  
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1. GİRİŞ 

1.1 Tezin Amacı 

Çatmayla ilgili eski ve yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda yer alan hükümler 

çerçevesinde çatmanın tanımı, unsurları, çeşitlerine değinilerek, çatma analizi ve 

kusur dağılımı, ulusal ve uluslararası boyutta incelenmiştir. Bu kapsamda, çatma 

davalarında kusur oranları belirlenirken Uluslararası ve Ulusal çatma dava örnekleri 

incelenerek kusur oranı ile gemilerin fiziksel özelliklerinin (Boyu, eni, gross ton, net 

ağırlık, makine gücü, baş draft, kıç draft), Meteorolojik durumun (Çatma zamanı, 

ay/mevsim, rüzgar kuvveti, rüzgar yönü, akıntı kuvveti, akıntı yönü), Görüş 

durumunun, çatma türünün (şeklinin), personel sayısının ve çatma anındaki hız ile 

arasında bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesine çalışılmıştır. Kusur oranı ile 

gemiler tarafından ihlal edilen Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT) Kuralları 

ve Yerel trafik düzenlemeleri arasındaki ilişkilerin araştırılarak, bu kuralların 

birbirlerine göre kusur oranının belirlenmesinde bir ağırlıklarının olup olmadığının 

ya da bir üstünlüklerinin bulunup bulunmadığının ortaya konması ve bu çerçevede 

kusur oranlarının hesaplanabilmesi maksadıyla bir model önerilmesi, tezin amacını 

oluşturmaktadır.  

1.2 Tezin Sınırları 

Deniz kazalarının önemli bir bölümünü çatmalar oluşturmaktadır. Dünya genelinde 

bir çatma meydana geldiğinde üç ayrı prosedür (civil law procedure) 

uygulanmaktadır. Bunlar idari, hukuki ve cezai prosedürlerdir. Her üç prosedürde de 

iki inceleme yapılmaktadır. Birincisi, sorumluluk (liability), ikincisi ise, zararın 

tespitidir. Bu tez sorumluluk (liability) ile ilgilidir.  

Dünyada hakim olan üç hukuk sistemine dahil olan ülkelerden (A.B.D., İngiltere, 

Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa, Almanya, Norveç, Danimarka, Japonya, 

Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti) bazılarında çatma analizi örnekleri incelenerek 

kusur oranlarını paylaştırma usulleri açıklanmıştır. Bu kapsamda, kusur oranlarının 
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belirlenmesinde DÇÖT kurallarının genel kabul gördüğü ve çatmaya ilişkin 

mahkeme kararlarında benzerlikler olmakla beraber bazı farklılıkların da olduğu 

görülmüştür. Ortaya çıkan ayrılıklar; tedbir, teminat, seferden alıkoyma ve bu arada 

tezin konusunu teşkil eden kusur oranı tayinindeki prosedür ve kuralların 

yorumlanmasından kaynaklanan usul farklılıklarıdır. İş bu çalışmada farklılıkları 

giderecek şekilde kusur oranlarının belirlenmesinde usul tayin edilmeye çalışılmıştır. 
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2. ÇATMANIN TANIMI 

“Çatmak” eylemi (fiili) ve “çatma” adı (ismi) anlam bakımından zengin sözcüklerdir. 

Biz denizcilik açısından anlamı üzerinde duracağız. 

Denizciler, genellikle seyir halindeki bir geminin duran bir gemiye çarpması 

eylemini ifade etmek için “çatma”, her ikisi de seyir halinde olan gemilerin 

çarpışmasından bahsetmek içinde “çatışma” terimini kullanırlar. Bu şekilde ayırım 

kesin olmamakla beraber geçmişte yaygın olarak kullanım bu yöndedir. 

Çatma, kelimesinin nereden geldiğine yönelik ilk bilgiler Hayrettin Paşanın 

yazdırdığı “Gazavat-ı Hayrettin Paşa” adlı anı kitabında; düşmanlarına hücum 

ettikleri sırada “çata koduk” diye bir ifade kullanılarak, burada Hızır Reis’in 

“gemimizle düşman gemisine çarptık” demek istediği anlaşılmaktadır (Aybay, 

Aybay, Aybay, & Aybay, 1998). 

Yelkenli ve kürekli-yelkenli gemiler döneminde gemiler için çatma çok ciddi 

boyutlarda önemsenecek bir durum değildi. Çünkü gemilerin süratlerinin oldukça 

düşük olması (Gavazatta 2,5-3 mil olduğu yazılıdır), gece seyir yapma imkan ve 

kabiliyetleri sınırlı olduğundan özellikle geceleri seyir yapmaktan uzak duruyorlardı. 

Aynı zamanda tahtadan imal edildiklerinden esnemeleri sayesinde çatma durumunda 

hasarın en az seviyede gerçekleşmesine neden oluyordu. Son olarak sis, pus gibi kötü 

hava şartlarında sınırlı bir şekilde ilerleyebildiklerinden çatmanın meydana gelmesi 

olasılığı hem düşük hem de meydana gelse bile yukarıda sayılan sebeplerden dolayı 

hasarın en alt düzeyde gerçekleşmesi, denizcilerin çatmayı üzerinde ciddiyetle 

durulacak bir sorun olarak görmesini engellemiştir. Ancak buhar makinesinin keşfi 

ile beraber gemilerin buharlı makinelere sahip saç teknelerden imal edilmesiyle 

birlikte sayılarının artması denizlerde çatma riskini oldukça yükseltmiştir. 

Denizcilik alanındaki gelişmeler meydana gelen kazaların nitelik ve nicelik 

bakımından da artmasına neden olmuştur. Önceleri çatmalar daha çok kıyı 

bölgelerinde ve limanlarda görülürken günümüzde daha çok açık denizlerde 

olmaktadır. 
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“Çatma” kelimesi genellikle içerisinde deniz sigortası ve deniz hukukunu içeren iki 

veya daha fazla geminin fiziksel temasını ifade etmektedir (Anderson,  2006). 

Çatma, başka bir gemi tarafından çarpma veya vurulma ile de açıklanmaktadır ( IMO 

Marine Casulty and Incident Report, 2003). Çatmadan bahsedilebilmesi için tek 

gemiye ait bir fiziksel temas söz konusu değildir. Şöyle ki; bir geminin şamandıraya 

ya da bir fenere çarpması, çatma olarak değerlendirilmez. 

Çatma, iki veya daha fazla deniz gemisinin birbiriyle çarpışmasıdır. Gemilerin 

denizde seyir yapmaları ile birlikte çatışma tehlikesi de ortaya çıkmıştır. Denizlerin 

geniş su alanları olmasına rağmen gemilerin çarpışması yıllardan beri görülmektedir. 

Eskiden küçük gemiler ile sahile yakın seyir yapıldığından daha çok sayıda çatma 

meydana gelmekteydi. Oluşan hasarda gemilerin taşıma kapasitelerinin küçük olması 

ve teknelerin ahşaptan imal edilmiş olmaları nedeniyle küçük çapta 

gerçekleşmekteydi. Ancak teknolojik gelişmeler gemi inşaa sanayini de etkileyerek 

çok daha geniş taşıma kapasitelerine sahip, çelik gövdeli gemilerin imal edilmesiyle 

deniz yolu taşımacılığı çok ciddi maddi boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle günümüzde 

meydana gelen çatmalar milyonlarca dolarlık maddi kayıplar ile can kayıplarına 

varan felaketlerle sonuçlanabilmektedir. Bütün tedbirlere rağmen yine de çatmanın 

önüne geçilememekte, bu olaylarda gemilerle içindeki can ve mallar zarara 

uğramaktadır. 

Bir çatma meydana geldiğinde kaptan veya görevli diğer personel, kazaya ilişkin 

yaralı ya da ölü olup olmadığını ve hasarla ilgili bilgileri yetkili makamlara 

bildirmelidir. Çatmaya ait özellikli kayıtlar kazadan sonra ivedilikle alınır. GPS 

sistemi kayıtları, elektronik harita kayıt bilgileri (ECDIS), radar ve otomatik radar 

pilotlama yardımcısı (ARPA) radar kayıtları ile seyir bilgi kaydedici cihaz (VDR) 

kayıtları temin edilmeli. Ayrıca bir çok kazadan sonra ilaç ve alkol raporunun 

alınması da sıklıkla yapılan bir uygulama haline gelmiştir (Allen, 2010). 

Çatma davasında çeşitli kurallar, genel kabul görmüş uygulamalar, prosedürler ve 

mekanizmaların tümü hukukun bu bölümünde birbirini karşılıklı olarak 

etkilemektedir. Binlerce yıldan beri çatma hukuku varolmasına rağmen hala 

güncellenmekte, incelenmekte ve uygulanmaktadır (Mccleskey & Herschaft, 2005). 
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Hukuki anlamda çatma (collision), tahsis edildikleri deniz seyrüseferinde aralarında 

sözleşme bağı bulunmayan iki veya daha çok geminin çarpışması durumunu ifade 

eder (Tekin, 1998). 

Türk Ticaret Kanununda (TTK) çatmanın tanımı yapılmamıştır. Aynı şekilde 

çatmalar hakkındaki 1910 Bürüksel sözleşmesinde de bir tanım yoktur. Ancak 

sözleşmenin 1.maddesindeki “Deniz gemileri arasında veya deniz gemileri ile iç 

sular gemileri arasında olan çatmalardan” bahsedilmektedir (Yavaşça, 1993). 

Çatmanın meydana gelmesi için çarpışan veya birbirine zarar veren vasıtaların gemi 

olması gerekir, biri dahi gemi değilse çatma sözkonusu olmaz. Örneğin; bir gemi 

dubaya, iskeleye veya bir yalıya çarptığında çatma hükümleri uygulanmaz. Bütün bu 

hükümler yalnızca ticaret gemilerine değil, eski TTK 822 madde yeni TTK 935’nci 

madde gereğince sivil gemilerle kamu hizmetine tahsis edilmiş devlete ait gemiler ile 

harp gemilerine ve yardımcı sınıf gemilere de uygulanır (Kender & Çetingil, 2003). 

Çatma hükümlerinin uygulanması için çatışan gemiler arasında herhangi bir 

sözleşmeden doğan bir bağın bulunmaması gerekir. Romorkaj (çekme) sözleşmesi 

gereğince gemi yedekleyen romorkörler bu esnada yedeklediği gemiyle çatarsa bu 

durumda çatmadan bahsedilemez. Bu nedenle gemiler birbirinden bağımsız 

olmalıdırlar. 

2.1 Çatmanın Unsurları 

1.Çatma, gemi niteliğindeki vasıtalar arasında olmalıdır. 

Çatmadan sözedebilmek için ilk koşul, iki veya daha fazla geminin çatışmasıdır. 

Çatmadan bahsedilebilmesi için çarpışan araçların eski TTK 816’ncı madde ve yeni 

TTK 931’nci madde 1’nci fıkrasında tarif edilen gemi tanımına girmeleri gerekir. 

Gemilerin nitelikleri ve kullanış amaçları bu hükümlerin tatbiki bakımından önemli 

değildir. Aşağıdaki Çizelge 2.1’de açıklandığı üzere çatma hükümlerinin 

uygulanacağı gemiler belirtilmiştir. 
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Çizelge 2.1 : Eski TTK md. 886 ile yeni TTK md. 931’in karşılaştırılması. 

Eski TTK Yeni TTK 
A) tarifler:  
I - gemi, ticaret gemisi:  
Madde 816 - tahsis edildiği gayeye uygun 
olarak kullanılması, denizde hareket 
etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek 
küçük olmayan her türlü tekne “gemi” 
sayılır. 
 Denizde kazanç elde etme maksadına 
tahsis edilen veya fiilen böyle bir maksat 
için kullanılan her gemi, kimin tarafından 
ve kimin nam ve hesabına kullanılırsa 
kullanılsın, “ticaret gemisi” sayılır.  

A) tanımlar:  
 I - Gemi, ticaret gemisi:  
Madde 931- (1) Tahsis edildiği amaç, suda 
hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği 
bulunan ve pek küçük olmayan her araç, 
kendiliğinden hareket etmesi imkanı 
bulunmasa da, bu kanun bakımından “gemi” 
sayılır. 
 (2) Suda ekonomik menfaat sağlama 
amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir 
amaç için kullanılan her gemi, kimin 
tarafından ve kimin adına veya hesabına 
kullanılırsa kullanılsın “ticari gemi” sayılır. 

Yeni TTK madde 931’de, eski TTK madde 816’dan farklı olarak gemi tanımında 

denizde hareket yerine, suda hareket ifadesi kullanılmaktadır. Denizde hareket 

yerine, suda harekete öncelik verilmesinin sebebi, iç sularda yapılan taşımaların 

günümüzde olduğunun aksine kara taşımaları yerine deniz taşımalarına ilişkin 

hükümlere tâbi tutulmasına duyulan ihtiyaçtır. Bu nedenle gemi tanımı, iç sular 

gemilerini de kapsayacak şekilde düzenlendiğinden çatma hükümleri iç sular 

gemilerine de uygulanabilecektir. Teknik ve iktisadî hayattaki gelişmeler göz önünde 

bulundurularak, “gemi” kavramının kapsamı mümkün olduğunca genişletilmeye 

çalışılmış, Yargıtay kararlarında “gemi” kavramının dar yorumlanmasının sakıncalı 

sonuçlarını bertaraf etmek üzere kendiliğinden hareket etme kabiliyetine haiz olmasa 

dahi, bir aracın gemi olabileceği açıkça belirtilmiştir. 

Gemilerin kullanım amaçlarının bir önemi yoktur. Eski TTK 822 maddesinin 1 ve 

2’nci bendlerinde ve benzer şekilde yeni TTK madde 935’de yatlar, denizci 

yetiştirme gemileri gibi sadece gezinti, spor, eğitim, öğretim ve bilim amaçlarına 

tahsis edilmiş gemilere ve yalnız bir kamu hizmetine tahsis edilen devlet gemileriyle 

donanmaya bağlı harp gemilerine ve yardımcı gemilere de uygulanacağını 

belirtmiştir (6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011). Bu nedenle bir denizaltı 

ile bir tankerin veya bir fırkateyn ile bir şehir hatları vapurunun çarpışması, çatma 

sayılır ve çatma hükümleri uygulanır. 

Çarpışmaya maruz kalan vasıtaların gemi niteliğinde olması zorunluluğundan dolayı 

en az birinin gemi vasıflarına haiz olmadığı durumlarda çatmadan bahsedilemez. 

Örneğin; bir geminin yalıya, dubaya, şamandıraya, iskeleye v.s. çarpması durumunda 
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çatma, en az iki gemi arasında sözkonusu olduğundan bu durum çatma sayılmaz. 

Burada Borçlar Kanununun genel kurallarına bakmak gerekir. 

Karaya oturmuş bir gemi ya da yüzer bir havuza bir gemi çarpacak olursa gemi 

niteliği vasıflarının varolup olmadığına bakılarak meydana gelen çarpışmaya çatma 

hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir. 

2. Gemiler birbirinden bağımsız olmalıdır. Gemilerin çarpışma anında aralarında 

başka bir hukuki ilişki olmamalı, bunlar birbirinden ayrı ve bağımsız olmalıdır. 

Örneğin, bir römorkörün bir gemiyi veya iki geminin birbirini çekmesi veya bir 

geminin diğerini kurtarması sırasında yani aralarında bir başka hukuki ilişki varken 

yine aralarında meydana gelen çatışma, çatma kurallarının tatbikini 

gerektirmemektedir. Ancak bu iki gemiden herhangi biri bir başka gemi ile 

çarpışırsa, çarpıştığı gemi ile olan ilişkide çatma kuralları uygulanır. Çatışan 

gemilerin aralarında bir çekme sözleşmesi bulunmamalıdır. Çekme sözleşmesi, 

çeken ve çekilen gemiyi bir bütün olarak gördüğünden meydana gelen çarpışma, 

çatma değildir. Buna karşılık çeken ya da çekilen gemiye başka bir geminin çarpması 

veya çeken ya da çekilen geminin diğer bir gemiye çarpması, çatmadır (Yavaşça, 

1993). 

3. Eski TTK’nda çarpışan gemilerden en az birinin deniz gemisi olma şartı aranırken 

yeni TTK 931’nci maddeye göre deniz gemisi olup olmadığına bakılmamaktadır.  

Eski TTK’nda bir gemi deniz gemisi iken çatmaya karışan diğer gemi ya da gemiler 

iç sular gemisi olabilmekteydi. 1910 Brüksel Sözleşmesinde 1’nci madde de bu 

husus açıkça belirtilmiştir. Deniz gemilerinin zaman zaman iç sulara girmeleri 

olağandır ve bu nedenle iç sular (nehir) gemileriyle çatabilirler. Bu durumda çatma 

hükümleri uygulanır (Yavaşça, 1993). Eski Türk Ticaret Kanunumuzda deniz 

gemileri ile iç sular gemileri arasında meydana gelebilecek çarpışmanın çatma 

sayılıp sayılmayacağı ile ilgili bir açıklık yoktur. Ülkemizde iç sular taşımacılığı 

bulunmadığından o zamanki şartlarda bu konuya değinilmemiştir. Oysa ki, 

kanunumuzun alındığı Alman kanunu ve onunda referans aldığı 1910 Brüksel 

Sözleşmesi deniz gemisi ile iç sular gemisi arasındaki çarpışmayı çatma olarak 

görmektedir. Aynı zamanda çatmanın meydana geldiği yerin deniz ya da iç su olması 

çarpışmanın çatma sayılmasına bir etkisi yoktur. 1910 Brüksel Sözleşmesinde bu 

husus da açıkça belirtilmiştir. 
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Eski TTK ve 1910 Brüksel Sözleşmesine bakıldığında; iki nehir veya göl gemileri 

arasındaki çarpışma, deniz gemisi niteliği bulunmadığından çatma olarak 

değerlendirilmez (Sözer, 2011). Bu durumda “haksız fiil” hükümleri uygulanır 

(Kender & Çetingil, 2003). 

Yeni TTK’nu 931 maddesiyle, eski TTK’nun bırakmış olduğu boşluk doldurularak 

bu konuda bir tereddüte düşülmesinin önüne geçilmiştir. Denizde Çatışmayı Önleme 

Tüzüğü (DÇÖT) Bölüm A (Genel hükümler) Kural I- Uygulama (a) maddesinde de 

“Bu kurallar, açık denizlerde ve açık denizlerle bağlantılı olan ve açık deniz 

gemilerinin seyredebileceği sularda bulunan gemilerin tümüne uygulanacaktır” diye 

belirtilmiştir. 

4. Bir zarar doğuracak şekilde gemilerin birbiriyle fiilen ya da hükmen çarpışmaları 

gereklidir. Çatma hükümlerinin uygulanabilmesi ve meydana gelen hadisenin çatma 

olarak değerlendirilebilmesi için gemilerin birbiriyle fiziken temas etmesi ve bunun 

sonucunda bir zararın ortaya çıkması şarttır. Eğer ortada bir zarar yoksa çatma da 

yok demektir. Gemilerin mütemmim cüz ve teferruatlarının da maddeten temasları da 

fiili çatmadır. Örneğin; demir zincirlerinin birbirine dolaşması, filikalarının birbirine 

sürtmesi v.s. gibi fiziki temas sonucu oluşan zarar da çatma sayılır. Fiziken temas 

sonucu zarar yoksa çatmadan bahsedilemez. Gemilerin fiilen çatması, onların 

birbirlerine fiilen dokunmaları veya çarpışmaları demektir. Hükmen (kıyasen) çatma 

ise; eski TTK 1220’nci maddesinde ve yeni TTK‘nun 1286/2 maddesinde, bir 

geminin, bir manevrayı yapmak veya yapmamak yahut seyir kurallarına uymamak 

suretiyle başka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara veya eşyaya çatma 

olmaksızın zarar vermesi olarak tanımlanmıştır. 
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Çizelge 2.2 : Eski TTK md. 1220 ile yeni TTK md. 1286’nın karşılaştırılması. 

Eski TTK Yeni TTK 
C) çatma olmaksızın zarar: madde 1220 – 
gemi bir manevrayı yapmak veya 
yapmamak suretiyle yahut nizamlara 
riayetsizlik yüzünden başka bir gemiye 
yahut gemide bulunan can veya mallara 
çatma olmaksızın, bir zarar verirse bu 
kısım hükümleri tatbik olunur.  
 

A) uygulama alanı 
Madde 1286- (1) bu bölüm (çatma) 
hükümleri, iki veya daha çok geminin 
çarpışması “çatma” sonucu gemilere ve 
gemilerde bulunan insanlara veya eşyaya 
verilen zararın tazmini hakkında uygulanır. 
 (2) geminin, bir manevrayı yapmak veya 
yapmamak yahut seyir kurallarına uymamak 
suretiyle başka bir gemiye veya gemide 
bulunan insanlara veya eşyaya çatma 
olmaksızın zarar vermesi hâlinde de, çatma 
hakkındaki hükümler uygulanır. 

Çizelge 2.2’de açıklandığı üzere; bu durumda da çatma hükümlerinin uygulanacağı 

kabul edilmiştir. 

2.2 Çatmanın Çeşitleri 

Türk Ticaret Kanununda (TTK) haksız fiilin özel bir durumunu gösteren çatmadan 

doğan zararlar için kusur sorumluluğu esas alınmıştır. Bu esastan hareketle çatmalar, 

kusursuz çatma ile kusurlu çatma olarak (Kender & Çetingil, 2003) meydana 

gelişlerinde kusur olup olmamasına göre ikiye ayrılmakta, çatma hükümlerinin 

uygulanışı ve sorumluluğun tayini de çatmanın çeşidine göre değişmektedir (Ilgın, 

2008). Çatma, kusursuz çatma (eski TTK madde 1216; yeni TTK madde 1287) ve 

kusurlu çatma olarak ikiye ayrılırken, kusurlu çatma da tek taraflı kusurlu çatma 

(eski TTK madde 1217; yeni TTK madde 1288) ve müşterek kusurlu çatma (eski 

TTK madde 1218; yeni TTK madde 1289) olmak üzere kendi içinde ikiye 

ayrılmaktadır. Yeni TTK’nda kusurlu çatma halleri de bir tarafın kusuru ile çatma, 

ortak kusur ile çatma ve kılavuzun kusuruyla çatma olmak üzere üç madde altında 

düzenlenmiştir (6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011). 

2.2.1 Kusursuz çatma 

Eski TTK 1216 maddesinde “Umulmayan hal veya mücbir kuvvet yüzünden 

meydana gelen ve neden ileri geldiği anlaşılamayan çatmalar, kusursuz çatma 

sayılır” (Kender & Çetingil, 2003). Yeni TTK madde 1287 birinci bendinde “çatma, 

umulmayan bir hâl veya mücbir sebep yüzünden meydana gelmiş veya neden ileri 

geldiği anlaşılamamışsa, çarpışan gemilerin veya gemilerde bulunan insanların yahut 

eşyanın çatma yüzünden uğradıkları zarara, o zarara uğrayan kişi katlanır” (6102 
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Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011) hükmüyle benzer şekilde devam ettirilmiştir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere kusursuz çatma 3 sebepten dolayı meydana 

gelmektedir.  

Umulmayan hal, azami dikkat ve özene rağmen önceden kestirilip önlenmesi 

mümkün olmayan olaydır. Gel-git, akıntı, meteroloji istasyonlarının önceden haber 

verdiği fırtınalar gibi doğa olaylarını umulmayan hal içerisinde yorumlamak 

mümkün değildir. En büyük dikkat ve özenle bile önlenemeyecek, önceden 

alınabilecek tüm tedbirlerin alınmasına rağmen çatma, kaçınılmaz olduğunda 

beklenmeyen hal söz konusudur. Örneğin, pervene şaftı kesilir ve gemi manevra 

yapamayacak hale gelirse bu durumda, umulmayan halden dolayı çatma oldu 

diyebiliriz. Ancak burada önemli olan söz konusu arızanın olmaması için tüm 

bakımlarının, muaynesinin zamanında yapılmış olması ve kayıt altına alınmış olması 

gereklidir. Aksi takdirde tüm bu önlemler alınmaksızın çatma, bu sebepten dolayı 

meydana gelirse kusursuz çatma sayılmaz, ortada bir kusur olduğundan bir kusurlu 

çatmadan bahsedilir (Aybay ve diğ., 1998). 

Çatmalara sebep olan mücbir kuvvet ise, gemi dışında ortaya çıkan şiddetli fırtına, 

kuvvetli sis gibi doğal olaylardır. Yine bu halde de alınması gereken tüm tedbirlerin 

alınmış olması gereklidir. Mücbir kuvvet, umulmayan hal kavramının özel bir 

kesimidir. Umulmayan hal ile mücbir kuvveti her zaman birbirinden ayırmak hiç 

kolay değildir. Bir geminin iskeleye yanaşma manevrası esnasında bir deprem 

meydana gelmiş ve neticesinde gemi kontrolden çıkarak başka bir gemiye çarpmış 

ise, mücbir kuvvet sebebiyle meydana gelen çatma diye ifade etmek mümkündür. 

Gerek umulmayan hal gerekse mücbir kuvvet nedeniyle meydana gelen çatmalarda 

açıklamalardan da anlaşılacağı üzere konu, tartışmaya açıktır. Teknolojik gelişmeler 

ve yeniliklerin bu tartışmayı daha da alevlendireceği düşünüldüğünde mahkeme 

kararıyla mücbir kuvvet konusu netlik kazanacaktır. 

Özellikle dar sularda vukubulan çatmalarda, gemi kaptanlarının ve gemi adamlarının 

verdiği ifadelerde, “dümen kilitlendi bu nedenle manevra yapamadım” diyerek kendi 

kusurlarını gizlemeye ve çatma sebebi olarak umulmayan hali göstermeye çalıştıkları 

görülmektedir. Bunun yanında “inter-action” diye bilinen ve kütlelerin birbirini 

çekmesi şeklinde açıklanan bir fizik kuralının da dümen kilitlenmesi gibi sanılması 

ya da gösterilmesi de akılda tutulmalıdır (Aybay ve diğ., 1998). 
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Yapılan tüm araştırma ve incelemelere rağmen çatmanın sebebi ortaya 

çıkarılamıyorsa o zaman çatma, kusursuz çatmadır. Bu durumda çatmanın sebebi her 

iki tarafça da ispat edilemez, dolayısıyla donatanların sorumluluğu olmaz, herkes 

kendi zararına katlanır. Yani karşı taraftan bir tazminat talep edilemez (Kender & 

Çetingil, 2003).  

Meydana gelen herhangi bir çatma, kusursuz çatma olarak kabul edilirse çatışan 

gemilerin kaptanları/donatanları bu çatmadan sorumlu tutulamazlar. Her geminin 

donatanı ve gemi içindeki yük sahipleri kendi kayıplarını karşılamak zorunda 

kalırlar. 

2.2.2 Kusurlu çatma 

Kusurlu çatmanın tanımını yapmadan önce herhangi bir kimse aralarında sözleşme 

olmaksızın işlediği kusur neticesinde bir başkasına zarar veriyorsa, yasalar önünde 

hukuk dışında hareket etmiş sayılır ve kanunun öngördüğü biçimde karşı tarafın 

zararını karşılamakla yükümlüdür. Burada konumuz itibariyle söz konusu hukuksal 

sorumluluk, tazminat sorumluluğudur. 

Bir çatışmanın en önemli özelliği, çarpışmaya kusurun neden olmasıdır. Çatma, 

sözleşmeyle (akdi) düzenlenmiş bir ilişkiye dayanmadığından dolayı haksız fiildir. 

Çatmanın unsurları da haksız fiil ile aynıdır. Hukuka aykırılık, kusur, zarar ve 

aralarında illiyet bağı bulunmalıdır. 

Hukuka aykırılık, genellikle çatmalarda Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne 

(DÇÖT) uygun hareket etmemek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında iyi 

gemicilik, iyi denizcilik kriterlerine aykırı hareketler de aynı sonucu doğurmaktadır. 

Gemilerden birinin ya da her ikisinin kaptanı da kusurlu davranmışlar ise ve çatma 

meydana gelmişse o zaman “kusurlu çatma” durumu vuku bulmuş demektir. Bu 

çatma sonucunda üçüncü unsur olan zarar, mutlaka meydana gelmiş olmalıdır. 

Dördüncü olarak, tüm bu olanlar ile yani hukuka aykırılık, kusur ve zarar arasında bir 

illiyet bağı ilişkisi bulunmalıdır. Kusur sonucunda herhangi bir zarar yok ise 

çatmadan bahsetmemiz mümkün değildir. Zarara etkisi olmayan kusurun bir önemi 

yoktur. Bu nedenle geminin veya donatanın kusurlu hareket ettiği ve bu yüzden 

çatma ve zararın olduğu ispat edilmelidir. Burada kusurun hangi gemi adamı 

tarafından yapıldığının araştırılmasına veya ortaya konulmasına gerek yoktur, önemli 

olan geminin kusurlu olmasıdır (Light, 2011). 
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Çatmaya herhangi bir kusurlu fiil sebep olmuşsa, kusurlu çatma söz konusudur. Türk 

Ticaret Kanununda kusurlu çatmalar, ikiye ayrılmak suretiyle sorumluluklar 

düzenlenmiştir. 

2.2.2.1 Tek taraflı kusurlu çatma 

Eski TTK 1217 madde, tek taraflı kusurlu çatmayı; “gemilerden birinin gemi 

adamlarının kusurundan ileri gelmişse, zararı o geminin donatanı tazmine 

mecburdur” diye tanımlarken yeni TTK 1288 madde de “gemi adamlarının birinin 

kusurundan veya donatanın kusurundan ileri gelmişse” (6102 Sayılı Yeni Türk 

Ticaret Kanunu, 2011) diye donatanı da ilave etmiştir. 

Kusurlu çatmanın olabilmesi için genellikle çatmaya ait üç unsura ilaveten kusur, 

illiyet bağı (sebep-sonuç ilişkisi) ve zarar unsurları da beraberinde bulunmalıdır. 

Kusur, yapılması gereken bir fiilin yapılmaması veya yapılmaması gereken bir fiilin 

yapılması demektir (Kender & Çetingil, 2003). 

Eski TTK’numuzun çatmaya ilişkin hükümleri 11 adettir. Bu nedenle hukuki düzen 

açısından yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. Görülen boşlukların hukukun genel 

ilkeleri ile doldurulması uygun bir hal tarzıdır. Çatma, haksız fiilin bir çeşidi 

olduğundan kusur, zararın tesbiti, sorumluluklar ve tazmini konularında Borçlar 

Kanuna gidilir (Yavaşça, 1993). 

Kusurlu çatmanın en önemli özelliği, tanımda da bahsedildiği gibi gereksiz ya da 

yersiz bir fiilin icrası sonucu olmasıdır. Yeni Türk Ticaret Kanunumuz (TTK) 1288 

maddesinde, “çatma, gemilerden birinin veya donatanının kusurundan ileri gelmiş” 

demek suretiyle, 1062 madde de yazılmış olan “donatan, gemi adamlarının zorunlu 

danışman kılavuzun veya isteğe bağlı kılavuzun, görevlerini yerine getirirken 

işledikleri kusur sonucunda üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumludur” (6102 

Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011)  hükmüyle de bağdaşmaktadır. 

2.2.2.2 Müşterek kusurlu çatma 

Eski TTK 1218 madde “Çatma; çarpışan gemilerin gemi adamlarının müşterek 

kusurlarından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları çatma yüzünden gemilerin 

veya gemide bulunan malların uğradıkları zararı kusurlarının ağırlığı nispetinde 

tazmin etmeye mecburdurlar” (Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011) diye tarif 

etmektedir. 
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Yeni TTK 1289’un 1’nci bendinde “Çatma, çarpışan gemilerin donatanlarının veya 

gemi adamlarının kusurlarından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları, çatma 

yüzünden gemilerin veya gemide bulunan eşyaların uğradıkları zarardan kusurlarının 

ağırlığı oranında sorumludur. Bununla beraber, duruma göre bu oranın saptanması 

mümkün olmaz veya tarafların aynı derecede kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, taraflar 

eşit oranda sorumlu tutulurlar. Bu tazminat istemleri bakımından donatanların 

üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğu müteselsil değildir” (6102 Sayılı Yeni Türk 

Ticaret Kanunu, 2011). Yeni TTK madde 1289’un birinci fıkrasına eklenen 2 ve 

3’ncü cümleler ile Alman Ticaret Kanunu ve 1910 Brüksel sözleşmesiyle uyum 

sağlanmıştır. Yeni TTK madde 1289’un ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 

kural, uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla konmuştur. Aynı fıkranın 

ikinci cümlesi matbu çarter partilerde ve konişmentolarda sıkça karşılaşılan müşterek 

kusurlu çatma kaydından ilham alınarak milletlerarası uygulama ile tam uyum 

sağlanması maksadıyla düzenlenmiştir (Yeni Türk Ticaret Kanunu gerekçeleri, 

2011). 

Eski TTK’nda, kusur oranlarının belirlenememesi durumunda veya eşit olduğunda 

tazminat konusunda bir netlik yokken, yeni TTK, 1910 Brüksel Sözleşmesinde (Br. 

Ç. Md. 4, fk.1) kabul edildiği gibi yukarıda belirtilen hallerde sorumluluğun eşit 

olacağına dair hüküm getirmiştir. Bu nedenle 1910 Brüksel Sözleşmesiyle de bir 

uyum söz konusudur. 

Müşterek kusurlu çatma, çatışan gemilerin tümünün gemi adamlarının veya 

donatanlarının kusurundan dolayı meydana gelmiş ise, söz konusu olur. Örneğin; 

müşterek bir çatma neticesinde X gemisi %40, Y gemisi %60 oranında kusurlu ise ve 

oluşan zararda 500.000 TL. ise, bu takdirde X gemisinin donatanı kusur oranı (%40) 

nispetinde 200.000 TL., Y gemisinin donatanı ise, yine kusur oranına göre (%60) 

300.000 TL. ödemekle yükümlüdür. 

Müşterek kusurlu çatmada kusur ile oluşan zarar arasında mutlaka illiyet bağı 

olmalıdır. Çatmaya karışan gemilerden eğer birinin meydana gelen çatmadan doğan 

zararda herhangi bir kusuru yok ise, diğer bir değişle zarar öteki geminin kusuruyla 

oluşmuşsa o zaman hukuken müşterek çatmadan bahsedilemez. Çatma, tek taraflı 

çatmadır. Buradan hareketle müşterek kusurlu çatma kabul edilemeyecek 

durumlardan bahsetmekte yarar vardır. 
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Birden fazla geminin kusuru neticesinde farklı bir gemiyle çatmaları durumunda 

kusurlu gemiler bir yanda, kusursuz gemi diğer yandadır. Bu durum, müşterek çatma 

sayılmaz, çünkü zararda hiç bir kusuru olmayan gemide çatmaya karışmış ancak 

meydana gelen çatmada herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle zarara neden 

olan kusurlu gemi donatanları, zarar görene karşı deniz servetiyle sınırlı olarak 

zincirleme sorumludurlar. Ancak oluşan zararda müşterek çatmadaki kusur ağırlıkları 

oranında olduğu gibi kendi kusur oranları nispetinde zarara katlanırlar. 

Yukarıda bahsettiğimiz durumun tam aksi yönde cereyan ettiğini düşünecek olursak 

kusurlu bir geminin birden fazla gemisiyle çatması olayında da müşterek çatma diye 

çatmayı nitelendirmek doğru olmaz. Kusurlu gemiyi bir taraf, kusursuz gemileri bir 

taraf olarak ele alırsak bu da tek taraflı kusurlu çatma sınıfına girer. 

Son olarak birden çok kusurlu geminin birden çok gemiyle çatması durumunda; eğer 

çatmaya karışan gemilerden kusursuz olanı varsa onun açısından çatma, tek taraflı 

kusurlu çatmadır, diğer halde yani kusurlu gemiler ile kusurlu gemilerin birbiriyle 

çatmaları müşterek kusurlu çatmadır (Yavaşça, 1993). Türk Ticaret Kanununda 

ayrıca bir düzenleme bulunmadığından genel hükümlerin yani Borçlar Kanunun 50. 

Maddesinin uygulanması gereklidir (Kender, 1979). 

Türk Ticaret Kanunumuzda, müşterek kusurlu çatmadan doğan zararlar, mallara veya 

cana geldiğinde, sorumluluğu sınırlı olarak ve müteselsilen iki esasa göre 

düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi; Eski TTK 1218’nci maddesinde “Çatma, 

çarpışan gemilerin gemi adamlarının müşterek kusurlarından ileri gelmişse, bu 

gemilerin donatanları çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan malların 

uğradıkları zararı kusurlarının ağırlığı nispetinde tazmin etmeye mecburdurlar” (Yeni 

Türk Ticaret Kanunu, 2011) şeklinde hükme bağlamışken, yeni TTK kanunu 

1290’ncı madde Bedensel zarar başlığı altında “ (1) Çatma, çarpışan gemilerin 

donatanlarının veya gemi adamlarının kusurlarından ileri gelmişse, bu gemilerin 

donatanları, gemilerde bulunan kişilerin çatma yüzünden ölümünden veya 

yaralanmasından yahut sağlığının bozulmasından doğan zararlardan müteselsilen 

sorumludur. Bununla beraber, duruma göre bu oranın tespiti mümkün olmaz veya 

tarafların aynı derecede kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, taraflar eşit oranda sorumlu 

olurlar. (2) Donatanların birbirine rücuunda, her donatan kusurunun ağırlığı oranında 

sorumludur” (6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011)  şeklinde düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere donatanın kısmi sorumluluğu söz konusudur. 
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Eski TTK’nun genişletilmesiyle önceden kanunda açıklık olarak görülen kusur 

ağırlığının belirlenemediği veya eşit olduğu durumlardaki sorumluluk yükümlülüğü, 

1910 Brüksel Sözleşmesinde olduğu gibi (Br.ç.md.4, fk.1) düzenlenerek belirsizlik 

ortadan kaldırılmıştır. 

Eski TTK’nun 1218’nci maddesinin ikinci fıkrası; “Gemide bulunan bir insanın 

ölümünden veya yaralanmasından yahut sıhhatinin bozulmasından doğan 

zararlardan, gemilerin donatanları zarar görene karşı müteselsilen mesul olurlar” 

(Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011) demektedir. 

Yeni TTK 1290’ncı maddenin ikinci fıkrasında “Donatanların birbirine rücuunda her 

donatan, kusurunun ağırlığı oranında sorumludur” (6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu, 2011) şeklinde hükme bağlayarak sınırlı sorumluluk esasına ilaveten 

müteselsilen sorumluluk esasını gündeme getirmiştir. Çatmadan dolayı sağlığını 

kaybeden veya zarar gören kişi, ölüm olduğu takdirde geride kalan mirasçıları maddi 

ve manevi zararlarının tamamını, çatışan gemilerin donatanlarının herhangi birinden 

tazmin edebilirler. Donatanlar ise, kendi aralarında kusur oranları nispetinde sorumlu 

olduklarından, zarar gören kişiye kendi kusur oranından fazla ödeme yapan, fazla 

olan kısmını diğer kusurlu olan donata rücu edebilir (Kender & Çetingil, 2003). 

Müşterek kusurlu çatmada, eşya zararı açısından kanundaki uygulamaya bakılacak 

olursa eski TTK 1218’nci madde “Çatmada meydana gelen eşya zararlarını kusur 

oranları nispetinde donatanların ödemesi zorunludur” (Yeni Türk Ticaret Kanunu, 

2011) şeklinde düzenlemiş, yeni TTK 1289’ncu madde ise, “ (1) Çatma, çarpışan 

gemilerin donatanlarının veya gemi adamlarının kusurlarından ileri gelmişse, bu 

gemilerin donatanları, çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan eşyanın 

uğradıkları zarardan kusurlarının ağırlığı oranında sorumludur. Bununla beraber, 

duruma göre, bu oranın saptanması mümkün olmaz veya tarafların aynı derecede 

kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, taraflar eşit oranda sorumlu tutulurlar. Bu tazminat 

istemleri bakımından donatanların üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğu müteselsil 

değildir. (2) Çatma, gemi adamlarının geminin sevkine veya başkaca teknik 

yönetimine ait bir hareketin sonucu olduğu takdirde, donatan, kendi gemisinde 

taşınan yükün ilgililerine karşı TTK 1062’nci maddenin birinci fıkrasının birinci 

cümlesi hükümleri uyarınca sorumlu olmaz. Bu sorumsuzluk hali sebebiyle kendi 

donatanından tazminat elde edemeyen yük ilgilisi, söz konusu zarar için diğer 

kusurlu donatanların birinden yabancı bir hukuka göre diğer kusurlu donatanların 
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birinden yabancı bir hukuka göre tazminat alırsa, bu ödemeyi yapan donatanın 

fazladan ödemek zorunda kaldığı kısım için sorumsuzluk halinden yararlanan 

donatana rücu etmesi halinde, kendisine rücu edilen donatan, o yük ilgilisine aynı 

oranda rücu hakkına sahiptir” (Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011). 

2.2.2.3 Kıyasen veya vasıtalı çatma 

Eski TTK 1220’nci maddesi “Gemi, bir manevrayı yapmak veya yapmamak suretiyle 

yahut nizamlara riyasetsizlik yüzünden başka bir gemiye yahut gemide bulunan can 

veya mallara çatma olmaksızın, bir zarar verirse bu kısım hüküm tatbik olunur” 

(Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011) diye açıklama getirirken, yeni TTK 1286’ncı 

maddenin ikinci fıkrasında “Geminin, bir manevrayı yapmak veya yapmamak yahut 

seyir kurallarına uymamak suretiyle başka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara 

veya eşyaya çatma olmaksızın zarar vermesi halinde de, çatma hakkındaki hükümler 

uygulanır” (6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011)  şeklinde açıkça ifade 

ettiği gibi çarpışma olmaksızın iyi gemicilik ve Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 

(DÇÖT) kurallarına aykırı olarak diğer bir gemiye ve içindekilere zarar verilmesi 

hükmi çatma veya kıyasen ya da vasıtalı çatma olarak tanımlanmaktadır. Fiili 

çatmadan bir farkı yoktur, aynı hükümlere tabidir. Burada kusursuz kıyasen çatma 

olabileceği gibi, tek tarafın kusuru ile veya müşterek kusurla da çatma mümkündür. 

Dolayısıyla sorumluluk açısından çatmalarda öngörülen sınıflandırma aynen kıyasen 

çatmalar içinde söz konusudur (Kender & Çetingil, 2003). 

Kıyasen çatmaya örnek vermek gerekirse; İstanbul boğazında gemiler geçişleri 

esnasında tüzük gereğince maksimum 10 mil süratle ilerleyebilir. Bu kurala aykırı 

olarak 15 mil sürat yaparak zararsız geçiş yapan bir geminin çıkaracağı dalgalar, 

limanda bağlı durumda bulunan bir geminin iskeleye çarparak zarar görmesine neden 

olabilir. Bu durumda kıyasen çatma (vasıtalı ya da hükmi çatma) söz konusudur. 

2.2.3 Kılavuzun kusuru ile çatmada sorumluluk 

TTK, kılavuzun kusuruyla meydana gelen çatmadaki sorumlulukları, kılavuzun 

isteğe bağlı kılavuz ya da zorunlu sevk kılavuzu olmasına göre belirlemiştir. 

Bilindiği gibi kılavuz, özellikle seyir emniyeti açısından riskli olan dar kanallar, 

boğazlar, limanlara giriş ve çıkışta gemi kaptanları tarafından başvurulan, yerel bölge 

ile ilgili bilgilere haiz, uzman kişilerdir. İsteğe bağlı kılavuzlukta, kılavuzun 
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fonksiyonu danışman rolünden ibarettir. Kaptana tavsiyelerde bulunur. Kaptan, bu 

tavsiyeleri dikkate alıp almamakta serbesttir, tavsiyeleri hatalı bulursa uymayabilir. 

Aksi takdirde sorumluluk, gemi kaptanına aittir. İsteğe bağlı kılavuzlukta kılavuz, bir 

çatmaya neden olursa bundan tamamen donatan sorumludur. 

Mecburi (zorunlu) kılavuzluk, ikiye ayrılmaktadır; 

Birincisi, gemiye kılavuz alınması mecburiyeti. İkincisi, seyir bakımından gemiyi 

zorunlu kılavuzun sevk ve idaresine bırakmak mecburiyetindeki kılavuzluk. 

Gemiye kılavuz alınması mecburiyeti, ihtiyari kılavuzlukla aynıdır. Zorunlu olarak 

alınan kılavuz, danışman rolündedir. Tavsiyelerini gemi kaptanına iletir, kaptan 

uygulayıp uygulamamakta serbesttir. Kılavuzun kusurundan dolayı bir çatma 

meydana gelirse donatan sorumlu olacaktır. 

Geminin sevk ve idaresinin zorunlu kılavuza zorunlu olarak bırakıldığı durumda ise, 

hem kılavuzun alınması zorunlu hem de gemi yönetiminin kılavuza bırakılması 

zorunlu olduğundan bir çatma meydana geldiğinde sorumluluk donatana ait değildir 

(Aybay ve diğ., 1998). 

Yeni TTK 1291 madde 1’nci bendinde “Gemi, zorunlu danışman kılavuz veya isteğe 

bağlı kılavuz tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan 

geminin donatanı sorumludur” diye belirtilirken aynı maddenin 2’nci bendinde 

“Gemi, zorunlu sevk kılavuzu tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen 

çatmadan geminin donatanı sorumlu değildir” şeklinde açık olarak yazılmıştır (6102 

Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011). Maddenin ilk fikrası yenidir. Kılavuzun 

kusuru ile böyle bir çatma meydana geldiğinde geminin donatanının sorumlu olup 

olmayacağı ile ilgili eski TTK’unda bir açıklık yoktur. Bu nedenle yerleşik uygulama 

açık bir hükümle ifade edilmiştir. İkinci fikra, eski TTK 1219’uncu maddeden 

alınmıştır.1910 Brüksel sözleşmesinin 5’nci maddesi uyarınca donatan, zorunlu sevk 

kılavuzunun kusurundan sorumludur. Bu hüküm çok tartışılmış ve ek bir maddeyle 

akid devletler, donatanın sorumluluğunu sınırlandırılmasına ilişkin uluslar arası bir 

sözleşme kabul edene kadar geçerli olmayacaktır. Günümüze kadar böyle bir 

anlaşma imzalanmadığından milli hukukta aksine bir düzenleme yapılmasına engel 

yoktur. 

Eski TTK 1219 maddesi ise, “Gemi, mecburi kılavuz tarafından sevk edilirken onun 

kusurundan ileri gelen çatmadan geminin donatanı mesul olmaz; meğer ki gemi 
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adamlarından olan kimseler kendilerine düşen vazifeleri yapmamış olsunlar” (Yeni 

Türk Ticaret Kanunu, 2011) demekteydi. Yeni TTK ile aynı kanun genişletilmiş ve 

ihtiyari kılavuzlukla ilgili kısım eklenmiştir. 

2.3 Eski TTK’nun “Çatma” İle İlgili Bölümünde Yeralmayıp Yeni TTK İle 

Getirilen Düzenlemeler 

Çizelge 2.3 : Yeni TTK md.1292 açıklaması. 

Eski TTK Yeni TTK 
Eski Türk Ticaret Kanununda karşılığı 
yoktur, yeni bir maddedir. 

D) dava öncesi delil tespiti 
Madde 1292- (1) dava öncesi yaptırılacak 
delil tespitlerinde, çatmanın meydana geldiği 
yerde deniz ticareti işlerine bakmakla görevli 
Asliye ticaret mahkemesi, bulunmadığı 
takdirde Asliye ticaret mahkemesi, o da 
yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli 
Asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. (2) 
çatmaya karışan her geminin kaptanı veya 
onun temsilcisine tespit yapılacağı bildirilir. 
(3) tespit raporunda, çatmaya karışan 
gemilerin kusur oranları belirtilmez. 

Çizelge 2.3’de açıklandığı üzer; uygulamada bir çatma meydana geldiğinde dava 

açılmadan önceki delil tespitlerinin çatma ile ilgisi olmayan mahkemelerden 

yaptırıldığından bunun önüne geçmek maksadıyla birinci fıkra düzenlenmiştir. İkinci 

fikra ise, yine uygulamada tespit işlemlerinin karşı tarafa tebligat yaptırılmadan 

gıyabında yürütüldüğü görüldüğünden, engellenmesi maksadıyla konmuştur. Son 

fikra ise, çatma nedeniyle zarar gören ilgililerin delil tespiti yaptırırken, henüz tüm 

deliller toplanmadan bilirkişilerden kusur tayini talep etmelerinden kaynaklanan çok 

çelişkili raporlar, yargılamada tereddütler oluşturduğundan düzenlenmiştir (Yeni 

Türk Ticaret Kanunu gerekçeleri, 2011). 

Çizelge 2.4 : Yeni TTK md. 1293 açıklaması. 

Eski TTK Yeni TTK 
Eski Türk Ticaret Kanununda karşılığı 
yoktur, yeni bir maddedir. 

E) şekil şartı yokluğu 
Madde 1293- (1) çatma sonucu uğranılan 
zararın tazmini için açılacak davalar 
öncesinde bir ihtar düzenlenmesine veya 
başkaca bir şekil şartının yerine getirilmesine 
gerek yoktur. 

 18 



Çizelge 2.4’de açıklanan bu hüküm, 1910 Brüksel sözleşmesinin 6’nci maddesinin 

ikinci fıkrasından alınmıştır. Eski TTK’nun da bulunmaması bir eksiklik olarak 

değerlendirildiğinden eklenmiştir. 

Çizelge 2.5 : Yeni TTK md. 1294 açıklaması. 

Eski TTK Yeni TTK 
Eski Türk Ticaret Kanununda karşılığı 
yoktur, yeni bir maddedir. 

F) karine yokluğu 
Madde 1294- (1) çatmada kusurun 
saptanmasında herhangi bir karine dikkate 
alınmaz. 

Çizelge 2.5’de olduğu üzere; Kusur oranlarının, tam bir tarafsızlıkla, ön yargıdan 

uzak, bir karinenin yönlendirmesi olmadan araştırılması gerektiğinden hareketle 

eklenmiş bir hükümdür. Örneğin; çatma yargılamalarında demirdeki geminin kusurlu 

olmadığı şeklinde fiili karine esas alındığında sıklıkla görüldüğünden demirdeki 

gemi, yasak bölgede demirlemişse veya demir fenerleri yanmıyorsa kusurun tümü o 

gemiye verilebilecektir (Yeni Türk Ticaret Kanunu gerekçeleri, 2011). 

Çizelge 2.6 : Yeni TTK md. 1295 açıklaması. 

Eski TTK Yeni TTK 
Eski Türk Ticaret Kanununda karşılığı 
yoktur, yeni bir maddedir.  
 

G) Kaptanın yardım görevi ve yerine 
getirilmemesinden donatanın sorumsuzluğu 
Madde 1295- (1) bir çatmadan sonra her 
geminin kaptanı, kendi gemisini, gemi 
adamlarını ve yolcularını ciddi bir tehlikeye 
atmadan mümkün olması şartıyla, diğer 
gemiye, gemi adamlarına ve yolculara 
yardımla yükümlüdür. 
 (2) ayrıca kaptan, mümkünse, diğer gemiye 
kendi gemisinin adını, bağlama limanını, 
geldiği ve gideceği limanları bildirmekle 
yükümlüdür. 
 (3) kaptanın, sadece bu maddede öngörülen 
yükümlülüğünü ihlal etmesinden dolayı 
donatan sorumlu olmaz. 

Çizelge 2.6’de açıklanan madde, Kaptanın 1910 Brüksel sözleşmesi 8’nci 

maddesinin birinci ve ikinci fikrasında belirtilen yükümlülükleri, 4922 sayılı Denizde 

Can ve Mal Korunması hakkında kanunun 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci 

fıkrasında öngörülmüştür. Ancak kaptanın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi 

durumunda donatanın sorumlu olmayacağına ilişkin 1910 Brüksel sözleşmesinin 

8’inci maddesinin üçüncü fıkrası, bir eksiklik olarak görüldüğünden kanuna 

eklenmiştir (Yeni Türk Ticaret Kanunu gerekçeleri, 2011). 
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Çizelge 2.7 : Eski TTK md. 1221 ile yeni TTK md. 1296’nın karşılaştırılması. 

Eski TTK Yeni TTK 
D) mahfuz tutulan hükümler  
Madde 1221 – donatanın mesuliyetinin gemi 
ve navlun ile tahdidine ve mukavelelerden 
doğan mesuliyetine dair hükümlerle gemi 
adamlarının kusurları sebebiyle mesuliyetine 
dair hükümler ve denizde can ve mal koruma 
hakkındaki kanun hükümleri mahfuzdur.  

H) saklı tutulan hükümler 
Madde 1296- (1) donatanın sorumluluğunun 
sınırlandırılmasına ilişkin hükümler saklıdır. 
Bu bölümde yer alan hükümler, taşıma 
sözleşmelerinden ve diğer her türlü 
sözleşmelerden doğan borçları etkilemez.  
 

Çizelge 2.7’da 1910 Brüksel sözleşmesi 10’uncu maddesinden alınan bu hükme, 

Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki kanun eklemesi yapılmamıştır. 1910 

Brüksel sözleşmesi 10’uncu maddesinde yoktur hem de o kanunun emredici kuralları 

zaten deniz ticaretine ilişkin tüm hükümler bakımından saklı olduğundan gerek 

görülmemiştir. 

Çizelge 2.8 : Eski ve yeni TTK’nda çatmada zaman aşımı karşılaştırması. 

Eski TTK Yeni TTK 
Madde 1259- çatmadan yahut 1220 nci 
maddeye giren bir hadiseden doğan tazminat 
alacaklariyle kurtarma veya yardım ücreti 
alacakları; için müruruzaman iki yıldır. 
Madde 1260 - 
Madde 1261- gemi adamlarından birinin 
kusurundan doğup 1235 inci maddenin 9 
uncu bendinde yazılı ve fakat bu maddenin 2 
nci bendine girmeyen alacaklar hakkında 
ilgilinin zararı öğrendiği tarihten, gemilerin 
çatmasından yahut 1220 nci maddeye giren 
bir hadiseden doğan tazminat alacakları 
hakkında ise hadisenin meydana geldiği 
tarihten; itibaren işlemeye başlar. 
Madde 1262 - 

İ) zamanaşımı 
Madde 1297- (1) çatmaya dayanan her türlü 
tazminat istemi, çatmanın meydana geldiği 
günden başlayarak iki yılda zamanaşımına 
uğrar. 
 (2) 1289 uncu maddenin ikinci fıkrasının 
ikinci cümlesine veya 1290. Maddenin ikinci 
fıkrasına göre, donatanların birbirine karşı 
olan rücu hakları, ödemenin yapıldığı 
tarihten başlayarak bir yıl içinde 
zamanaşımına 
 uğrar. 
 

Çizelge 2.8’deki çatmada zaman aşımı, 1910 Brüksel sözleşmesinin 7’inci 

maddesinde düzenlenmiştir. O maddenin ilk iki fikrasında yer alan kurallar, Alman 

hukukundaki düzenleme doğrultusunda eski TTK 1259, 1261, ve 1262’nci 

maddelerine dağıtılmıştı. Yeni Türk Ticaret Kanununda bu dağınıklık yapılan 

düzenleme ile giderilmiştir.  

2.4 Çatma Hükümlerine İlişkin TTK VE 1910 Brüksel Sözleşmesi Arasındaki 

Farklar  

Çatmalar hakkındaki 1910 Brüksel Sözleşmesinin yapılması ihtiyacı, özellikle açık 

denizde veya karasularında meydana gelen çatmalarda oluşan ihtilafları, farklı 
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uygulamaları ortadan kaldırmak amacından kaynaklanmıştır. Bu nedenle bu konunun 

milletler arası düzeyde birleştirilmesi amacıyla çatmalar hakkında 1910 Brüksel 

Sözleşmesi kabul edilmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamıştır (Kender & Çetingil, 

2003). 

1910 Brüksel Sözleşmesinde maddi hukuk kuralları düzenlenmiştir. Sözleşmede 

çatma sonrası ortaya çıkan bütün hukuki sorunlara cevap verebilecek nitelikte 

değildir. Sözleşmede sadece çatma nedeniyle meydana gelen haksız fiil sorumluluğu 

düzenlenmiş, akdi sorumluluklar için sözleşme hükümleri özellikle çatışan gemi 

donatanlarının gemilerindeki yük sahipleri ile navlun sözleşmesi hükümleri saklı 

tutulmuştur (Kender, 1979). 

23 Eylül 1910 tarihinde imzalanan sözleşmenin hükümleri Alman yasalarından 

alınmış olduğundan ülkemizde de Türk Ticaret Kanununun hazırlanmasında Alman 

kanunlarından yararlanıldığından 1910 Brüksel Sözleşmesiyle Türk Ticaret Kanunu 

paraleldir (Aybay ve diğ., 1998). Buna rağmen eski TTK ile 1910 Brüksel 

Sözleşmesi arasında farklar vardı, yeni TTK’nun kabul edilmesiyle bu farklar büyük 

oranda giderilmiştir. 

Türk Ticaret Kanununda yer alan çatma hükümleri ve çatma ile ilgili bazı kuralların 

birleştirilmesi hakkındaki 1910 Brüksel Sözleşmesi hükümleri arasında görülen 

farklar şunlardır; 

1. Çatmanın unsurlarından biri olan çarpışan vasıtaların gemi niteliğinde olma şartı 

eski TTK 816’ncı madde fıkra 1’de “tahsis edildiği gayeye uygun olarak 

kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına bağlı bulunan ve pek küçük olmayan 

her türlü tekne gemi sayılır” (Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011) diye tarif edilir. Yeni 

TTK 931’nci madde 1’nci fıkrası “tahsis edildiği amaç suda hareket etmesini 

gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden 

hareket imkanı bulunmasa da, bu kanun bakımından gemi sayılır” (6102 Sayılı Yeni 

Türk Ticaret Kanunu, 2011) diye bir önceki kanundaki gemi sayılma halini 

genişletmiştir. Yeni TTK kanununda kendiliğinden hareket etmesi imkanı bulunmasa 

dahi vasıtanın gemi sayılacağı yönünde bir hüküm getirilerek yüzer havuz, yüzer 

vinç gibi vasıtaların da gemi statüsüne alınmaları sağlanmıştır. 

Gemilerin kullanım amaçlarının bir önemi yoktur. Eski TTK 822’nci madde 2’nci 

fıkrasında ve aynı şekilde yeni TTK 935’nci madde 2’nci fıkra b bendinde çatma 
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hükümlerinin yatlar, denizci yetiştirme gemileri gibi sadece gezinti, spor, eğitim, 

öğretim ve bilim amaçlarına tahsis edilmiş gemilere değil aynı zamanda bir kamu 

hizmetine tahsis edilen devlet gemileriyle donanmaya bağlı harp gemilerine ve 

yardımcı gemilere uygulanacağı belirtilmiştir. 

1910 Brüksel Sözleşmesinde bu konuda farklı bir tutum sergilenmiştir. Sözleşme, 

harp gemilerine ve bir kamu hizmetine tahsis edilmiş devlet gemilerine uygulanmaz 

(Br.Ç.Md.11). Buna göre, bir hücümbot ile römorkörün veya bir fırkateyn ile bir 

yolcu vapurunun çarpışması, çatma sayılmaz. Eğer farklı ülkelere ait gemiler 

çarpışmışsa Brüksel Sözleşmesi çatma hükümleri uygulanamayacağından bu 

durumda devletler özel hukuk kurallarına başvurulmalıdır. 

Diğer taraftan çarpışan gemiler, aynı devlet bayrağını taşıyorlarsa o zaman o devletin 

milli kanunlarında geçerli olan çatma hükümlerine göre çözüm üretilir (Br.Ç.md.12, 

fk.2). Ne TTK ne de Brüksel Sözleşmesinde deniz uçaklarıyla gemiler arasında 

olabilecek çarpışmaların çatma sayılıp sayılmayacağı ile ilgili hüküm yoktur. 

2. Çatmadan söz edebilmek için çarpışan gemilerden en az birinin deniz gemisi 

niteliğinde olması gereklidir. Eski TTK’nda bu konuda bir netlik bulunmamasına 

rağmen yeni TTK ile birlikte açıklık getirilmiştir. Brüksel Sözleşmesiyle paralellik 

sağlanmıştır (Tekin, 1998). 

3. Eski TTK madde 1216 ve yeni TTK 1287’nci madde 1’nci fıkrasında kusursuz 

çatma sebebi olarak “Umulmayan hal veya mücbir sebep yüzünden veya neden ileri 

geldiği anlaşılmayan” demektedir. Brüksel Sözleşmesi ise, “kazara, sebebi mücbir” 

şeklinde tanımlamıştır (Br.Ç.md.2, fk.1). Yine aynı madde de eski ve yeni TTK 

neden ileri geldiği anlaşılamayan sebeplere Brüksel Sözleşmesinde “sebepleri 

hakkında şüphe bulunan çatma” (Br.Ç.md.2, fk.1) şeklinde ifade edilmektedir. 

4. Eski TTK 1217’nci maddesinde “Çatma, gemilerden birinin gemi adamlarının 

kusurundan ileri gelmişse” diye ifade edilirken, yeni TTK 1288’nci madde bu 

ifadeye donatanı da ilave ederek kusurun, gemi adamlarında veya donatanda 

aranması gerektiği prensibini kabul etmiştir. Brüksel Sözleşmesi, “eğer çatmaya 

gemilerden birinin kusuru sebep olmuşsa” (Yavaşça, 1993) demek suretiyle kusuru 

gemide aramaktadır (Br.Ç.md.3). 
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Gemi adamlarının kusuru söz konusu olmadan sadece geminin kusurundan 

bahsetmek, gemiye ait mekanik bir kusurun doğurduğu zarar, yani objektif kusur 

düşüncesine dayanmaktadır (Tekin, 1998). 

5. Brüksel Sözleşmesine göre, kılavuz alma zorunluluğu olsa bile çatma, kılavuzun 

kusuru sonucu meydana geldiğinde dahi donatan sorumludur (Tekin, 1998). Ancak 

eski TTK madde 1219’da ve yeni TTK madde 1291’in 2’nci fıkrasında “gemi 

zorunlu sevk kılavuzu tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen 

çatmadan geminin donatanı sorumlu değildir” (6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu, 2011) şeklinde sözleşmenin tam aksi yönünde bir hüküm bulunmaktadır. 

6. Brüksel Sözleşmesinde kusur oranlarının belirlenememesi durumunda pratik bir 

çözüm olarak sorumluluğu gemiler arasında eşit şekilde bölünmesi esas kabul 

edilmiştir. Eski TTK madde 1218’de bu hüküm kanun metninde yer almazken, yeni 

TTK 1290 ‘ncu madde 1’nci fıkrasında Brüksel Sözleşmesinde olduğu gibi kusur 

oranlarının tespiti mümkün olmaz veya tarafların aynı derecede kusurlu olduğu 

ortaya çıkarsa, taraflar eşit oranda sorumlu olurlar, şeklinde bir metin eklenmiştir. 

2.5 Çatmalar Hakkındaki Ortak Hükümler 

2.5.1 Alacağın mahiyeti 

Eski TTK madde 1235’in 9’ncu fıkrasında kusuru ile çatmaya sebep olan kişi; gemi 

adamı, malik veya paydaş olsa dahi kanun, zarar görenlere gemi alacaklısı hakkı 

vermiştir. Yeni TTK madde 1230’un 1’nci fıkrasının (b) ve (c) bendinde eski hüküm 

benzer şekilde idame ettirilmiştir. 

2.5.2 Zaman aşımı 

Eski TTK madde 1259’un 2’nci fıkrasında çatmadan zarar görenlerin dava hakkının 

iki yıl zaman aşımına tabii olduğu yazılıdır. Yeni TTK madde 1246’nın 1’nci 

bendinde “yolcunun ölümünden ve bedensel zararından ilgilisi lehine doğan bütün 

tazminat istemleri on yılda zaman aşımına uğrar” (6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu, 2011)  şeklinde yeni bir madde eklenmiştir. Yeni TTK madde 1297’nin 

1’nci bendi “Çatmaya dayanan her türlü tazminat istemi, çatmanın meydana geldiği 

günden başlayarak iki yılda zaman aşımına uğrar” (6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret 
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Kanunu, 2011)  1910 Brüksel Sözleşmesi hükmüde benzer şekildedir (Br.Ç.md.7, 

fk.7). 

Eski TTK madde 1262’nin 2’nci fıkrası “Müteselsil sorumluluk nedeniyle, kusur 

ağırlığı oranından fazla ödemede bulunan donatanın, öteki donatana rücu hakkı, 

ödediği günden başlayarak bir yıllık zaman aşımına tabidir” (Yeni Türk Ticaret 

Kanunu, 2011). Yeni TTK madde 1297’nin 2’nci fıkrasında da “donatanların 

birbirine karşı olan rücu hakları ödemenin yapıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde 

zaman aşımına uğrar” (6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 2011)  şeklinde eski 

TTK’da yer alan benzer ifadelerle aynen korunmuştur. 1910 Brüksel Sözleşmesi 

Ç.md.4, fk.2’de bu konuda benzer bir hüküm mevcuttur (Yavaşça, 1993). 

2.6 Çatmada Yargı Organı Ve Uygulanacak Kurallar 

Devletlerin çatma hukuku düzenleri birbirlerine uymayabilir. Çatışan gemilerin farklı 

milletlere ait olması, farklı hukuki düzenler çözüm üretmeyi oldukça güçleştirmiştir. 

Bu sıkıntıları aşabilmek maksadıyla, Milletler arası Deniz Komitesinin çalışmaları 

neticesinde 1910 Brüksel Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Anlaşmaya taraf olmayan devletlere bu kuralların uygulanması tamamen o ülkelerin 

arasındaki karşılıklılık şartına bağlı olup olmadıklarına göredir (Yavaşça, 1993). 

Eğer taraflar aynı ülkenin vatandaşları iseler sözleşme yerine o ülkenin kuralları 

uygulanır (Brüksel Sözleşmesi md.12). 

Lozan Sözleşmesinin 100’ncü maddesi 3’ncü fıkrası ile 1910 Brüksel Sözleşmesine 

taraf olmayı vaad eden hükümet, 9 Haziran 1937 gün ve 3226 sayılı “Deniz 

Müsaderelerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevdine Dair 23 Eylül 1910 tarihli 

Beynelminel Mukavele ve Buna İttihakı Mutazammın Kanun” ile kendisine verilen 

yetkiye dayanarak 16 Eylül 1955 tarihinde yürürlüğe girmek üzere onamıştır 

(Yavaşça, 1993). 

Çatmadan kaynaklanan anlaşmazlıklar gemilerin tahsis edildikleri amaçları ve 

tarafların sıfatları ne olursa olsun (eski TTK madde 4 ve yeni TTK madde 4) “ticari 

dava” sayılır.  
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2.6.1 Karasularımızda çatma 

Çatma, açık denizde veya karasularımızda meydana gelebilir. Bu nedenle 

uygulamaları iki başlık altında incelemekte fayda vardır. Karasularımızda bir çatma 

meydana geldiğinde ceza hukuku açısından bakıldığında yasalarımızın “suç” diye 

saydığı haksız fiil söz konusudur ve bu fiillerden kaynaklanan sorumlulukları 

düzenleyen kurallar, kamu düzenine ait olan kurallardır. Bu nedenle ceza hukuku 

açısından Türk yargı organları yetkili olduğundan Türk yasaları geçerlidir. 

Özel hukuk açısından Türk yargı organlarının yetkili olması kuralı yanında, taraflar 

istekleri doğrultusunda Türk yargı organına başvurmaları ve uygulanacak kurallar 

açısından bakıldığında; 

1. Çatma, yabancı ve Türk gemileri arasında olduğu takdirde; 

a. Yabancı devlet gemisi, 1910 Brüksel Sözleşmesine katılmış bir devlete ait 

gemi ise, çatmadaki hukuki ihtilaflar 1910 Brüksel Sözleşmesine göre 

çözümlenir. 

b. Yabancı devlet gemisi, 1910 Brüksel Sözleşmesine imza atmayan bir devlet 

gemisi olduğu durumda, bu şartlarda çatmada Türk yasaları geçerlidir. 

2.  Meydana gelen çatma, yabancı gemiler arasında olduğu takdirde; 

 Öncelikle yabancı gemiler, Türk yargı organlarına başvurup vurmamakta 

tamamen özgürdürler. Eğer aralarındaki çatmadan kaynaklanan ihtilafı Türk 

yargı organları vasıtasıyla çözülmesi yolunu seçerlerse, 

a. Yabancı gemilerin bayrak devletleri, 1910 Brüksel Sözleşmesine katılmışlar 

ise, Türk yargı organlarında sözleşme hükümleri uygulanarak ihtilaflarına 

çözüm bulabilirler. 

b. Çatışan gemilerin bayrak devletlerinden biri ya da her ikisi birden 

sözleşmeye taraf olmadığı takdirde, Türk yasaları uygulanır (Cömert, 2001). 
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2.6.2 Uluslararası sularda çatma 

Çatma, aynı devlete ait gemiler arasında meydana geldiği takdirde, aynen 

karasularında olduğu gibi aynı ülke gemileri arasındaki çatma gibi değerlendirilip, o 

ülke kanunlarınca hukuki ihtilafların giderilmesi yoluna gidilir. 

Çatma, Türk ve yabancı bir devlete ait gemi ya da gemiler arasında vuku bulan bir 

hadise ise; 

1.  Çatmaya karışan gemi, Brüksel Sözleşmesini imzalayan devlete ait bir gemiyse 

sözleşme kuralları uygulanır. 

2.  Gemi, sözleşmeyi imzalayan bir devlet gemisi değilse, Türk yargı organları 

yetkilidir ve Türk hukuk kuralları geçerlidir (Cömert, 2001). 
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3. ÇATMA ANALİZİ 

3.1 Deniz Kazalarının Araştırılması İçin Uluslararası Zorunluluklar 

3.1.1 Deniz kazalarının incelenmesinin gerekliliği 

Dünya denizlerinde seyir yapan yüzlerce ülkeye ait gemiler çeşitli sebeplerle 

kazalara neden olmaktadırlar. Bu nedenle ülkeler çevre kirliliğini önlemek, denizde 

seyir güvenliği ve çalışma güvenliğini sağlamak maksadıyla çeşitli uluslararası 

sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve gemilerin maruz kaldığı kazaları 

soruşturmak ve araştırmak üzere bazı mekanizmalar kurmak durumundadır. 

Soruşturma ve araştırmaların nedeni, meydana gelen kazaların tekrar etmemesi için 

gerekli önlemleri tespit ederek bunların yerine getirilmelerini sağlamaktır. SOLAS, 

LOADLİNE ve MARPOL sözleşmelerinin kazaların araştırılmasıyla ilgili gerekleri, 

neden- sonuç ilişkisi üzerinde durarak alınacak önlemlerin kurallara yansıtılarak 

sözleşme hükümlerinin geliştirilmesini sağlamaktır (IMO Marine accident and 

incident investigation, 1998). 

3.1.2 Deniz kazalarının araştırılması konusunda Uluslararası Sözleşmeler 

3.1.2.1 Birleşmiş milletler deniz hukuku sözleşmesi (1982)   

Birleşmiş milletler deniz hukuku sözleşmesi madde 94; Bayrak devletinin görevleri 

7.inci bendinde “Her bir devlet, açık denizde meydana gelip kendi bayrağını taşıyan 

bir geminin de içinde bulunduğu ve başka bir devletin vatandaşlarının can kaybına 

veya ciddi zararlara uğramasına veya başka bir devletin gemilerine veya tesislerine 

veya deniz çevresine ciddi hasarlar vermesine sebep olan her bir deniz kazası veya 

seyir olayını ehil kişi veya kişilerce veya onların huzurunda araştıracaktır. Bayrak 

devleti ve diğer devlet, deniz kazası veya seyir olayının araştırılması konusunda 

işbirliği yapacaklardır” (Aybay, 1994) ifadesi ile bayrak devleti olan tüm ülkelere 

kendi gemilerinin karıştığı kazalarda tahkikat yapmak ve diğer devletin yapacağı 

tahkikatta işbirliğinde bulunma sorumluluğu getirilmektedir. 

 27 



3.1.2.2 Deniz kazalarının araştırılması konusunda SOLAS 74 

Denizde can güvenliği uluslararası sözleşmesi 1974’ün C bölümü kural 21’de 

“Ülkelerden sözleşmeye konu olan gemilerden her hangi birinin bir kazaya uğraması 

durumunda mevcut kuralların geliştirilmesine katkı sağlanması hususunda bir 

tahkikatın yardımcı olabileceğine hükmedildiğinde, idare bir tahkikat açmalıdır” 

ifadesi ile ülke idarelerinin sözleşmenin geliştirilmesi amacına yönelik tahkikatlar 

yapması istenmektedir. 

3.1.2.3 Deniz kazalarının araştırılması konusunda LOADLİNE 1966 

Yükleme hatları uluslararası sözleşmesi 1966’nın kural 23’de “Her bir ülke 

idaresinin bu konferansın gereklerine konu olan gemilerden her hangi birinin kazaya 

uğraması durumunda mevcut kurallara hangi değişikliklerin talep edileceğini 

tanımlamak üzere böyle bir tahkikatın yardımcı olabileceğine hükmedildiğinde, idare 

bir tahkikat yürütmelidir” denmektedir ki; bu ifade ile yine ülke idarelerinden 

sözleşmenin geliştirilmesine yönelik tahkikatlar yapması istenmektedir. 

3.1.2.4 Deniz kazalarının araştırılması konusunda STCW-78  

STCW 1978 sözleşmesi (1995- 1997 düzeltmeleri ile birlikte) kural I/4’de 1.nci 

paragrafın 1.3.1 ve 1.3.2 bendlerinde, kontrol işlemleri konusunda gerektiği gibi 

yetkilendirilmiş bir kontrol memuru tarafından madde 10’a göre yapılacak kontrolün 

sınırlarını özetle “geminin bir çatma, geçici veya kalıcı karaya oturması veya seyirde 

veya demirde veya bağlıyken uluslararası sözleşmelere aykırı olarak bazı maddelerin 

tahliyesini yapmış olması (bilerek veya bilmeyerek kirlilik yaratılması gibi) 

nedeniyle sözleşmenin gerektirdiği vardiya standartlarına uyulmadığını gösteren açık 

inandırıcı gerekçeler var ise, gemi adamlarının sözleşme tarafından istenen vardiya 

standartlarını devam ettirme yeteneğinin, STCW kodunun A-I/4 kısmı uyarınca 

değerlendirilmesi şeklindeki bir kontrolün uygun biçimde yetkilendirilmiş bir kontrol 

memuru tarafından madde 10’a göre yapılması” (STCW, 1995) ifadesi ile kaza 

sonucu yapılacak bir kontrolden bahsedilmektedir. 
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3.1.2.5 Deniz kazalarının araştırılması konusunda diğer sözleşmeler 

MARPOL 73/78 madde 4,6,8,12 ve Ek 1’de kazalarla ilgilidir. MARPOL’de genel 

olarak ifade edilen deniz çevresine zarar veren kazaların araştırılması ile ilgili olarak 

ülkelere sorumluluklar yüklemektedir. 

Balıkçı gemilerinin güvenliği uluslararası sözleşmesi 1977’nin 7. maddesinde balıkçı 

gemilerindeki kazaların tahkikatıyla ilgili ülke idarelerine yüklenen sorumluluklar 

belirlenmiştir. Bunun dışında ILO sözleşmelerinin birçoğunda da konuya 

değinilmektedir. 

Bu sözleşmelerin dışında IMO’ da alınan birçok karar kuralların geliştirilmesine 

yönelik bir tahkikat sistemini öngörmekte ve nasıl yapılacağına dair çerçeveyi 

çizmektedir (Cömert, 2001). 

3.2 Çatmayı Önleme Tedbirleri 

Uzun yıllardan beri Uluslararası kurallar, gemilerin seyir kurallarını geniş bir 

biçimde düzenlerken özel durumları da içeren seyir fenerleri, ses işaretleri, açık ve 

sisli havalarda çatmadan kaçınmayı ve önleyici tedbirleri açıklamaktadır. Bu kurallar 

çatmayı önleyici kurallar olarak tüm gemiler tarafından uyulması zorunludur. Farklı 

milletlere mensup gemi adamlarınca açık denizde seyreden gemilerde görev 

yapmalarına rağmen farklı dil, farklı eğitim ve kültürlerle yoğrulmuş, değişik 

tecrübeler uluslararası kurallar sayesinde ortak bir noktada buluşabilmektedir 

(Brown, 1977). 

Çatışmayı önleme kurallarıyla ilgili bir hatırlatma yapmak gerekirse; önceleri 1960 

Denizde Can Emniyeti (SOLAS) sözleşmesinin eki olan çatışmayı önleme kuralları, 

1972 yılında ayrı bir sözleşme (konvansiyonla) bu günde yürürlükte olan Denizde 

Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG 1972) diye kısaltılan sözleşmedir. 

İngilizcedeki çatma (COLLISION) ve düzenleme (REGULATION) ilk hecelerinin 

birleştirilmesiyle COLREG olarak kısaltılarak kullanılan kurallar, Denizde Çatışmayı 

Önleme Tüzüğü (DÇÖT) olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği gibi kurallar ne 

kadar iyi düzenlenirse düzenlensin uygulayanlar insan olduğundan mutlaka bir 

noktada hata yapılmakta ve çatmalara sebep olmaktadır. Dolayısıyla insan kusuru, 

çatmaların en büyük nedenini oluşturmaktadır. 
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Herhangi bir çatmadan sonra ortaya çıkacak hukuki problemler, bu konuya ilişkin 

özel yasalar olmasa da çatmadan doğacak hukuksal sorunlar her ülkede başta “haksız 

fiil” (Aybay ve diğ., 1998) kurallarına göre çözüm bulunmaktadır. Bunlara ilaveten 

ihtiyaçlardan doğan zaruretler neticesinde çatmadan kaynaklı sorunların giderilmesi 

maksadıyla önceki Türk Ticaret Kanununda olduğu gibi yeni Türk Ticaret 

Kanununda da çatmaya ilişkin hükümler vardır. 

Denizciliğin uluslararası bir karaktere sahip olması, dünya ticaretinin %95’inin deniz 

yoluyla yapılmasının çatma neticesinde yaşanan hukuki problemleri de uluslararası 

boyuta taşımaktadır. Ülkelerin ulusal mevzuatlarıyla hukuki problemlerin 

giderilmesini sağlamaya çalışmaları daha büyük sorunlara yol açmaktaydı. Örneğin, 

bir Türk gemisinin bir Çin gemisiyle açık denizde çatmasında veya bir Fransız 

gemisiyle bir Amerikan gemisinin İngiliz karasularında çatması gibi karmaşık 

durumlarda hangi hukukun (Türk, Alman, İngiliz, Fransız v.b.) uygulanacağı büyük 

sorun teşkil etmekteydi. Bu nedenle 1910 yılında “Denizde Çatışmalara İlişkin Bazı 

Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Milletlerarası Brüksel Sözleşmesi” kabul 

edilmiştir. Türkiye, 16 Eylül 1955 tarihinde bu anlaşmaya katılmıştır (Kender & 

Çetingil, 2003). 

Günümüzde gemilerin fiziki boyutları ve taşıma kapasiteleri oldukça büyüdüğünden 

bir çatma halinde meydana gelen zararlar ve kayıplar o oranda da artmaktadır. Bu 

zararların yol açtığı can ve mal kayıplarını önlemek maksadıyla; devletler gerek kara 

sularında gerekse açık denizlerde gemilerin çatmalarını engelleyici bazı 

düzenlemeler yapma ihtiyacı duymuşlardır. 

İlk olarak İngiltere, 19 yüzyılın birinci yarısında bazı kurallar getirdi. Ancak bu 

kuralların sadece İngiliz gemilerince uygulanması esas amaca hizmet etmekte 

yetersiz kaldı. 1848 yılında Fransa ile yapılan bir sözleşme ile buharlı gemilerin 

fenerleri hakkında bir düzenleme getirildi. 1852’de bu kapsama yelkenli gemiler de 

dahil edildi. 

Bunlara ilaveten İngiltere ve Fransa 1648 yılında sisli havalarda, gece ve gündüz 

uyulması gereken kuralları içeren bir tüzüğü kabul ettiler. Bu tüzüğü, çeşitli 

aşamalardan geçirerek 1879 yılında son şeklini verdiler (Yavaşça, 1993). İngiltere ve 

Fransa’nın ortaklaşa hazırladıkları bu tüzük zamanla diğer ülkelerinde dikkatini 

çekerek kuzey ülkeleri, Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz, Rusya, İtalya, 
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Yunanistan, Şili ve A.B.D. tarafından da benimsenerek genel kurallara dönüşmüştür. 

Genel kurallar haline dönüşen sözleşme 1889 yılında Milletlerarası Deniz 

Konferansında görüşülmüş ve tartışılmıştır. 1929, 1948 ve 1960 yıllarında gözden 

geçirilerek 1972 yılında son şeklini almıştır (Yavaşça, 1993). 

3.3 Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 

3.3.1 Türk denizciliğinde denizde çatışmayı önleme tüzüğünün (DÇÖT) 

tarihçesi  

Uluslararası düzeyde kabul gören Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, gelişmeler 

neticesinde ülkemiz tarafından da çeşitli tarihlerde çıkarılan kanunlarla kabul 

edilmiştir. Bunlar sırasıyla; 

22 Nisan 1885 (19 Recep 130) “Deryada Men’i Müsademe Nizamnamesi” 

Ekim 1889 (30 Teşrinievvel 1307) “Beynelmilel Men’i Müsademei Bahriye 

Nizamnamesi” 

Aralık 1921 (8 Kanunuevvel 1337) “Denizde Men’i Müsademe Nizamnamesi” 

İstanbul’un işgali tarihinden sonra (16 Mart 1336) Osmanlı devletince çıkarılan 

kanun ve sözleşmeler, T.B.M.M.’nin 20 Ramazan 1338, 7 Haziran 1336 tarih ve 7 

sayılı kanunla geçersiz sayıldığından yürürlükten kaldırılmıştır (Yavaşça, 1993). 

1929 yılında Londra’da Mün’akit Deniz Hayat Selameti Konferansında Muaddel 

Men’i Müsademe Nizamnamesi 1931 yılında yürürlüğe girmek üzere kabul edilmişse 

de, tüzüğü yeterli sayıda devletin kabul etmemesi nedeniyle İngiltere’nin isteği 

sonucu yürürlüğü 1 Temmuz 1931 tarihine ertelenmiştir. 

1948 yılında Londra’da toplanan Denizde Can ve Mal Emniyetini Koruma 

Konferansı çalışmaları sonucunda Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kabul 

edilmiştir. 18 Şubat 1950’de çıkarılan 5544 sayılı kanun ile bu tüzüğün onanması ve 

katılmasıyla uluslar arası düzeyde kabul edilen yeni düzen uygulamaya konmuştur. 

1960 yılında yapılan değişiklikler ülkemizde de 22 Eylül 1965’de çıkarılan bir yasa 

ile kabul edilerek “1960 Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” 

yürürlüğe konmuştur. 

1960 ve 1965 tüzüklerinden sonra Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 

4-20 Ekim 1972 tarihleri arasında düzenlenen konferansta kabul edilen kurallar, 
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ülkemiz tarafından da 12 Aralık 1977 gün ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 

ile “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” olarak kabul edilmiştir (Cömert, 2001). İlk 

defa 1929’da kabul edilen 1948 ve 1960’ta güncellenip 1974’te son şeklini alan 

Londra Denizde Can Emniyeti hakkındaki Milletler arası Sözleşme (Safety of Life at 

Sea, SOLAS) ve bunun eki olan Denizde Çatmayı Önleme Tüzüğü, çatmaları 

önlemeye yöneliktir. 

1972 yılında sözleşmeden ayrı olarak yeni bir çatışmayı önleme tüzüğü kabul 

edilmiştir. Bu sayede büyük tehlikeler arz eden çatmayı önlemek amacı ile denizde 

trafik kuralları düzenlemesi getirilmiştir. Türkiye, hem sözleşmeye hem de tüzüğe 

katılmıştır. 

Çatmalar konusunda uluslararası düzeyde imzalanan bir sözleşme de, çatma 

meydana geldikten sonra sorumluluklarla ilgili hususları düzenleyen 1910 Brüksel 

Sözleşmesidir. 

3.4 Çatma Davalarında Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün (DÇÖT) Yeri 

ve Önemi 

IMO Kurallarına ilave olarak deniz güvenliği, çatmaların önlenmesiyle ilgilidir. 1972 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT), 1960 yılında kabul edilen çatma 

düzenlemelerinin güncellenmiş halidir. Özellikle Türkiye ile Fransa arasındaki 

Bozkurt-Lotus davası bu güncelleme ihtiyacının belirmesinde önemli bir rol 

oynamıştır. DÇÖT, özellikle gözcülük, emniyetli hız, radar kullanımı ve diğer 

ekipmanlarla çatma riskinin azaltılmasına yönelik kurallar ile dar kanalda seyir, 

kısıtlı görüş şartlarında fenerler, şekiller ve işaretler bütünüyle çatmadan kaçınmayı 

sağlayan kurallardan oluşmuştur. DÇÖT’ün en önemli düzenlemelerinden biri de 

yoğun trafiğin yaşandığı sularda trafik ayırım hattının belirlenmesi ve gemilerin 

doğru hatta ve doğru rotalarda seyirleri güvenli bir şekilde yapabilmelerini 

sağlayacak trafik hattının dizaynına yöneliktir. Özellikle DÇÖT Kural 10, IMO trafik 

ayırım hattı planının bir parçasıdır (Rothwell & Stephens, 2010). 

20 yıl önce kişisel bilgisayarların, cep telefonlarının, internetin bu kadar yaygın bir 

kullanımı olacağını hiç kimse kestiremezdi. Bu denli teknolojik gelişmeler 

paralelinde gemilerde kullanılacak çatmayı önleyici tedbirlere yardımcı olacak 

cihazları şimdiden tahmin etmek oldukça güçtür (Sweeney, 1999). DÇÖT ile beraber 
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radar, ARPA radar, uydu seyiri, elektronik haritalar ve çok daha iyi eğitim düzeyi ile 

birleşince güvenlik ve çatışmadan kaçınma konusunda önemli bir yer tutmaktadır 

(Healy, 1999). 

Çatma davalarının yorumlanabilmesi için öncelikle “Denizde Çatışmayı Önleme 

Tüzüğü” kuralları en önemli kriterdir. Norveç deniz ticaret filosunda 1988-1998 

yılları arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre; seyir işaretlerini yanlış tanımadan 

dolayı 214, seyir haritalarındaki eksik ve yanlış bilginin sebep olduğu 107, yanıltıcı 

seyir maddeleri 105, personel hatalarından 267, seyir ve manevra kusurlarından 

kaynaklı 803, beceri ve yetenek eksikliği 121, iyi gözcülük yapılamaması sonucu 651 

adet kazanın meydana geldiği görülmüştür (Norvegian Shipping Magazine, 1999) 

Japonya’da ise, 1985-1997 yılları arasında yapılan yedi yıllık dönemde meydana 

gelen 8996 kazanın analizlerine göre; 

• %38,3’ünün Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uyulmaması neticesinde, 

• %37,6’sının gemi personelinin hatalı manevralarından,, 

• %9’unun gemi personelinin çalışma yetersizliğinden, 

• %4,4’ünün hava koşullarına gereken özenin gösterilmemesinden, 

• %2,5’inin gemi makinelerinin yetersiz bakım-tutumundan, 

• %0,9’unun ise mücbir sebep nedeniyle meydana geldiği görülmüştür ( Analysis 

of World, 1999).  

Bu iki örnekten de anlaşılacağı üzere Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne 

uyulmaması, hatalı manevralar ve gemi adamlarının yetersizliği de göz önüne 

alındığında kazaların %80 oranında insan hatasından kaynaklandığı sonucuna 

varılmaktadır. 

Denizde seyir güvenliği “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” kuralları (COLREG) 

ile sağlanır. DÇÖT kısaltmasıyla anılan bu kurallar, seyir halinde veya demirde iken 

normal şartlarda veya alçak görüş şartlarında bütün gemilerin gece ve gündüz uymak 

zorunda oldukları hususları belirtir. Bu kurallar bir anlamda da “çatışmama” 

kurallarıdır. Çatmaya neden olan en sıklıkla yapılan hata, seyir kuralları ve 

düzenlemelerin ihmal edilmesidir (Brown, 1983). 

Bir çatma sonrasında bazı ülkeler çatma kusurunu gemilere, A.B.D. olduğu gibi eşit 

bölüştürür. Bazı ülkelerde Türkiye’de olduğu gibi kusur ağırlığı prensibini 

benimsemiştir (Akten, 1998). 
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Çatma kusuru açısından DÇÖT’ün 8 (sekiz) temel unsuru vardır. Bunlar: 

a. Çatışma riskinin belirlenmesi, 

b. Emniyetli hızla seyir, 

c. Çatışmayı önleme hareketi, 

ç. Ortama uygun manevra, 

d. Uygun ses işareti vermek, 

e. İyi gözcülük, 

f. Olumlu hareket, 

g. Plotlama yapılmasıdır (Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, 2006). 

Bu temel unsurlar, bir çatma sonrasında kusur payının belirlenmesinde önemli rol 

oynarlar. Birbirinden ayrılması düşünülemez ancak kusur tayininde olayın 

gerçekleşme durumuna göre biri, diğerinin veya diğerlerinin önüne geçebilir. 

a. Çatma Riski: DÇÖT’ün 7.Kuralı, çatma riskinin olup olmadığını belirlemek için 

mevcut araçların tümünün kullanılacağını şarta bağlamaktadır. Radarla donatılmış bir 

gemide kurala göre, cihaz devredeyse çatışma riskinin varlığını tespit için plotlama 

veya benzeri sistematik gözleme yöntemleri ve uzak mesafe radar taramaları dahil 

ortamın gerektirdiği uygun modda çalıştırılmalıdır.  

Çatışma riski 2 aşamalı değerlendirilir. 

• Riskin varlığı, 

• Riskin büyümesi, tehlikeye dönüşmesi, 

Birbirlerini sürekli sabit kerterizde gören aykırı ya da pruva pruvaya seyreden 

gemiler için riskin varlığından söz edilir. Alınan kerterizlerde diğer gemi ya da 

gemileri sabit kerterizde gören gemi için çatma riski vardır ancak henüz tehlikeye 

dönüşmemiştir. Ne zaman ki aradaki mesafe 4 mil’e iner ve kerteriz hala sabit ise 

çatma tehlikesi baş gösteriyor demektir. Dolayısıyla 4 mil, çatma riski yönünden 

kritik mesafedir (Akten, 1998). Bazı otoriteler kritik mesafeyi 3 mil olarak kabul 

ederler. Aradaki mesafe, kritik mesafeye indiği andan itibaren Kural 8 (b) gereği, 

büyük açılı alabanda ile rota değişiklikleri yapılmalıdır. 

Bir çatma riski doğduğu andan itibaren Kural 8 (a) ’da bahsedilen zamanında ve 

basiretli gemiciliğe uygun, çatmayı önleyici hareketin yapılması gereklidir. Aksi 

takdirde bu manevrayı yapmakta geciken taraf, bir çatma meydana geldiğinde kusur 

tayininde büyük oranda kusurlu bulunacaktır. 
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b.Emniyetli Hızla Seyir: Çatışmayı önlemek üzere, uygun ve etkili harekete 

geçebilmek ve içinde bulunan durum ve koşulların gerektirdiği bir mesafede 

durdurabilmesi için her teknenin her zaman emniyetli bir hızla ilerlemesi DÇÖT’ün 

Kural 6’sı olarak karşımıza çıkmaktadır (Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, 2006). 

Emniyetli hız, her geminin makine gücüne bağlı olarak tam yol ile stop kumandaları 

arasında değişebilen bir hızı göstermektedir. Yine DÇÖT Kural 6’da emniyetli hızın 

bazı faktörlere bağlı olduğunu görmekteyiz. Bunlar; 

• Görüş durumu, 

• Trafik yoğunluğu, 

• Manevra yapabilme yeteneği, 

• Sahil ışıkları ve geminin ışıklarının varlığı, 

• Rüzgâr, deniz ve akıntı durumu ve seyir tehlikelerinin varlığı, 

• Radarla seyir yapıldığında, radarın karakteri, yeterliliği ve verimliliğidir. 

Yukarıda sayılan faktörleri her gemi göz önüne alarak mevcut duruma göre örneğin, 

emniyetli hızını belirlerken tam yol ile seyir halinde iken alçak görüş şartlarında 

ilerlemek durumunda kalınca süratini yarım yola veya pek ağır yola düşürdüğünde 

DÇÖT Kural 6’ya göre emniyetli hızla ilerliyor diyebiliriz. 

Emniyetli hızla seyir, DÇÖT’ün temel unsurlarından biridir. Bu kurala uyulup 

uyulmaması bir çatma meydana geldiğinde ilk bakılan hususlardan biridir. 

c. Çatışmayı önleme hareketi: Çatışmayı önleme hareketi, DÇÖT’ün 8’inci kuralıdır. 

Çatışmayı önleyici hareket ile rota ve/veya hız değişikliği anlaşılır. Başka bir 

geminin yolundan çıkmak, rotayı sancağa almak, yol kesmek, durmak, diğer geminin 

geçmesini beklemek, dümeni alabandaya basarak diğer geminin kıçında mevki almak 

gibi. 

ç. Ortama uygun manevra: Gemiler, deniz ve hava şartları gereği çok farklı 

ortamlarda seyir yaparlar. Ortalama uygun manevra ile içinde bulunulan durum 

gereği zamanında ve uygun yapılan manevralardan bahsedilmektedir. 

Birbirini gören ve üzerinde yol alan gemiler Kural 11-18 arasında sıralanmış 

hükümlere göre hareket ederler. Şöyle ki; 
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1. Yetişen gemi, yetişilenin yolundan çıkacaktır. (Kural 13)  

2. Pruva – pruvaya yaklaşan iki gemiden her biri rotasını sancağa alacaktır. (Kural 

14)  

3. Aykırı seyreden ve çatışma riski altında bulunan iki gemiden diğerini sancağında 

gören onun yolundan çıkacak (Kural 15) ; iskelesinde gören ise rotasını ve hızını 

koruyacaktır. (Kural 17 (a) (i) ). Ancak yol hakkı kendinde olan gemi, yol vermesi 

gereken geminin uygun manevra yapmadığını gördüğü an, çatmayı önleyici 

harekete geçecektir. (Kural 17 (b) )  

Seyir halinde iken birbirini görmeyen gemilerin davranışlarını Kural 19 

düzenlemektedir. 

d. Uygun Sada İşareti Vermek: DÇÖT, birbirini gören ve görmeyen seyir halindeki 

gemilerin manevralarını birbirlerini haberdar etme, belli etme yönünden ses işareti 

vermelerini hükme bağlamıştır. Özellikle alçak görüş şartlarında gemilerin 

hareketlerinin anlaşılabilmesi açısından sada işaretlerinin verilmesi çok önemlidir 

(Akten, 1998). 

e. Olumlu Hareket: Çatışmayı önleme hareketlerinin önemli bir özelliği “olumlu” 

olmasıdır. Kural 8 (a), çatmayı önleyici hareketin olumlu olması gerekeceğini hükme 

bağlamıştır. Buna göre olumlu olmayan herhangi bir hareket, kural hatası olarak 

sayılmak durumundadır. Dolayısıyla çatma riskinin varlığı halinde özelliklede “yakın 

gelme” öncesi olumlu olmayan bir hareket çatışma riskinin tırmandırılması anlamına 

gelecektir. 

Olumlu hareket hem doğru hem de kifayetli olan bir hareket demektir. Doğru ama 

çatma riskini ortadan kaldırmayan kifayetsiz bir hareket de “olumlu hareket” olarak 

nitelendirilemez. 

f. Plotlama Yapılması: Plotlama, bir geminin hareketlerinin belirlenmesi, izlenmesi 

demektir. Bu işlem sayesinde geminin rota ve sürati tespit edilir. Plotlama ister 

radarla ister manevra levhasında yapılabilir. Belirli aralıklarla en az iki kerterizle 

manevra levhasına işlenir. Plotlama yapan geminin sürati ve rotası yardımıyla, 

plotlanan geminin rotası ve hızı bulunur. 

Plotlama DÇÖT Kural 7 (b) gereği yapılması gereken bir işlemdir. Alçak görüş 

şartlarında ya da normal şartlarda her zaman yapılması zorunlu olan bir işlemdir, 
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tabiatıyla sık sık da diğer gemilerin rota ve süratine ihtiyaç duyulduğundan rutin 

olarak da yapılan bir faaliyettir.  

Çatmanın önlenmesi açısından diğer gemilerin niyetinin belirlenmesinin en etkin 

yolu plotlama ile rota ve süratlerinin bilinerek sonraki hareket tarzlarının 

kestirilmesidir. 

g. İyi Gözcülük: DÇÖT Kural 5 gereğince gemilerde düzenli bir görme ve işitme 

gözcülüğü yapılması gereklidir. İyi gözcülük birçok çatmanın önüne geçmeyi 

sağladığı gibi iyi yapılamayan gözcülükte çatmalara neden olmaktadır (Akten, 1998). 

3.5 Çatma Analizi ve Kusur Dağılımı 

Seyir ve çatmayı önleyici teknolojilerdeki gelişmelere ve kazaları azaltmayı 

amaçlayan hukuki düzenlemelere rağmen çatmaların önüne geçilememesi temel 

problem olarak durmaktadır (National Transportation Safety Board, 1981). Çeşitli 

kaynaklardan yapılan çatma analizleri bir çok risk faktörünü ortaya koymaktadır. 

Açık deniz ve kıyı şeridi sularında karanlıkta 3 kez daha fazla çatma meydana 

gelmekte, gözcülük zayıf kalmaktaydı. Bir kaynağa göre, çatmaların 1/3’ü sabah 4 

ile 8 arasında meydana gelmektedir (Pilley, 1996). Massaachusetts Institute of 

Technology (MIT) ’de yapılan bir araştırmaya göre, çatmaları etkileyen en önemli 

faktörün “görüş” olduğu tespit edilmiştir (Devanney, 1979). Risk, yaklaşma 

mesafesine, karşılaşma durumuna göre değişiklik gösterir. 

U.K. Department of Transportation (İngiliz Ulaştırma Departmanı) tarafından 

yapılan çalışmada ise, nadiren bilgisizlik neticesinde çatma meydana geldiği, 

çoğunlukla tecrübesizlikten kaynaklanan hataların çatmada büyük rol oynadığı 

görülmüştür (Bryant, 1991). 

3.5.1 Kaza nedir? 

Kaza, farklı perspektiflerden görülmelidir. Bir taraf, kazayı aydınlatmaya çalışırken 

diğer yandan kazada yeralan faktörlere açıklık getirmeli ya da hadisenin 

açıklanmasına çalışılmalıdır. Bu durum kaza analiz diyagramının omurgasını 

oluşturmaktadır. 
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• Kazanın Aydınlatılması 

− Kaza tipi, 

− Sonuç. 

• Altyapı 

− Fiziki şartlar, 

− Gemi karakteristikleri, 

− Personel. 

• Açıklama 

− Olaylar zinciri, 

− Kişisel düzeyde temel faktörler, 

− Organizasyonel düzeyde temel faktörler (Kristiansen, 2005). 

3.5.2 Kazaların araştırılması 

Kazaların araştırılması için 4 ana neden bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, neden 

veya nedenlerin bulunması, ikincisi benzer olayların engellenmesi, üçüncü olarak 

resmi kurallara ve sözleşme zorunluluklarına bağlı olarak hasarın kabul edilebilmesi 

için son olarak da sürecin kontrol altına alınabilmesi açısından suç teşkil eden 

hususların belirlenmesidir. 

Kaza araştırmasında her kaza kendi içerisinde farklı özellikler ve sürprizler taşımakla 

beraber aşağıdaki temel ilkelerin her zaman gözönünde bulundurulması önemlidir 

(Brown, 1983); 

1. Eğer mümkünse araştırma, geminin temel dokümanlarında başlamalıdır. Bunlar; 

kayıtlar, haritalar, rota kayıtları, makine jurnalleri, radar pilotlama bilgileri, 

müsvette jurnalleri. Bazı durumlarda ilave bilgilere ihtiyaç duyulduğunda 

manevra bilgileri, pusula, cayro değerleri, radar bakım- tutum kayıtları, telsiz 

mesajları, kayıtları, gemi planları da incelenebilir. 

2. Çatma analizi bir bakıma matematiği ve geometriyi de içerir. Geminin su 

üstündeki hareketi, hız, mesafe ve zamanın birarada hesaplanmasını gerektirir. 

Örneğin, bir çatmada görgü tanığı kendi gemisiyle ilgili bilgi verirken 15 mil 

sürat yapabilme imkanı olan gemisinin çatmadan 2 dakika önce diğer gemiyle 2 

mil mesafelerinin olduğunu söylediğini varsaydığımızda, araştırmacının 2 

dakikada ancak bir mil mesafe katedebileceğini bilmesi dolayısıyla tanığın 

verdiği ifadede mesafeyi yanlış ifade ettiğini anlamalıdır. 
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3. Araştırmacının seyir kurallarına hakim olması gerekir. Gemilerin kerterizleri, ses 

işareti verip vermedikleri, mesafeleri, süratleri, seyir fenerlerinin görünümlerini 

dikkate alarak başvurulacak kuralların da bir kopyasını alarak inceleme 

yapmalıdır. 

4. Büyük ihtimalle Sahil Güvenlik de araştırmanın içinde yeralabilir. Bu durum, 

diğer geminin durumunun öğrenilmesi için iyi bir fırsattır. Bu nedenle avukatlar, 

bu şansı kullanmak isteyeceklerdir. 

5. Görgü tanıkları tek tek dinlenerek kaza aydınlatılmaya çalışılmalıdır. 

Kazaların gözden geçirilmesinde en iyi yollardan biri, İngiliz Kraliyet Donanmasında 

da uygulanan 3 adımda sonuca götüren basit bir sistemdir. Sistem, planlama, 

süreçlendirme ve uygulamadan ibarettir (Parker & Lee, 2007). 

Gemi adamlarınca yapılan yanlışlıklar ve hatalara bakıldığında iki tip problemle 

karşılaşılmaktadır (Accident and Loss Prevention at sea, 1993). Trafik hattında 

sancak tarafın kullanımına inanan kaptanlar, diğerleri de kuralları bilenler ancak 

tecrübelerine daha çok güvenenler. Yine yapılan bir araştırmada kaptanlara DÇÖT 

Kural 19’un görüş şartlarının kötü olduğu ve iyi olduğu durumdaki farkı nedir? diye 

sorulduğunda %80’nin yanlış cevap verdiği görülmüştür. 

Bir çatma durumunda tüm kanıtlar, köprüüstü kayıtları, makine dairesine ait kayıtlar, 

jurnaller, data kayıtları, seyir hataları, telsiz konuşmaları, radar bilgileri, ARPA radar 

ve diğer seyir yardımcılarına ait bilgiler, bakım-tutum çizelgeleri, AIS bilgilerinin 

tümü toplanır. Mahkemeler bu deliller ve bilgileri anlamaya çalışarak kusur oranları 

hakkında hüküm verir. Bazı ülkelerde araştırma ve toplama örneğin; Japonya’da 

yetkili bir kurum, sahil güvenlik fonksiyonunu yerine getirerek kusur tayininde 

mahkemeye yardımcı olur (Meadows & Markulis, 2003). 

3.5.3 Araştırma süreci 

Deniz kazalarının araştırılması, devletin yetkili kurumları, gemi yöneticileri ya da 

sigorta şirketleri gibi diğer ilgililer tarafından yapılabilir. Resmi olarak kaza 

araştırması hukuken yetkilendirilmiş ulusal denizcilik yönetimini elinde bulunduran 

kurum ya da ana bağlı bir birim tarafından yapılmak durumundadır. 
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Yetkili kurumlar tarafından yapılan kaza araştırmaları temelde aşağıdaki konularla 

ilgilidir; 

• Kesin kanıtlar, 

• Hayatını kaybedenler, 

• Gemideki ciddi hasar ve zararlar, 

• Çevreye olan etkileri, 

• Bulguların anlaşılmayı geliştirici yöndeki tahminlerde bulunulması. 

Bu kriterler ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle beraber temelde aynı konularda 

birleşmektedirler. Bir çok ülkede kanunla yetkilendirilmiş olan kurumlar kaza 

araştırmalarını yapmaktadırlar. Örneğin; İngiltere’de Marine İnvestigation Branch 

(MAIB), Kanada’da Transportation Safety Board of Canada (TSB), A.B.D.’nde 

National Transportation Safety Board (NTSB) (Kristian, 2005). 

30 farklı ülkeden 450 kaptan ve zabitle yapılan araştırmada kendilerine “Gemiler 

manevralarını yaparken neden Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne aykırı manevra 

yaparlar?” diye sorulmuş ve yanıtlamaları istendiğinde ortaya şu sonuçlar çıkmıştır 

(Syms, 2003); 

• Kuralların ihmal edilmesi, 

• Sürat azaltmak ya da rotadan sapma konusunda isteksizlik, 

• İyi gözcülük yapmamak, 

• Trafiği dikkatli takip etmemek, 

• Tecrübesizlik, 

• Diğer geminin yanlış manevrası. 

Dalian Denizcilik Üniversitesinden Liu ve Wu Z tarafından yapılan çalışmada çeşitli 

ülkelerin (A.B.D., İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç) kaza 

kurullarının hazırladığı raporlar incelenmiş ve ulaşılan kaza nedenleri aşağıda 

sıralanmıştır (Z & Z, 2003); 

• İyi gözcülük yapmamak, 

• Radarın ve arpa radarın uygunsuz kullanımı, 

• Yanlış durum değerlendirmesi, 

• İletişim problemleri, 

• Erken reaksiyon göstermedeki yetersizlik, 

 40 



• Uygun olmayan gemi manevraları, 

• Görünürlük. 

Yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında çatmalara neden olan hususların 

benzer olduğu görülmektedir. 

3.5.4 Kaza analizi 

Açıkça belirtmek gerekir ki, güvenli çalışmanın temeli, kazalar neden oluyor? ya da 

tam tersini güvenli operasyon nedir? sorularının yanıtlarında mevcuttur. Bu bilgilerin 

kaynağı kazalardan çıkarılmış olan derslerdir. 

Denizcilik otoriteleri ile işin operasyon tarafında olanlar kazalardan alınan derslerden 

yararlanarak faaliyetlerini düzenlemelidirler. Otoriteler, güvenlik düzenlemelerini 

geliştirerek, kuvvetlendirerek bu sahada faaliyet gösteren şirketlerin ve çalışanların 

güvenlik performanslarının ilerlemesine katkı sağlayarak bu yönde itici bir güç 

olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi içinde meydana gelen kazaların incelenmesi 

gereklidir. 

• Kazaya kimler karıştı; çalışanlar, gemiler, firmalar, 

• Hangi şartlar altında kaza meydana geldi?; Hava şartları ve deniz durumu, 

• Ne oldu?; Hatalar ve ihmaller, 

• Olayları başlatan nedir? Öncelikli nedenler, 

• Olanların nedeni nedir? Temel faktörler (personel ve organizasyon ile ilgili) 

(Kristian, 2005). 

3.6 Çatmada Ulusal Düzeyde Kusur Oranlarının Belirlenmesi 

Çatma, oluşumu ve sonucu bakımından hukuki bir olaydır ve bu kapsamda 

soruşturulur (tahkik edilir), kanıtlar ve ifadeler toplanır, değerlendirilir. Elde edilen 

bulguların yorumlanması, farklı disiplinlerden gelen bilgi, tecrübe ve yeteneği 

gerekli kılar. Çatmanın oluşumunu iyi anlamak ve iyi yorumlayabilmek için gemiler 

ve denizcilik konusundaki bilgilere ve deniz ve hava şartlarını yorumlayabilecek 

meteorolojik ve oşinografik bilgilere de sahip olunmasına ihtiyaç vardır. 

Çatma olayının oluşumunun doğru olarak anlaşılabilmesi; eldeki tüm bulguların en 

iyi şekilde değerlendirilip ortaya konması, çatmanın yorumlanması, kusurların tespit 

edilmesi, kusur dağılımının doğru, uygun ve adaletli bir şekilde yapılabilmesi, 
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bilgiye dayalı analitik bir yaklaşım gerektirir. Kanıt toplamaktan kusur oranlarının 

paylaştırılmasına kadar yapılan çalışmalar, çatma analizidir. 

Çatma olaylarından sonra açılan davalarda teknik düzeyde bilgi sahibi olanlarca 

çözülmesi gereken iki temel sorun ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi; kusur, 

ikincisi ise zarardır (Aybay ve diğ., 1998). 

Mahkemeler, çatma olayının, bir kusurdan doğup doğmadığının, kusurdan dolayı 

meydana geldiyse tek yanlı kusurdan mı? yoksa müşterek kusurdan mı? 

kaynaklandığının saptanmasını, belirlenmesini isterler ve bunu bir bilirkişiye ya da 

bilirkişi kuruluna görev olarak veririler. 

Gemilerin çatması olayında kusur olup olmadığının araştırılması uzmanlık isteyen, 

gemicilik ve denizcilik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olan kişilerin yapabileceği 

bir iştir. Bilgi ve uzmanlıkları ile katkıları istenen bilirkişilerin, bunları hukuk 

açısından değerlendiren ve sonunda hükmü veren hukukçuların kararlarına yaptıkları 

katkılar, daha sonra görülecek davalara ve analizlere ışık tutması açısından 

önemlidir. Hukukta, maddi bir olgunun değerlendirilmesinde veya bir anlaşmazlığın 

çözümünde özel bilgisi, tecrübesi ve uzmanlığından dolayı mahkemeye yardımcı 

olmak üzere görevlendirilen kişi ya da kişilerin yaptığı hizmete bilirkişilik denir. 

Bilirkişinin hazırladığı rapora da bilirkişi raporu denir (Cömert, 2001). 

Dava sürecinde özel bilgi ve teknik konularda bir tespit yapabilmek veya teknik bir 

sorunu çözebilmek için hâkimin kendisi ya da taraflar bilirkişi incelemesi isteyebilir. 

Hâkim, tarafların bu tür isteklerini kabul veya reddedebilir. Sahtecilik suçlarında 

(ceza davalarında), basın suçlarında, denizcilikte v.b. konularda yasa gereği hâkim, 

bu yola başvurmak zorundadır. Hukuki konularda hâkimin bilirkişi raporuna 

başvurması mesleği gereği olanaksızdır. Bilirkişi kendisine görev verildiği takdirde 

gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak konuyla ilgili tespitlerini, görüşlerini 

mahkemeye sunar. Kural olarak, bilirkişi raporu hâkimi bağlamaz. (Hukuk Usulü 

Muhakemeleri yasası, madde 295-286, Ceza Usulü Muhakemeleri yasası, madde 65 

v.b.)  

3.6.1 Deniz kazaları davalarında kimler bilirkişilik yapabilir? 

Bilirkişi tanımının ışığında deniz kazaları konusunda bilirkişilik değerlendirildiğinde 

kazanın cinsi, nerede, ne zaman, nasıl, olduğuna göre bilirkişinin seçilmesi 

gereklidir. Gemide inceleme, araştırma yapmak, kazanın izini sürmek, kanıt aramak 
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ve toplamak ve bütün bunları değerlendirmek özel bilgi, beceri ve uzmanlık isteyen 

bir faaliyettir. Gemi manevrasının yorumlanması, jurnal kayıtlarının, meteorolojik 

durumun değerlendirilmesinde tecrübeli bir kaptana ihtiyaç duyulurken makinelerin 

sebep olduğu bir çatmada tecrübeli bir başmühendisin bilirkişiliğine ihtiyaç duyulur. 

Bu nedenlerle bilirkişinin seçilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bilirkişinin kendi uzmanlık alanı çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler sonunda 

ortaya çıkan raporuyla kendi alanı dışındaki konular nedeniyle tam olarak bir çözüm 

getiremiyorsa bu durumda eksik kalan kısımlarla ilgili farklı bir bilirkişinin 

atanmasını önerebilir. Bu sayede dava sürecine olumlu katkıda bulunur aksi takdirde 

mahkemenin işini daha da zorlaştırır. 

Dava dosyasının iyi incelenmesi, hiçbir boşluk bırakılmadan gerekli bilgilerin 

edinilmesi, bilirkişinin bilirkişi olarak seçilmesinde öne çıkan mesleki bilgi ve 

tecrübesiyle konuya o meslekten olmayanlarında rahatlıkla anlayabileceği şekilde 

açıklık getirmesi ve hukukun ve ilgili mevzuatların ışığında bir raporun hazırlanması 

gereklidir. 

3.6.2 Çatmada bilirkişilik 

Çatma konusunda bilirkişilik yapacakların gemi manevrası, gemi işletim usulleri, 

gemideki yaşam kısacası denizcilikle ilgili konulara, mevzuatlara ve uygulamalara 

hâkim olması gerekir (Aybay, 1993). 

Çatma bilirkişiliğinde kanıtların iyi değerlendirilmesi çok önemlidir. Bilirkişi 

dosyayı inceleyerek mevcut kanıtlar ve ifadelere göre raporu oluşturur yoksa kanıt 

toplamak bilirkişinin görevi değildir. Ancak yapacağı incelemeler sonucunda 

bilirkişi, dosyada davanın seyrini etkileyecek tahkikat eksikliği ya da bir takım 

çelişkili ifadeler tespit ederse bu konudaki görüşünü sunarak mahkemeyi uyarabilir. 

Özellikle bilirkişinin, davayı mevcut dosyaya göre değerlendirerek kusur oranlarını 

belirlemesi ya da konuyla ilgili mesleki bilgi ve tecrübesine göre görüşünü bildirmesi 

beklenir. Yoksa tek başına dedektif gibi çalışması beklenmez. 

Gerekli tüm belge ve bilgiler, dava dosyasıyla beraber mahkeme tarafından 

bilirkişiye ulaştırılır. Bilirkişinin de hiçbir etki altında kalmadan uzmanlık alanındaki 

bilgi ve tecrübesini kullanarak raporunu hazırlaması istenir. 
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Amerikan uygulamasının tersine, İngiliz Deniz Mahkemeleri yargılamalarda seyir 

uzmanlarından (nautical assessors) yararlanır. Genellikle seyir uzmanları Elder 

Brethen of Trinity House’dan seçilir. İngiliz Deniz Mahkemesi genellikle sorulardan 

oluşan bir formun seyir uzmanlarınca cevaplanması düşüncesindedir (Young, 1988). 

Bu formda verilen cevaplar ile seyir uzmanlarının tavsiyeleri çerçevesinde yargılama 

yapılarak tavsiyeler dikkate alınır ya da reddedilir.  

3.6.3 Çatmada genel yaklaşım ve kusurun tanımı 

Çatmalarda sorumluluk, kusur temeline dayanır. Kusurdan kasıt, bir fiil veya suç 

sayılacak bir eylemin yapılmış olmasıdır. İhmal ise, kusurun bir formu gibidir. İhmal, 

belli şartlarda yapılan hatanın nedenini teşkil eder. Özellikle çatmalarda ihmal, gemi 

adamları tarafından yapılması gereken bir prosedürün yapılmaması veya yerine 

getirilmemesini ifade eder. Aynı zamanda güvenlik düzenlemeleriyle ilgili olarak 

seyir kurallarının, standartların gözardı edilmesi anlamına gelir (Gilmore & Black, 

1975). 

Geminin seyrinden (navigation), sevkinden yani hareketinden kaynaklanan işlemler 

ve bu konudaki tedbirler “nautic (notik) idare” (Ilgın, 2008) olarak 

adlandırılmaktadır. Örneğin, geminin demirlemesi, demir yerine inmesi, limandan 

veya demir yerinden ayrılması, demir alması, belli bir rotada sevk edilmesi, 

çatışmayı önleyici tedbirlerin alınması gösterilebilir. Bu manevralar yerine 

getirilirkenki kusur, teknik sevk kusuru olarak kabul edilmektedir. Kısaca sevk 

kusuru, geminin seyrinden denizde hareketine yönelik tedbirlerdeki kusuru ifade eder 

(Kender & Çetingil, 2003). Çatmadaki kusur da sevk kusurunun tipik bir örneğini 

oluşturur (Ilgın, 2008). 

Geminin sevki ile diğer teknik idaresini ayırmak zaman zaman güç olsa da hukuki 

sonuçları aynı olduğundan bu tür bir ayırım yapmak mecburiyeti yoktur. Ancak 

biribirinden ayrılması gereken teknik idareye ilişkin kusur ile ticari kusurdur. Sevk 

ve idare kusurunun zıttını gemi adamlarının yükün bakım ve muhafazasından 

kaynaklanan kusurlarını ifade eden ticari kusurdur (Ilgın, 2008). Bu ayrımı yapmak 

oldukça güçtür ve ihtilaflara neden olmaktadır. Gemiye yönelik yürütülen faaliyet 

bazen yükü de etkilemekte, hukuki sonuçları farklı olduğundan hangi tür kusur 

olduğu konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.  

 44 



Yeni TTK madde 1180’nde “ (1) Zarar, geminin sevkine veya başkaca teknik 

yönetimine ilişkin bir hareketin veya yangının sonucu olduğu takdirde, taşıyan yalnız 

kendi kusurundan sorumludur. Daha çok yükün menfaati gereği olarak alınan 

önlemler, geminin teknik yönetimine dahil sayılmaz. (2) Tereddüt halinde zararın, 

teknik yönetimin sonucu olmadığı kabul edilir” (6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu, 2011). 

Çatma meydana geldikten sonra açılan davalarda, çözülmesi gereken iki temel sorun 

ortaya çıkar. Birincisi kusur, ikincisi ise zarardır. 

Gemilerin çatma olayında kusur yönünden yapılacak çözümleme (analiz) başlıca iki 

temele dayanır: 

1. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT) açısından değerlendirme, 

2. İyi denizcilik ya da gemicilik açısından değerlendirme (Aybay ve diğ., 1998). 

Gerek gemi zabiti yetiştiren fakültelerde gerekse denizcilik okullarında Denizde 

Çatışmayı Önleme Tüzüğü ders olarak okutulsa da denizde uygulamayla beraber 5-

10 yıllık bir deniz görevini müteakip aşağıdaki konularda teorik bilgilerle tecrübeleri 

birleştirerek daha isabetli değerlendirmelerin yapılması beklenir. 

− Yol veren geminin yapması gereken doğru manevra, 

− Pusula kerteriziyle çatma olasılığının belirlenmesi, 

− Gece silyonlarının gözlenmesinden yararlanılarak pruva değişikliklerinin 

belirlenmesi, 

− Siste seyirin önlemlerin alınması (gözcülük, seda işareti, yol kesme), 

− Radar gözlemleri ve değerlendirmeleri, 

− Kaçınma, yoldan çıkma manevraların yeterli olup olmadığının denetlenmesi ve 

belirlenmesi, 

− Yanaşma/kalkma manevralarında iyi gemiciliğin gerekleri, 

− Sığ suların manevraya etkisi, 

− Rüzgârın “düşme” etkisi, 

− Tornistan manevrasının değişik durumlardaki etkileri, 

− Demir üzerinde dönme manevrası, 

− Dar sularda seyir, v.b. 

Çatma sonucu meydana gelen fiziksel hasar sorununu çözecek olan kişilerin 

uygulamayla yakından ilişkili gemi mühendisleri ya da gemi inşa mühendisleri 
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olması gerekir. Gemi hasarıyla ilgili olarak sörvey (ekspertiz) çalışmaları yaparak 

belli bir tecrübeye sahip eksperlerinde karmaşık olmayan hasar tespit konularında 

bilirkişilik yaptıkları gözlenmektedir. 

Çatma analizi yapılırken (Aybay ve diğ., 1998); aslında kusur oranı belirlenirken,  

a. Kuralın ne olduğunun saptanması ile, 

b. Bu kurala uygun davranılıp davranılmadığının tespit edilmesi gerekir.  

Şüphesiz bilirkişiler kendilerine sunulan bilgi, belge ve dokümanlar kapsamında 

sorunu çözmeye çalışmaktadırlar ancak yanlış anlamalara neden olacak yanıltıcı 

yorumlardan da uzak durmalılar. Hangi gemi kurala aykırı davranmış, hangi gemi 

kurala uygun hareket etmiş, etmediyse bunun belirtilmesi uygun olacaktır.  

Çatma davalarında bilirkişi incelemeleriyle ilgili olarak göz önünde tutulması 

gereken bazı hususlar vardır. Bunları dört ana başlıkta toplayabiliriz (Aybay ve diğ., 

1998). 

1. Çatma sonucu meydana gelen hasarın onarımını müteakip gemi, çatmadan 

önceki halinden daha iyi bir duruma gelecek ise veya geleceğinden örneğin, eski 

bir gemi ise yapılan onarımla değer kazanabilir, bu şartlarda onarım bedelinden 

bir indirim yapılması gerekir. Küçük onarımlarda değer artışı olmayacağından 

indirim de söz konusu olmaz. 

2. Çatma sonucu bir süre onarımda kalması gereken gemi için donatan, cari 

giderler denilen harcamayı yapacak buna karşılık navlun geliri elde 

edemeyecektir. Bu nedenle eğer bir onarım tazminatı almaya hak kazanmış ise, 

donatanın kaybedilen ya da hareketsiz geçen günler için tazminat alması gerekir. 

3. Çatmaya neden olan kusur, genellikle “teknik kusur”dur, bu nedenle çatışan 

gemilerin donatanları Türk Ticaret Kanununa göre kendi gemilerinde taşınan 

yükün çatma nedeniyle uğradığı zarardan sorumlu tutulamazlar. 

4. Çatma genellikle gemi adamlarının kusurundan kaynaklandığından donatanın, 

çatmadan doğan sorumluluğu, gemi ve navlunla sınırlı sorumluluktur. Ancak 

donatanın şahsi bir kusuru varsa o zaman sorumluluk, sınırsız sorumluluğa 

dönüşür. 

Gemilerin seyrinde en önemli düzenleme Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 

(Uluslararası kurallar) ve Ulusal seyir düzenlemeleridir (Ulusal kurallar). 
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Uluslararası ve ulusal seyir kuralları geniş bir yelpazede gemiler için seyir kurallarını 

içerir. Sorumluluklar, rotalama ve trafik düzenleri ile seyir fenerlerinin durumu ve 

ses işaretleri bu kurallarla belirlenmiştir (Nikas, 2004). 

Kusur çözümlemesinde en önemli kriter Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’dür. 

Bunun dışında bölgesel bazı kural ve sınırlamalar varsa mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Çatmada kusur çözümlemesi ve dağılımında bilirkişinin olaya uzmanlık alanı 

açısından yaklaşması çok önemlidir ve bu şekilde olduğu takdirde çözüme katkısı da 

o derece artacaktır. 

Uluslararası çatma davalarının dört özelliği önem kazanmaktadır. Birincisi, gemi 

endüstrisinin uluslararası bir karaktere sahip olması. İkincisi, çoğunlukla çatmalarda 

görgü tanıkları mobildir. Gemide çalışanlar genellikle seyirde olduklarından 

ulaşılabilir olmaları zordur. Üçüncü olarak, hakimler ve avukatlar kanıtlara ve 

doküman bilgilerine dayanarak sonuca ulaşmaya çalışmaktadırlar. Son olarak, 

kayıtlar, jurnaller, iz kayıtları, telsiz kayıtları, notik almanaklar da kanıt ve delil 

olarak gösterilmektedir (Dennard, 1983). 

Bilgi, belge ve kayıtların değerlendirilmesinde ulusal ve uluslar arası mevzuat 

kurallarının yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Eğer 

bir kural ihlali varsa bunun çatmaya neden olup olmadığının tespiti gereklidir. 

Örneğin; seyir halindeki bir geminin ses işareti vermesi gereken bir durumda gemi 

düdüğünün arızalı olması nedeniyle bu işareti veremezse bu durumda gemi düdüğü 

arızası dikkate alınması gereken bir husus iken limana bağlı olan bir gemiye 

yanından geçen bir geminin çarpması sonucu meydana gelen çatma olayında sebep 

sonuç ilişkisi kurmak mümkün olmayacaktır. Çünkü limanda bulunan gemi, liman 

vardiyası uygulamaktadır. Bu nedenle köprüüstünde nöbetçi personel 

bulunmayacağından gemi düdüğünün çalışıp çalışmamasının çatma olayına bir etkisi 

olmayacaktır. Mahkemenin bilirkişiden isteyebileceği kitapta yazılı olan kuraldan 

çok özellikle mevzuatta yazılı olmayan bazı uygulamaların nasıl yapıldığıdır. Yasada 

bulunmayan bir husus bazen cihazın ya da makinenin kullanma kılavuzunda bazen 

geminin veya şirketin belli konulardaki prosedürlerinde bulunabilir. Bilirkişi, 

mesleki bilgisiyle ortaya koyduğu uygulamalarla ilgili açıklamaları, bu tür 

dayanakları da belirterek verdiği takdirde mahkemeye oldukça fayda sağlamakla 

beraber bu hususların mahkeme kararları sonucu içtihatlarda yer almasını 

sağlayacaktır. 
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Kusur analizi yapılırken seyir emniyetinin sağlanması için tüm tedbirlerin 

alındığının, tüm hazırlıkların yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi özellikle 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kural 2’de ifade edilen “sorumluluk” 

kapsamında yapılması gerekenlerin değerlendirilmesi gerekir. Manevralarla ilgili 

geminin teknik sınırları, mevcut teknik olanakların yeterince kullanılıp 

kullanılmadığı incelenmelidir. Örneğin; açık denizde seyrederken tek dümen 

motorunun devrede olması yeterli iken manevra esnasında ya da dar sularda seyir 

yaparken çift dümen motorunun devrede olması gereklidir. Makineler için ağır 

yakıttan hafif yakıta geçilmesi, makul bir süre önce gemi başmühendisine haber 

verilmesi aynı şekilde dümenin otomatik pilottan alınıp manuel pozisyona alınması 

ve gemi kaptanına istediği zamanda manevra öncesinde haber verilmesi, gemi içi 

organizasyonun iyi işlemesi açısından son derece önemlidir. Bu konuda olabilecek 

bir hata, geminin hareketlerine yansıyacaktır. Bütün bu konular dikkate alınarak seyir 

emniyetinin varlığı irdelenmelidir. 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kural 5; “Her tekne içinde bulunulan durum ve 

koşullarda durumun ve çatışma tehlikesinin tamamen değerlendirilmesini sağlamak 

üzere her zaman görme işitme ve elde mevcut tüm uygun araçların kullanılması ile 

tam bir gözcülük yapacaktır” (Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, 2006) 

demektedir. Ancak iyi bir gözcülüğün tanımı ve ayrıntıları, ne şekilde yapılması 

gerektiği, gemiler veya fenerlerin görüldüğünde nasıl rapor edileceği, fener 

karakteristiklerinin okunması gibi konular mesleki bilgi gerektiren hususlardır. 

 Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kural 6’da emniyetli hızdan söz edilir (Denizde 

Çatışmayı Önleme Tüzüğü, 2006). Gemi tecrübesi olmayan birinin emniyetli hızdan 

ne demek istendiğini anlaması zor olabilir. Bu kurala göre; her tekne çatışmayı 

önlemek üzere uygun ve etkili harekete geçebilmek ve içinde bulunulan durum ve 

koşulların gerektirdiği bir mesafede durdurulabilmesi için her zaman emniyetli bir 

hızla ilerleyecektir. Emniyetli hız tespit edilirken geminin durdurulma mesafesi, 

deniz durumu, akıntı, rüzgâr, dümen dinleme sürati, trafik yoğunluğu, görüş durumu, 

çevredeki diğer gemilerin durumu, sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye 

doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığı ve seyir tehlikelerinin yakınlığı, 

mevcut su derinliği ile geminin su çekimi ilişkisi dikkate alınmalıdır. 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kural 6-a/ııı; “Geminin durma mesafesine ve 

içinde bulunduğu koşullarda dönme yeteneğine özel surette dikkat edilerek teknenin 
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manevra yapabilme yeteneği” (Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü, 2006) ifadesi; 

emniyetli hızı belirlerken dikkate alınması gereken, geminin durma mesafesi, devir 

dairesinin çapı gibi manevra karakteristiklerini, içinde bulunulan koşullardan 

geminin maruz kaldığı rüzgar, akıntı, sığ su, dar su etkisi gibi çevresel faktörleri 

içine alır. 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nde açıklanan durma mesafesi, çatmadan 

kaçınmak konusunda çok önemli bir kriterdir. Belli bir mesafe ve zaman gerektirir. 

Akıntı ve rüzgar gibi dış etkenleri de dikkate alarak ana makinelerin tornistan 

çalıştırılmasıyla geminin durdurulması mümkün olur. Bu nedenle ana makinenin 

tornistan çalışır çalışmaz gemi bir miktar ileriye doğru yoluna devam edeceğinden bu 

mesafenin iyi bilinip hesaplanarak manevra yapılması olası çatmaların önüne 

geçebilmek için oldukça önemlidir. Aynı şekilde DÇÖT’de geçen “dönme yeteneği” 

ifadesi; bir geminin dönebilmesi için ne kadar bir alana ve süreye ihtiyaç 

duyulduğunun göstergesidir. Gemiler belirli bir rota üzerinde belli bir hızla ileri 

yolda ilerlerken dümenleri sabit bir açı ile basıldığında, tekne dümene cevap verene 

kadar geçen sürede gemi, ileriye doğru ilk rotası üzerinde ilerler ardından dümen 

basılan tarafın dışına doğru gövdesel bir dışa kayma yapar ve hemen ardından belli 

bir savrulma noktası çevresinde, dümen basılan tarafa doğru dönmeye başlar. 

Çatmayı önlemek için yapılan manevralarda veya sığ suların bulunduğu dar 

limanlarda, dümen kullanılarak yapılan manevralarda, geminin ne kadar mesafe 

ilerleyeceğinin, dönüş yapılan yöne doğru ilk rotasını ne kadar mesafe ilerisine 

geçeceğinin hesaba katılıp katılmadığının incelenmesi gereklidir.  

Bir geminin manevra özelliklerin, karakteristiklerini inceleyerek, onun hareket 

yeteneğinin sınırlarını bilmek ve bunu yapılan manevrayla kıyaslamak, iyi gemicilik 

gereği alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığının tespiti gibi hususlar, kusur 

analizinde büyük yarar sağlayacaktır (Cömert, 2001). 

3.6.4 Denizde çatışmayı önleme tüzüğü dışındaki diğer kurallar 

Çatma analizinde Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü temel kuralları içermekle 

beraber rotalama sistemleri (Ship’s Routeining) ve yerel kuralların da göz önünde 

bulundurulması gerekir. 

COLREG’’te, SOLAS’ta ve UNCLOS’ta yer alan kurallar ve IMO’nun tavsiyeleri 

doğrultusunda dünyada yüzden fazla bölgede rotalama kuralları yürürlüğe 
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konmuştur. Bir çatma böyle bir bölgede gerçekleşirse, bu kuralların öncelikle göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. 

İstanbul boğazı, Çanakkale boğazı ve Marmara denizi’nden oluşan Türk 

boğazlarında da rotalama sistemi kurulmuştur. Bu nedenle bölgedeki olası deniz 

kazaları bakımından bu kurallarında dikkate alınması önemlidir. Ayrıca birçok liman 

ve bölge için yerel kurallar konulmuştur (Aybay ve diğ., 1998). 

3.7 Gemileri Çatışan Gemi Kaptanlarının Görevleri 

Günümüzde gemilerin teknik olarak çok üst düzey imkanlara sahip olmaları ve deniz 

trafiğini düzenleyen kurallarının düzenli bir şekilde uygulanmasından dolayı 

çatmalar sayı olarak azalmıştır. Buna karşılık gemilerin ekonomik değerleri çok daha 

büyük ölçekte arttığından meydana gelen kayıplar, zararlar da o oranda büyük 

olmaktadır. 

Çatışma, kaptanların karabasanı gibidir, sonuçları çok ağır boyutlarda zararlara yol 

açtığından meydana geldiğinde de kaptanlara önemli görevler düşmektedir (Aybay 

ve diğ., 1998). 

1.Çatışmadan sonra kaptan, çatışmanın nedenlerini, hangi şartlarda olduğunu gemi 

jurnaline yazarak imza altına almalıdır. 

2.Yardım, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’un (DCMKHK) 10’ncu 

maddesi gereğince “Çatışan gemilerin kaptanları, çatma yüzünden gemilere ve 

içindeki kimselere gelecek zararı önlemek veya azaltmak için kendi gemilerini ve 

içinde bulunan gemi adamlarını ve yolcuları ciddi bir tehlikeye atmaksızın mümkün 

olan her yardımı yapmakla görevlendirdiler. Bundan dolayı çatışan gemilerin 

kaptanları, birbirlerine muhtaç bulunmadıklarına inanç getirinceye kadar gemilerini 

olay yerinde tutmaya mecburdurlar” (4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 

Hakkında Kanun, 1946). Brüksel Sözleşmesinde de benzer bir hüküm 

bulunmaktadır. 

3.Bilgilendirme, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’un (DCMKHK) 

10’ncu maddesi 2’nci fıkrası, “çatışan gemilerin kaptanları, gemilerini ve içindeki 

kimseleri ciddi bir tehlikeye atmadan yapabilirlerse, yollarına devam etmeye 

başlamadan önce, gemilerinin adını, tanıtma işaretini, bağlama limanı ile kalkma ve 

varma limanlarını öteki geminin kaptanına bildirmekle yükümlüdür”. 
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Brüksel Sözleşmesinde de benzer bir hüküm bulunmaktadır. 

 4. Liman başkanlığına bildirmek, Liman tüzüklerine göre kaptanlar, her türlü deniz 

kazalarını liman başkanlıklarına bildirmek zorundadırlar. 

Brüksel Sözleşmesi, çatma halinde kaptanlar için birbirine yardım ve gemileri 

hakkında bilgi verme mecburiyeti koymuş ancak buna uymayan donatanları sorumlu 

tutmayacağını açıklamıştır (Br.Ç.md.8). 

Denizde tehlike ve kaza halinde yardım zorunluluğu 1982 Birleşmiş Milletler Deniz 

Hukuku Sözleşmesinde de yeralmaktadır (Yavaşça, 1993). 

Çatma durumunda gemi kaptanı tarafından yapılacak olan hukuki açıdan önemli 

işlemler bulunmaktadır. Öncelikle olayın tespitine yönelik olarak (Ilgın, 2008); 

• Derhal mevkii atılarak çatma anındaki mevkii kayıt altına alınır, 

• Çatma sonucunda ölen ya da yaralan olup olmadığı tespit edilir, 

• Geminin genel kontrolü yapılarak su alıp almadığı, emniyetle seyiri engelleyecek 

bir hasar ve arızanın varlığı kontrol edilerek gerekli görülen tedbirler alınır, 

• Çatma zamanındaki rüzgar şiddeti ve yönü, akıntı şiddeti ve yönü, deniz ve hava 

durumu gemi jurnaline kaydedilir, 

• Çatmaya karışan diğer geminin ayrıntılı bilgileri alınır (Gemi adı, ülkesi, 

bağlama limanı, hasarın durumu, yükü, draftları), 

• Bu bilgiler ışığında donatana ivedilikle bilgi verilir. 

Hasarın tespitine yönelik olarak ise; 

• Çatışılan gemideki hasarın ileride dava konusu olduğunda büyütülmesinin önüne 

geçmek maksadıyla gemide ve yükünde müşterek sörvey ya da mahkemece tespit 

yaptırılır (Mahkemeden “Tespit talebine ilişkin” örnek dilekçe Ek-H’da 

sunulmuştur (Ilgın, 2008), 

• Çatma açısı, gemideki ve yükdeki hasarın içten ve dıştan detaylı belirlenmesi ve 

her iki geminin de fotoğraflanması, 

• Klas kuruluşu ve sigorta sörveyörlerininin çatma sonrasında ve onarımı müteakip 

tekrar gemiye davet edilmesi oldukça önemlidir. 

Son olarak delillerin tespitine ilişkin; 

• Gemi güverte ve makine jurnalleri, 
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• Gemiye/Gemilere ait “rota kaydedici” (course recorder) cihazının olay zamanına 

ilişkin yazılı çıktısı, 

• Gemiye/Gemilere ait “eko sounder” cihazının olay zamanına ilişkin yazılı çıktısı, 

• Gemiye/Gemilere ait “köprüüstü makine telgrafı kaydedici” cihazının olay 

zamanına ilişkin yazılı çıktısı, 

• VDR cihazı çıktıları (Eğer VDR cihazı çıktıları varsa rota kaydedici, köprüüstü 

makine telgrafı kaydedici, eko sounder çıktıları istenmeyebilir), 

• Çatmanın krokisinin çizilmesi, gemilerin çatma anındaki rota ve süratleri ile 

çatma açısının belirlenmesi, 

• Olaya ilşkin kaptan raporları ve personelin ifadeleri, 

• Gemilerin çatışmadan kaçınmak için DÇÖT gereğince neler yaptığı, 

• Kılavuz kaptan varsa kılavuzun raporu, 

• Liman Başkanlığı tahkikat raporu, 

• Olaya ilişkin meterolojik veriler, 

• Çatma mevkiinde trafikle ilgili bir düzenlemenin varolup olmadığı, 

• Deniz raporu (Sea Pprotest) alınması, 

Eski TTK kanunu madde 982 ve yeni TTK madde 1083 gereğince kaptan, olağandışı 

her olayla ilgili olarak deniz raporu almak zorundadır. Bu hüküm gereğince 

çatmadan sonra da ilgili makamlardan deniz raporu almak zorundadırlar. Denizde 

Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun (DCMKHK) gereğince, eski TTK 982’nci 

madde, yeni TTK 1083’ncü maddeye göre; “selahiyetli mahkemeye deniz raporu 

tespit ettirmekle mükellef her kaptan, bu raporun onaylı bir nüshasını kazadan sonra 

uğradığı liman başkanlığı bulunan ilk limanda, liman başkanlığına verir” (Yeni Türk 

Ticaret Kanunu, 2011). 

Çatma sonrasında uygulanacak tedbirler (Ilgın, 2008) ; 

Mümkün olduğu takdirde karşı taraftan tahmini çalışılmayan gün sayısı ve tamir 

masrafları hesaplanarak bu meblağın karşılığında garanti mektubu alınır ya da 

geminin seferden men edilmesi yolunda mahkemece tedbir konulması talebinde 

bulunulur, Diğer gemi kaptanına “Protesto mektubu” gönderilir.  
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3.8 Çatma Sonrasındaki Yükümlülükler (Suçlar)  

Kusurlu bir çatmaya neden olmak ve sonucunda bir önceki başlıkta açıklanan 

görevlerin yerine getirilmemesi suç teşkil eder. 

1. Türk Ceza Kanunu madde 383’e göre; tedbirsizlik, dikkatsizlik, sanat ve 

meslekte tecrübesizlik sonucu batmaya veya deniz kazasına sebep olmak ağır 

suçtur. 

2.  Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanuna (DCMKHK) göre; çatmadan 

sonra yukarıda sayılan bilgi verme, jurnale kayıt etme ve rapor suretini liman 

başkanlığına vermemek suçtur (CK.md.23). 

3.  Aynı kanuna göre; yardım mecburiyetini yerine getirmemek de suçtur 

(CK.md.24) (Yavaşça, 1993). 

3.9 Uluslararası Uygulamalar 

3.9.1 Anglosakson hukuk sistemindeki uygulamalar 

3.9.1.1 A.B.D. 

Tarihsel olarak ilk kez İngiliz Yüksek Deniz Mahkemesi (English High Court of 

Admiralty) çatmayla ilgili davalarda “kusur” ve “ihmal” kavramlarını 1544 yılında 

kullanmaya başladı (Kenneth, 1961). Daha sonraları çatmayla ilgili kararlarda kusur 

ve ihmal sıklıkla kullanılan ifadeler haline geldi. Amerikan mahkemeleri de İngiliz 

mahkemelerinin kabul ettiği prensipleri ilke olarak benimsedi. Çatmaya ilişkin 

verdiği kararlarda kusur sorumluluğunun belirlenmesine dikkat etti. 

A.B.D.’leri 1910 Brüksel Sözleşmesinin tarafı değildir. Bu nedenle çatma 

davalarında Konvansiyonu imzalayan ülkelerden farklı olarak sorumluluğun sınırları 

konusunda ayrılmaktadır (Kreps, 1984). 

Amerikan kuralı, ortak kusurlu çatmalarda zararın eşit olarak paylaşılması 

şeklindeydi. Bu kural, İngiliz hukukundan hareketle benimsenmişti. İngiliz 

mahkemeleri, 1614 yılında Ruckton V. Lambton davası ile hasarın eşit paylaşımı 

kuralını uygulamaya başlamıştı. Bununla beraber “kusur” kararı için bu kurala 

başvurulması gerekli değildi. Çatmanın nedeni belli olmadığında bile yarı yarıya 

hasarın paylaştırılması bir örf, adet kuralı haline gelmişti (Meadows & Markulis, 

2002). Bu kural daha sonra “Moities Rule” adını alarak 9 yıl sonra Lordlar kamarası 
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tarafından adapte edildi. Hasarda Moities kuralı, kusurlu çatmalarda İngiliz Hukuk 

kuralı haline gelerek 1911 İngiliz Deniz Konvansiyonu anlaşmasına kadar devam 

etti. Bu kural, bölünmüş hasar kuralı olarak da adlandırılmaktaydı (The divided 

damages rule).  

Moities kuralı, Amerikan mahkemeleri tarafından müşterek kusurlu çatmalarda 120 

yıl boyunca uygulanmaya devam etti. Mahkemeler tarafından oldukça kritik edildi ve 

1975 yılına kadar uygulandı. Bundan sonra “Pensilvanya Kuralı” uygulaması başladı. 

Bu kural kadar Amerikan Deniz Hukukunu etkileyen başka bir kural olmamıştır. Bu 

kurala göre, güvenli seyir düzenlemelerine aykırı hareket eden bir geminin çatışmaya 

neden olduğunda aksini ispat etmediği sürece sorumluluğun da o gemiye ait olduğu 

şeklinde ifade edilmektedir. Bir neden gösterildiği takdirde ki neredeyse imkansız 

olduğundan bir çok mahkeme bu şekilde karar vermekteydi (Meadows & Markulis, 

2002).  

Pensilvanya kuralından sonra Major-minor kusur kuralı devreye girdi, bu kural 

gemileri haksız yere eşit kusur oranı paylaşımından korumak üzere dizayn edildi 

(Brown, 1977). 

Kusur, donatandan gemi adamlarına, gemi adamlarından gemiye kadar bütün 

aşağıdaki faktörlere bağlıdır; 

1. Müşteriler ve denizin kullanımı, 

2. Tüm denizcilik kurallarına ve düzenlemelerine uyumla ilgili güvenli seyirin 

amaçlanması, 

3. Geminin bakım seviyesi ve ekipmanlarının durumu, 

4. Gemi zabitlerinin ve gemi adamlarının durumu, 

5. Denizde kazalardan kaçınmaya yönelik alınan önlemler, 

6. Çevredeki diğer gemilerin emniyetine riayet edilmesi, 

7. Öncelikle tehlikeli bir durum söz konusu olduğunda gemi personeli, zabitlerin 

açık sözlü olmaları. 

Bir çatma meydana geldiğinde donatanların, yük sahiplerinin ve gemi adamlarının 

farklı ülkelerden olması mahkemeler arasında birbirinden çok değişik kararların 

çıkması çatma davalarında karışıklıklara neden olmaktaydı. Örneğin; Kuzey buz 

denizindeki bir çatmaya ilişkin Londra, Antwerp ve Rotterdam mahkemeleri farklı 

kararlar vermişlerdi. Bu türlü farklı uygulamaların yarattığı karışıklıkları gidermek 
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amacıyla 1910 Brüksel Konvansiyonu kabul edilmiştir. Bu konvansiyona bir çok 

devlet katılarak anlaşmayı imzalamışlardır. Arjantin, Avusturya, Belçika, Brezilya, 

Danimarka, Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, Japonya, 

Meksika, Nikaragua, Norveç, Portekiz, Romanya, Rusya ve İsveç anlaşmayı 

onaylamışlardır. A.B.D., Şili, Küba, İtalya, İspanya henüz imzacı devlet 

olmamışlardır (Huger, 1927). 

Halihazırdaki Amerikan sistemi, İngiliz hukukundan etkilenerek kusurun oranına 

bağlı olmaksızın hasarın eşit olarak paylaştırılması esasına dayanır ki, bu sistem 

“judicium rusticum” olarak da bilinir. Örneğin; A gemisinde 100.000 dolarlık bir 

hasar, B gemisinde 50.000 dolarlık bir hasarın meydana geldiği tespit edildiğinde, B 

gemisi A gemisine 25.000 dolarlık bir ödeme yaparak hasarı, yarı yarıya paylaşmış 

olurlar (Roscoe, 2008). 

Amerikan hukukunda kusurun paylaştırılması kuralı, Pelsinvanya, Major-minor hata, 

error in extremis (acil durumdaki hata) kurallarının gerekliliğini ortadan kaldırmıştır 

(Ray, 1994). Yinede bu kurallar çatmalarda delil oluşturacak sonuçlara varmak için 

kullanılabilmektedir. Bunun aksine nedeni belli olmayan kusur ve kaçınılmaz kaza, 

paylaştırılmış kusur oranı kuralının bir alternatifi olarak durmaktadır (Sager, 1997). 

Sonuçta kusurun derecesine bağlı olarak zararın paylaştırılması, kusurlu çatmalarda 

zararın bölünmesi kuralına başvurulmasına nazaran bir zorluğu bulunmamaktadır. 

Zararı eşit olarak paylaştıran bu kurala, kusurun nedeninin anlaşılamadığı ya da 

kazanın kaçınılmaz olduğu durumlarda başvurulmalı diğer şartlarda uygulanmamalı 

(Mattioni, 1993). 

Amerikan hukuku, gemiler arasındaki çatma sorumluluğunu 1910 Brüksel 

Sözleşmesini onaylayan bir çok denizci ülke gibi değerlendirmeye aldı. Bu yeni 

paylaşım kuralı Amerikan mahkemelerine çatma sorumluluğunu adaletsizliğe neden 

olmadan doğrudan değinmesine ortam sağladı. İngiliz mahkemeleri, kusur 

paylaşımını uzun yıllardır uygulamaktaydı ve kuralı geliştirerek “potansiyel neden ve 

sorumlulukları”da değerlendirmeye almaktaydı (The Alzimar, 1981). 

3.9.1.2 İngiltere 

İngiltere ve Kanada’da 1910 Brüksel Sözleşmesinin öngördüğü şekilde paylaştırılmış 

sorumluluk kuralı uygulanmaktadır. Çatmaların büyük çoğunluğu çatışan gemilerin 

belli oranlarda hatalı oldukları durumları içerir. Böyle bir durum meydana geldiğinde 
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İngiliz Mahkemeleri, 1995 Ticari Gemiler Anlaşması ve 1911 Deniz 

Konvansiyonuna dayanarak haksız fiil prensipleri çerçevesinde gemiler arasındaki 

kusur oranlarını belirler. Eğer gemiler arasındaki kusur oranları, net bir şekilde 

ayrılamadığı takdirde kusur, taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır (Baughen, 

2004). 

Profesör Francesco Berlingieri’nin 1910 Brüksel Diplomatik Konferansında 

görüşmeleri kayıt altına aldığı çalışmasında, kusurun derecesi (degree of fault) ve 

kusurun ağırlığı (gravity of fault) hususlarının birlikte tartışıldığını, ele alındığını not 

etmiştir. 

İngiliz analizine göre 1910 Brüksel Sözleşmesinin 4’ncü başlığını değerlendiren 

hakim Brandon, kusurun paylaştırılmasını iki açıdan düşünülmesini önermiştir. 

Birincisi, sorumlu tutulabilirlilik (kusurluluk), ikincisi; zarar ya da hasarın büyüklüğü 

(potansiyel neden). Potansiyel neden örnek olarak özellikle hassas mevkiilerdeki 

aşırı hız ve uygun olmayan rota değişiklikleri yapmak gösterilebilinir (Sweeney, 

2000). 

1977 Deniz Hukuku Enstitüsünün Çatma Sempozyumunda sunduğu makalesinde 

Hakim Brandon, Deniz Mahkemesi hakimi olarak sonrasında Temyiz Mahkemesi 

üyesi olarak İngiliz çatma davalarını gözden geçirmiş ve 1911 Deniz Konvansiyonu 

Sözleşmesi altında daha alt seviyedeki mahkeme kararlarını inceleyerek (Brandon, 

1977) kusur paylaşımında “potansiyel neden” tek başına düşünülmeli diye tavsiyede 

bulunurken Lordlar Kamarası ve Temyiz Mahkemesinin kusurla ilgili olan son 

kararlarında “hem potansiyel neden hem de kusurluluk” hesaba katılmalı ve üzerinde 

durulmalıdır (Heady, 2001) şeklinde yaklaşımı söz konusudur. 

3.9.1.3 Kanada 

Kanada, bir İngiliz kolonisi olarak denizcilikte İngiliz Hukukundan faydalanmıştır. 

Kusur oranı uygulaması İngiltere’de olduğu gibi geçmişte görülmekteydi. 1914 

yılında Kanada, İngilizlerin 1911 Deniz Konvansiyonuna (Maritime Conventions, 

1911) benzer şekilde Kanada Deniz Konvansiyonu kurallarını (Maritime 

Conventions, 1914) kabul ederek kusur oranı uygulamasını iç hukukuna adapte etti. 

Kusur oranı kuralı günümüzde de Kanada Taşımacılık Sözleşmesi (Canada Shipping 

Act, 1985) ile yürürlüktedir. 
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3.9.1.4 Avustralya ve Yeni Zelanda 

Çatma davalarında yargılamaya ilişkin İngiliz konsepti, büyük ölçüde Amerikan 

sistemindeki gibidir. İngiliz Deniz Mahkemesi, Yüksek Adalet Divanını Yüksek 

Mahkemesinin bir parçası olarak dünyanın herhangi bir yerinde seyir yapılabilen 

sularında meydana gelen çatma davalarına bakmaktadır. Kanada, Avustralya ve diğer 

Commonwealth ülkelerinde de benzer bir durum söz konusudur (Berlingieri, 1977). 

3.9.2 Kara Avrupası hukuk sisteminde kusur  

Roma İmparatorluğu günlerinden beri denizdeki çatmalarda sorumluluk, tarafların 

biri ya da birinde kusurun bulunması esasına dayanmaktadır (Schoenbaum, 2001). 

Yani çatma gerçeği tek başına sorumluluğun belirlenmesi için yeterli değildir. 

Sorumluluğa karar vermek için sıralanan standartların ölçülerek dikkate 

alınmasından geçer;  

a) Kanuni ve düzenleyici kuralların, gemilerin yönetimi ve hareketlerini 

denetlemesi, 

b) Genel kabul görmüş seyir gelenekleri, 

c) Gemi adamlarından beklenen basiretli ve makul davranışlar. 

d) Sorumluluk sadece bu üç standarttan en az biri tespit edildiği takdirde hatalı olan 

tarafa yüklenir. Eğer yoksa sorumluluk da yoktur (Lennon, 2002). 

Diğer yandan Kara Avrupası ülkelerindeki hukuk sisteminde konsept çok daha 

farklıdır. Burada mahkeme durumunda kesin ilişkilerin gösterilmesi gereklidir. Yani 

davalının ikametgahı, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsveç ve Rusya gibi ülkelerde 

gözönünde bulundurulmak durumundadır. Gerçek şudur ki; haksız fiilin yapıldığı 

yer, duruşmanın yapılacağı yerin belirlenmesi için yeterli sayılan ülkeler Danimarka, 

Almanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Rusya 

Federasyonudur (Healy & Koster, 1991). Gemiler belirlenen kusur oranları 

nispetinde sorumludurlar. 

Çatmalarda hasarın hata payına göre bölünmesi düşüncesi yavaş yavaş gelişti. 

Fransız deniz mahkemeleri de bu yaklaşımı tercih etmeye başladı ve iki tarafın suçlu 

olduğu çatmalarda kusur (hata) oranları nispetinde hasarın paylaştırılması ilkesi 

Fransız Deniz Hukuku Birliğince 1899 yılında kabul edildi. Bu ilke diğer Avrupa 
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ülkelerini de etkileyerek 1910 Brüksel Sözleşmesine ithal edilmiştir (Gambrill, 

2009). 

Deniz Hukukunun orjini batıdaki iki büyük hukuk akımından, kamu hukuku ve 

medeni hukukundan ortaya çıkmıştır. Bu iki akım, uluslararası hukukla buluşarak 

1910 Brüksel Konvansiyonu ile büyük bir çerçeveye kavuştu (Arroyo, 1991). 

Hasarın bölünmesi kuralı XIII. yüzyılda Byzantine Rhodian Deniz hukukunda 

bulunmamaktaydı (Ashburner, 1909). Bu prensibin ilk tohumu XX. yüzyılda Oléron 

hukunda görülmektedir. Sonrasında Wisby hukuku, Consolato del More ve 

Ordonance de la Marine (1681 XIV. Louis) deniz hukukunda bu prensibin gelişimine 

katkı sağlayan kurallar topluluğudur (Marsden, 1961). 

Sonuç olarak daha adaletli bir “kusur oranı” (proportianet fault/comparative fault) 

1910 Brüksel Çatma Konvansiyonu ile hayata geçirilmiştir. Konvansiyonun 4’ncü 

başlığında gemiler kusur oranları nispetinde hasara katlanırlar (Tetley, 1992). 

3.9.2.1 Fransa 

Fransa’da deniz hukuku, medeni hukukun bir parçası olarak gelişti ve kusur oranı 

kuralı Oléron hukuku ile ilk kez uyarlandı. Sonrasında Wisby hukuku ve sonuçta 

XIV. Louis’in 1681’deki Ordonance de la Marine’si ile hayat buldu (Marsden, 

1961). 1807 Ticari Kodu (Rodman, 1804) denizde meydana gelen çatmalara daha 

ince ayrıntılı bir sistem getirdi. Birincisi, “force major”, “cosfortuit” veya “act of 

God” durumlarında herkes kendi zararlarına katlanır. İkincisi, bir şüphe varsa ve 

kusur ispat edilemiyorsa taraflar kendi hasarlarını karşılamakla mükelleftirler. Son 

olarak, bir tarafın kusurlu olduğu durumda, zarardan tamamen kusurlu olan taraf 

sorumlu idi. Ancak kod, iki tarafın kusurlu olduğu durumlarda herhangi bir açıklık 

getirmemişti. 19 yy. başlarında mahkemelerin paylaştırılmış kusur oranı 

uygulamasına geçmeleri ile aynı kural, gemiler içinde uygulanmaya başladı. 

15 Temmuz 1915’de çıkarılan kanunla, Fransız Ticari Kodunu düzenleyerek Kanada, 

İngiltere ve diğer imzacı ülkeler gibi 1910 Brüksel Konvansiyononu ulusal hukukuna 

adapte etti (Law of July, 1915). 
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3.9.3 Japonya 

Japonya’da çatma davalarında kusur oranları, 19 Kasım 1947 yılında kabul edilen 

135 nolu (Deniz Kazalarının Araştırılması hakkındaki kanun, 1947) gereğince 

belirlenir. Bu kanunun amacı, Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına bağlı Deniz 

Kazaları Araştırma Kurulunun araştırma prosedürlerini belirlemek, gemi 

adamlarının, küçük gemi kaptanlarının veya kılavuz kaptanların faaliyetlerini 

düzenlemek, kazaya neden olan kusur ya da ihmallerin ortaya çıkarılması, gelecekte 

kazaların önlenmesi çalışmalarının yapılmasını koordine etmek maksadıyla kabul 

edilmiştir. Buna istinaden deniz kazalarını araştırma görevi Deniz Kazalarını 

Araştırma Kuruluna verilmiştir. Bu kurul, ölümlü büyük kazaları araştırır. Ülke 

geneline dağılmış Yerel Deniz Kazalarını Araştırma Kurulları da Deniz Kazalarını 

Araştırma Kuruluna bağlı olarak daha küçük çaptaki kazaları araştırmak üzere 

çalışırlar. 

Hakimler ve kaza araştırmacıları, Deniz Kazalarını Araştırma Kurulu tarafından 

tayin edilirler. Araştırmacı, deniz kazasının araştırmasıyla ve ilgili tüm detayların 

ortaya çıkarılması amacıyla görevlendirilir. Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, 

Bakanlar Kurulunun talimatıyla hakimler ve araştırmacıları hukuki bilgisi ve deniz 

tecrübesi olanlar arasından seçerek görevlendirmeyi yapar. Aynı sayıdaki hakim ve 

araştırmacılar, Bakanlar Kurulunun talimatına dayanarak görevlerini yerine getirirler. 

Hakim, görevini yerine getirirken ve kararını verirken tamamen bağımsızdır. 

Kaza Araştırma Kurulu, yargılamayı 3 hakimden oluşan bir heyetle yürütür. Bununla 

beraber 1 hakim, yerel kaza araştırma kurulu ile araştırmayı yürütür. Eğer bu hakim, 

yerel kaza araştırma kurulu tarafından yapılan araştırmayı yetersiz görür ya da 

araştırmanın daha da genişletilmesi kanaatine varırsa araştırmanın Deniz Araştırma 

Kurulu tarafından 3 hakimle yürütülecek bir araştırmaya dönüştürülmesi talebinde 

bulunabilir. Aynı hakim, 3 kişilik hakim heyetinin başkanlığını yaparak araştırmanın 

heyet tarafından devam ettirilmesini sağlar.  

Ölümle sonuçlanan kazalar gibi büyük kazalar hariç diğer kazalarda yargılama, deniz 

kazasının meydana geldiği yerdeki yerel deniz kazalarını araştırma kurulu tarafından 

yürütülür. Eğer deniz kazasının meydana geldiği mevkii bilinmiyorsa o zaman 

kazaya karışan gemilerin sicile kayıtlı oldukları limanlardaki yerel deniz kazalarını 

araştırma kurulu tarafından da yargılama yapılabilir. 
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Dava, iki veya daha fazla yerel deniz kazalarını araştırma kurulu tarafından 

yürütülüyorsa o zaman ilk araştırma talebi istenen yerel kurul tarafından devam 

ettirilmelidir. 

Japon karasularının dışında meydana gelen kazalarda yargılama, Altyapı Ulaştırma 

ve Turizm Bakanlığının talimatıyla yapılmalıdır. 

3.9.4 Çin Halk Cumhuriyeti 

Çoğunlukla Çin deniz hukuku, ulusal ve yabancı kaynaklara başvurur. Karasularında 

iken yabancılar ulusal hukuka uygun davranmalılar. Bazı hukuk kuralları ve 

düzenlemeler yabancı kaynakların tekrarı gibidir (Broedermann, 1984). Çin’in 

denizcilik düzenlemeleri sadece yabancı gemilere yöneliktir. Bu düzenlemeler, 

kurtarma-yardım, sigorta, vergiler, çatma, hurdalar, pilotaj, sınırlı sorumluluk, 

kirlilik, mahkemelerin kullanımı ve eşya taşınması konularını kapsamaktadır (Park, 

1979). 

Yabancı gemi düzenlemeleri doğrudan uluslararası kurallara başvurur. 1 Nisan 1980 

tarihinde 1972 Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünü kabul etti. Buna ilaveten 1974 

SOLAS (International Convention for Safety of Life) ile 1978 Londra Protokolünü 

onayladı (Dicks, 1989). 

Çin limanlarında yabancı gemilerin bir çatmaya karışması durumunda kaptanları, 

telsiz ile mümkün olan en kısa zamanda liman yönetimine rapor etmeli. Buna 

ilaveten 24 saat içinde yazılı bir rapor göndermeli. Eğer çatma liman dışındaysa bu 

süre 48 saate kadar uzayabilir. 

Sorumluluk, kusura dayanır ve force majörün sorumlulukta bir muafiyeti söz 

konusudur. Sorumluluk paylaştırılır, Çin, 1910 Brüksel Sözleşmesini takip eder 

(Brüksel Sözleşmesi, 1910). 
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4. ULUSLARARASI DÜZEYDE KUSUR ORANLARININ İNCELENMESİ 

4.1 Amerika Birleşik Devletleri 

A.B.D.’lerinde çatma meydana geldiğinde veya bir Amerikan gemisi, A.B.D.’nin 

dışında bir kazaya karışırsa bir yaralanma veya hasar söz konusu olduğunda U.S. 

Sahil Güvenliğine rapor edilmeli. Sahil Güvenlik, kaza araştırmasını ve kaza 

araştırma bürosunun bulgularını rapor olarak yayınlar. Çatmaya karışan yabancı 

bayraklı bir gemi varsa o geminin bayrak devletine ait Deniz Güvenlik Otoritesi de 

bir araştırma yapabilir (IMO Code for the Investigation of Marine Casulties and 

Incidents, 1997). A.B.D.’nde büyük deniz kazalarındaki kaza araştırmasını 

(Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurumu NTSB, 2013) yapar.  

Amaç:  

Bu program, organizasyonun yönetim takımı, teknik kadro ve saatli çalışanların 

katılımıyla kazaların, hafif atlatılmış büyük olayların ve özellikle felaket 

boyutlarında cereyan etmiş vakaların, baştan sona araştırılmasıyla, ilgili bulguların 

ortaya konması ve sonuçlarının organizasyonda tüm boyutlarıyla tartışılmasıyla 

uygulamaya konmuştur. 

Bu programın amacı, olayların temel sebeplerini aydınlatmak, kazaların tekrar 

meydana gelmesini önlemek maksadıyla doğru adımların atılmasını sağlamaktır. 

Kapsam: 

Tüm tehlikeli hadiselerde makul bir biçimde aşağıdaki hususlar araştırılır; 

1. Kontrolsüz zehirli madde salınımı, 

2. Yangınlar, patlamalar, 

3. Önemli ekipmanlar, temel hasarlar, 

4. Ciddi personel yaralanmaları, 

5. Personel haricindeki kişilerin yaralanmaları, 

6. Çevresel etkiler ve 

7. Güvenirlik, 
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8. Amaçların verimliliği ve 

9. Müşteri mennuniyeti. 

Bu kapsama alanı sözleşme taraflarını, çalışanlarını ve ziyaretçilerinin 

yaralanmalarını ve ekipmanlarının hasarlarını da içerir. Aynı zamanda beklenmeyen 

ekipman arızalarını, karşılanmayan kiralama gerekliliklerini, seyir gecikmelerini ve 

kargo hasarlarını da kapsamaktadır. 

Açıklamalar Bölümü 

İncident (Olay/Vaka)  

Makul düzeyde zararla karşılaşılmış sonuçları olan plansız olaylar ve şartlar zinciri. 

Accident (Kaza)  

Beklenmeyen ve istenmeyen sonuçları olan olaylardır. Sonuçları, personel 

yaralanmaları ve ölümleri, mal kaybı, çevresel etkiler, iş kayıpları v.s. ile ilgili olan 

vakalar. 

Felaket (Catashropic Accident) (CA)  

Aşağıdakilerden biri veya bir kaçı ile sonuçlanan olay veya olaylar zinciri, 

• Bir veya daha fazla ölüm, 

• Personelin çeşitli yaralanmaları, 

• Önemli malzeme/ yük hasarları, 

• Yakında vuku bulmasından korkulan, önemli ölçüde halk sağlığını tehtid eden 

hususlar, 

• Çok önemli çevre hasarları, 

• Çok büyük finansal kayıplar veya 250.000 $ dan büyük mal kayıpları veya 

• 25’den daha fazla müşteri şikayetleri. 

Büyük kaza (Major accident) (MaA)   

Felaket boyutunun haricinde kalan kazaları içerir. Şöyle ki; 

• Bir personelin yaralanması, 

• Ciddi kişisel yaralanma, 

• Büyük mal hasarları, 

• Halk sağlığına etki eden küçük zararlar, 

• Küçük çevre zararları, 
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• Büyük finansal zarar veya 50.000 $ ile 250.000 $ arasında maddi hasarlar veya 

• 5’den fazla 25’den az müşteri şikayetleri. 

Küçük kaza (Minor accident) (MiA)  

Felaket derecesindeki kazalara ve büyük kaza kategorisine girmeyen kazalar küçük 

kaza olarak nitelendirilir. 

• Herhangi bir yaralanma içermeyen kazalar, 

• Küçük finanasal zararlar veya 5.000 $ dan büyük, 50.000 $ dan az mal kayıpları, 

• 5 ve daha az sayıdaki benzer müşteri şikayetleri. 

Sonuç: 

İstenmeyen veya beklenmeyen sonuçlar organizasyonları negatif etkiler. 

Hafif atlatılmış kazalar (Near Miss) (NM)  

Herhangi bir kaybın söz konusu olmadığı kazalar veya farklı koşullarda 

gerçekleşseydi kötü sonuçları olabilecek kazalar ya da bazı sonuçları olan fakat 

makul düzeyde farklı koşullarda meydana gelseydi daha fazla olumsuz sonuçları 

olabilecek kazalar. 

Ciddi yaralanma 

Acil tıbbi yardım gerektiren, doktor odası veya acilde yapılan müdahaleler.  

Zarar durumu 

Olaylar veya şartların getirdiği arzu edilmeyen sonuçlar. 

Olay/Vaka 

İnsanların neden olduğu, otomatik çalışan sistemler, bileşenler, harici olaylar veya 

doğal fenomenlerin sonucu. 

Şartlar 

İçinde bulunulan durum. 

Temel faktör 

Yapısal, makine, ekipman, donanım problemleri, insan hataları ve harici faktörler 

kazaya neden olur veya kazaların meydana gelmesine olanak tanır veya sonuçların 

daha da kötü olmasına neden olur. 
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Problem 

Yapısal, makine, ekipman ve donanım performansının istenilenin dışında kullanımı. 

İnsan hatası 

Arzu edilen performansın haricinde, insanların performans sergilemesi. 

HARİCİ FAKTÖRLER 

Organizasyonun kontrolü dışındaki konulardan oluşur. Örneğin; deniz ve hava 

şartları, bilinmeyen seyir tehlikeleri v.s. 

Orta düzey neden 

Temel nedenin altını çizen ancak esas neden olabilecek kadar derin etkisi olmayan 

bir nedenden bahsedilmektedir. 

Hata notu / Eksiklik (ION) (Item of note)  

Doğrudan olayın sonucu ile ilgisi olmayan araştırma sonunda ortaya çıkarılan eksik, 

noksan, hata. 

Temel neden 

Bir yönetim sistemindeki hata, temel faktörün oluşmasını veya meydana gelmesine 

olanak tanır. 

Yönetim sistemi 

Yönetimle ortaya konan sistem, arzu edilen davranışları cesaretlendiren ve 

istenmeyen davranışların da ortaya çıkmasına müsade etmeyen bir yapıdır. 

Güvenlik 

Fiziksel prosedür veya yönetimle kontrol yoluyla olayların sonuçlarını engellemek 

veya hafifletmek. 

Tavsiyeler 

Yönetim sistemlerini veya güvenlik anlayışını geliştirmek, tadil etmek maksadıyla 

yeni düşünceler üretmek. 

Çözüm 

Tavsiyelerin uygulanması, düzenlenmesi. 
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Temel neden analizi 

Kazaya neden olan temel faktörlerin, orta düzey nedenlerin ve ana nedenlerin 

aydınlatılması ve tavsiyelerin geliştirilmesi, her seviyedeki analizin yönlendirilmesi. 

Görünen neden analizi 

Bir olay için temel faktörleri açıklayan, tavsiyeler geliştiren onları yönlendiren bir 

analiz ancak esas nedenin aydınlatılmasında zorunlu olmayan bir analiz. 

Olayların sınıflandırılması 

Organizasyon felaket, büyük ve küçük kazalar ile hafif atlatılan kazaları yeterince 

araştırabilmek için uygun kaynaklara başvurur. Çeşitli seviyelerdeki risk ve istenen 

araştırma kaynaklarına yoğunlaşabilmek ve çok önemli riskleri yönetebilmek 

maksadıyla şirketler, çeşitli araştırma takımları ve farklı seviyelerde araştırma 

dökümanlarını her kategorideki olaylar için kullanırlar. 

Gemi güvenlik zabitinin görevleri  

Gemi güvenlik zabiti, olayı kategorilendirerek uygun araştırma protokolüne karar 

verir. 

Şirket yöneticisinin rolü 

Şirket yöneticisi, hafifletici şartlara dayanarak hadisenin klaslandırılmasında 

değişikliğe gidebilir. 

Araştırma yöneticisinin rolü 

Organizasyonun olay araştırma yöneticisi, sınıflandırmayı gözden geçirir ve 

gerektiğinde rapor edilen olayın sınıflandırmasında ayarlama yapar. 

OLAY/ KAZA RAPORU 

İLK KAZA RAPORU 

Personel, kazadan geminin güvenlik zabitini (sorumlusunu) acilen haberdar etmeli. 

GEMİ GÜVENLİK ZABİTİNİN (SORUMLUSU) ROLÜ 

Gemi güvenlik zabiti (sorumlusu), kaza araştırması için uygun sınıflandırmaya karar 

verir. 
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KAZA YARALANMALARI 

Yaralanma olan herhangi bir olay, süratle organizasyonun güvenlik sorumlusuna 

rapor edilmelidir. 

RAPORLAMA İŞLEYİŞİ 

Gerekli olduğunda raporlama işleyişi ani müdahale ekibi tarafından yapılan 

müdahaleye engel olmamalı. 

EMERCENSİ MÜDAHALE PLANI 

Emercensi müdahale planı acilen organizasyon yönetimi ve diğer birimlerin haberdar 

edilmesinde rol oynar. 

KRONİK KAYIPLARIN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ 

Kronik olayların araştırılmasında organizasyonun tamamındaki risklerin 

azaltılmasında katkıda bulunanan tipteki risk analizine konsantre olunmamalı. Bunun 

anlamı, sıklıkla olan ve önemli sonuçları olan olayların önceliğine sahip olmasıdır. 

Bu tür olaylar, en yüksek seviyede önceliklidir. Çünkü organizasyonun tamamını 

riske sokan durumların ortadan kaldırılması ya da engellenmesi, azaltılması için 

önemli fırsatlardır. 

KRONİK KAYIPLARIN AYDINLATILMASI 

Kronik hataların belirlenmesi, olayların gruplandırılmasında önemli katkılar sağlar. 

KRONİK KAYIPLARA KARAR VERME TEKNİKLERİ 

Bu araştırma çeşitli araştırma teknikleri kullanılarak yerine getirilir. Pareto analizi, 

hata modları, malların analizi ve hata ağacı analizi gibi metodlar uygulanır. 

AMAÇ 

Amaç, olaylarda baskın karakteristiklerin aydınlatılmasıdır. Ağırlıklı hata, ortaya 

çıkarıldığında kaza/olay araştırmasında nedenlere karar verilebilir. 

AYDINLATMA TEKNİKLERİNİN DETAYLARI 

Aydınlatma tekniklerinin standart risk analiz teknikleri olması nedeniyle 

araştırmanın gerektirdiği detaylar kaza araştırma programının da karşılanmıyor ancak 

organizasyonun prosedürleri ve eğitim programlarında yer alıyor. 
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ARAŞTIRMA TİMİ 

TİM İHTİYAÇLARI 

Kaza/olay araştırma timinin büyüklüğü ve yapısı kazanın sınıflandırılmasına göre 

değişiklik göstermesine rağmen her araştırma timi aşağıda sıralanan ihtiyaçları 

karşılamalı; 

• En az bir personel prosesleri veya yapılanları bilmeli, 

• Tim lideri ve/veya diğerleri uygun bilgilerle kazayı iyice araştırmalı ve analiz 

etmeyi becerebilmeli. 

TİM LİDERLERİ 

Araştırma tim liderleri, kaza araştırma programının gerektirdiği temel eğitimleri ve 

temel araştırma teknikleri eğitimini almış olmalı. 

FELAKET BOYUTUNDAKİ KAZALARDA TİM LİDERLERİ 

Felaket boyutundaki kazaların araştırmasını yöneten personel için kaza/olay 

araştırma yöneticisinin takdirine göre ileri seviyede araştırma yaklaşımları eğitimleri 

ihtiyacı olabilir. 

GENEL TİM YAPISI 

Çizelge 4.1’deki her kaza sınıflandırması için araştırma tim yapısı, her kaza sınıfı 

için genel araştırma tim yapısını açıklamaktadır. 

Çizelge 4.1 : Her kaza sınıfı için genel araştırma tim yapısı. 

 Kaza Tipi 
Felaket 

Boyutundaki 
Kaza (CA) 

Büyük Kaza 
(MaA) 

Küçük Kaza* 
(MiA) 

Hafif 
Atlatılmış 

Kaza (NM) 
Çalışmalarda konularına 
hakim çalışanlar         

Eğitilmiş Liderler         
Gemi kaptanı veya 
personeli         

Güvenlik Yöneticisi       
Yasal temsilci       
Harici uzman 
Gemiye/Organizasyona       

 Katılım, olayın kompleks olmasına ve/veya şiddetine bağlıdır. 

* Tim, tüm ihtiyaçları karşılayan bir kişiden oluşabilir. 
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KAZA/OLAY ARAŞTIRMA SORUMLULUKLARI 

TÜM PERSONEL 

• Daha önce açıklandığı gibi kazanın rapor edilmesi, kişisel olarak bir kaza 

meydana geldiğinde güvenlik sorumlusunu haberdar etmek, 

• Kaza araştırma delillerinin toplanması. Bu form tanıklarla desteklenmeli. 

• Araştırmayı yapan tim desteklenmeli. 

KÜÇÜK KAZA VE HAFİF ATLATILMIŞ KAZALAR İÇİN SORUMLULUKLAR 

• Geminin güvenlik sorumlusu, tim üyeleri ile görüşerek araştırmanın 24 saat 

içinde başlatıldığından emin olmalı, 

• Gemi güvenlik sorumlusu kaza bölgesinin yeni yaralanmalara ve hasarları 

önlemek maksadıyla güvenlik altına alınmasını sağlamalı, 

• Araştırma mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve sonuçları yazılı 

bir dökümana dönüştürülerek yönetim kademesine iletilmeli, 

• Sonuçların gözden geçirilmesiyle yönetim, ihtiyaç olduğunda araştırmanın 

ilerletilmesine, genişletilmesine karar verebilir. 

FELAKET BOYUTUNDAKİ KAZALAR VE BÜYÜK KAZALAR İÇİN 

SORUMLULUKLAR 

• Gemi güvenlik sorumlusu, uygun olan kaza araştırma timi ve lideri ile görüşerek 

şirketin güvenlik yöneticisini acilen haberdar eder, 

• Şirketin güvenlik yöneticisi, her araştırmanın büyüklüğüne karar verir. 

• Aynı yönetici kazanın meydana geldiği bölgede yeni yaralanmaları ve hasarları 

önlemek amacıyla gerekli önlemleri aldırır ve emercensi müdahalelerin 

yapıldığından emin olur. 

ARAŞTIRMA TİMİNİN SORUMLULUKLARI 

Araştırma timi, organizasyonun kaza araştırma programında yeralan temel araştırma 

prosedürünü takip eder. Tim, aşağıdaki hususlardan sorumludur; 

• Araştırmaya 24 saat içinde başlamak, 

• Araştırmayı mümkün olan en kısa zamanda tamamlamak, 

• Tavsiyelerle beraber sonuçları yazılı hale getirmek, 

• Raporu, güvenlik yöneticisine göndermek. 
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TİM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 

Araştırma Tim lideri, gerekli olduğu zaman araştırmanın uygun bir şekilde 

yürümesini sağlayarak gerekli haberleşmeyi ve ilave ihtiyaçları temin eder. 

MEYDANA GELEN KAZA/OLAYLARDAKİ GERÇEKLERİN/BİLGİLERİN 

ELDE EDİLMESİ 

BİLGİLERİN TOPLANMASI 

Burada yapılan işlem, olayla ilgili neler olup bittiğini anlamak üzere bilgilerin 

toplanmasıdır. Bu kapsamda Çizelge 4.2’de bilgilerin toplanma prosedürü 

yeralmaktadır. 

TESADÜFİ FAKTÖRLERİN KARARLAŞTIRILMASI 

NEDENLERİN ANLAŞILMASI 

Olayın nedenlerinin anlaşılmasının geliştirilmesi, basitçe hata ağacının tesadüfi 

faktör bölümü veya diğer uygun metodların kullanımıyla her araştırmanın yapısının 

kurulması. 

DÖKÜMAN GERÇEKLERİ 

Olayın gerçeklerinin (durumun ve şartların) açıklanması, pratiği genişleten bilgilerin 

zamanlamasını içerir. 

TESADÜFİ FAKTÖR TABLOLARI KULLANILDIĞINDA (CA, MaA)  

Tesadüfi faktör tablosu tipik olarak zamanlama ve insan reaksiyonlarını içeren 

kazalarda temel bir araştırma aracıdır. 

Tesadüfi faktör tablosu, geçmişten alınan her bir adımda, gerçeklerin yeterliliğinden 

emin olunmalı. Bu sorun araştırmanın yönetilmesinde gerekli olan dataların 

toplanmasına karar verilen şartların olması gerekenlerin neler olduğu belirler. 

HATA VEYA 5 (BEŞ) NEDEN AĞACI KULLANILDIĞINDA 

Hata ağacı veya neden ağacı tipik olarak ekipman/donanım/güverte yapıları ve 

kronik problemler için temel bir araştırma tekniğidir. 

Hata ağacında seviye geliştirilmeli, olaydaki potansiyel nedenler netleştirilmeli. 
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Çizelge 4.2 : Bilgilerin toplanma prosedürü. 
Atılacak Adımlar Yapılan İşlemler 

Olay yerinin incelenmesi 
(Güverte/Makine/ekipmanlar ve 
donanımlar dahil olmak üzere)  

Gemi ve ekipmanların güvenli şartlarda stabilize 
hale getirilmesi. Öncelikle fiziksel dataların 
korunması için güvenlik altına alınır. Böylece zarar 
görmelerinin önüne geçilir. 

Mümkünse görgü tanıklarından olay 
yeri bilgileri toplanır. 

Olayı gören tanıklardan ilk bilgiler temin edilir. 

Mümkün olan en kısa zamanda 
tanıklarla planlı görüşmeler doğrudan 
yapılır. 

Varsa yaralılarla ve diğer girdileri olabileceklerle 
görüşme, 
Kazanın içinde yeralanlarla kazadan sonra mümkün 
olan en kısa zamanda görüşülmesi, 
Kişisel ve özel olarak görgü tanıklarının dinlenmesi, 
bu sayede birinin cevabının diğerini etkilemesinin 
önüne geçilmesi sağlanır, 
Görüşmelerin sonuçlarının yazılı hale getirilmesi. 

Araştırma için fiziksel dataları 
destekleyecek görüntülü kanıtların ya 
da bilgilerin hazırlanması. 

Fotoğraflar Videolar 

Sahanın krokileri Haritalar 

Araştırmayla ilgili fiziksel dataların 
karalaştırılması 
 
 

Güverteler Kimyasallar 
Ekipman bileşenleri Ürün örnekleri 

Donanım malzemeleri Diğerleri 

Bilinmeyen sızıntı, buhar v.s. gibi 
örneklerin elde edilmesi. Şartların kayıt altına alınması, örnekler etkilenebilir. 

Kimyasal örnekleri de içeren 
malzeme analizleri için test 
planlarının geliştirilmesi 

Fiziksel datalar incelenmeden önce uygulanacak test 
planları hakkında mutabık kalmak. 

Ekipmanların bileşenlerinin ve 
örneklerinin analizini gerçekleştirmek 
ve her biri için test planlarını 
uygulamak. 

Temel analiz yapıldığında malzeme/örnek doğru 
çalışmayarak hasar almış olabilir. Onarım veya 
modifikasyonla sonuçlanan arızaların önlenmesi 
maksadıyla düzenleme yapılmalı. 

Potansiyel olarak kullanıbilir tüm 
döküman/bilgi kaynaklarının gözden 
geçirilmesi.  

Bilgisayar jurnali Çizimler Müşteri 
kayıtları 

Gemi jurnali Teknik 
manueller 

Test 
kayıtları 

Haritalar 
Değişen 
yönetim 
kayıtları 

Diğer 
kayıtlar 

Daha önceki kaza 
raporları 

Güvenlik, 
tehlike, 
müh.analizi 

Eğitim ve 
uygulama 
kayıtları 

Yazılı kural uygulamalarının kontrolü İşletme prosedürleri Güvenlik 
prosedürleri 

Bakım 
prosedürleri 

Hangi malzemenin kazayla ilgili 
olduğuna karar verilmesi ve bunlar 
için gözetim zincirinin kurulması. 

Bu malzemelere ulaşımın kontrol altına alınması. 

Kaza raporlarının olduğu bilgi 
kaynaklarının dikkatlice döküman 
haline getirilmesi. 

Kaza hakkında ileri bir araştırma ihtiyacı 
doğduğunda karar verilmesine yardımcı olacak 
önemli belgeler. 
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Ağaç, mümkün olduğunda azar azar dalları budanarak geliştirilmeli. Geçmiş 

tecrübeler, riski az gösterdiğinde data veya bilgi ki bunlar dalları temsil ediyor, 

mümkün olan bir riski göstermiyor veya benzer bir şey ise, dallarda düzenleme 

yapılmalı. 

SADECE GERÇEKLERİ İÇERİR 

Tabloları/ağaçları ihtiva eden data analizleri ve düşünceler gerçeklerden ayrılırlar. 

Bütün data kaynakları, düşüncelerin gerçeğe çevirilmesi için seferber edilmeli. 

SUÇA DEĞİL DATA TOPLANMAYA YOĞUNLAŞMA 

Kaza/olayla ilgili dataların toplanmasında direkt olarak ne oldu?, nasıl oldu?, nerede 

meydana geldi?, neler yapılmalıydı ya da yapılmamalıydı, kimler oradaydı gibi 

soruların cevaplarına odaklanılmalı. Organizasyon, neredeyse tüm kazaların insan 

hatasından meydana geldiğini anladığında kişisel suçlamalarda bulunmanın çok 

uygun bir yaklaşım olmadığının da farkına varacaktır. 

ALTERNATİF SENARYOLARIN LİSTELENMESİ (CA, MaA)  

Doğru senaryo kesin olarak kabul edilmediğinde bazı bilgilerin tamamlanamaması 

nedeniyle o zaman alternatif senaryoları oluşturmalı. 

TESADÜFİ FAKTÖRLERİN TEMEL NEDENLERİNİN KARARLAŞTIRILMASI 

1.ADIM 

Potansiyel yönetim sisteminin zayıflıklarının aydınlatılması yani tesadüfi faktörlerin 

neden varolduğunu ya da gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması gereklidir. 

2.ADIM 

Temel nedenlerin kararlaştırılması sık sık daha fazla datanın toplanmasını gerektirir, 

ancak yönetim sisteminin data toplamaya yoğunlaşılması, insan faaliyetleri ve 

ekipmanların bütünlük ve güvenirliklerinin kontrolü anlamına gelir. 

3.ADIM 

Deniz temel neden analiz haritasını kullanmak, yapının sağlanması ve sonuçların 

tutarlılığı açısından isabetlidir. 

4.ADIM  

Dökümantasyon, Deniz temel neden analiz haritasında doğru bir yoldur. 
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HER TESADÜFİ FAKTÖR İÇİN TAVSİYELERİN GELİŞTİRİLMESİ ÖNLEME 

Benzer tesadüfi faktörlerin önlenmesi için tavsiyelerin geliştirilmesi. 

DOĞRUDAN İLGİLİ YER 

Doğrudan kazayla ilgili tesadüfi bir faktöre ait tavsiyelerin oluşturulması. 

DÖRT ADIM 

Tavsiyeler, aşağıdaki 4 adımda gerçekleştirilmeli; 

Seviye 1: Tesadüfi faktöre yönelik tavsiye. 

Seviye 2: Araştırmanın bir bölümünde keşfedilen orta seviyedeki nedenlerin 

düzeltilmesi tavsiyesi. 

Seviye 3: Gemide veya organizasyonun diğer bölümlerinde (diğer gemi veya 

sahildeki faaliyetler) varolan benzer diğer problemlerin düzeltilmesine yönelik 

tavsiyeler. 

Seviye 4: Varolan yönetim sisteminin geliştirilmesi veya arttırılması veya benzer 

durumların ya da kaza sonuçlarına göre güvenlik önlemleri eklenerek veya 

geliştirilerek azaltılması konusunda tavsiyeler. 

PRATİK OLARAK 

Tavsiyeler pratik, uygulanabilir ve ulaşılabilir olmalı. Gelecekteki kaza risklerini 

kabul edilebilir seviyede azaltmalı. 

ESNEKLİK 

Tavsiyeler bir çok farklı çözümlere müsade etmeli, esnek olmalı. 

MALZEME NOTU 

Malzeme notu ile ilgili tavsiyeler, yönetime yazılı olarak rapor/memorandum olarak 

verilmeli, araştırma raporundan ayrılmalıdır. 

HASAR/KAYIP POTANSİYELİNİN KARARLAŞTIRILMASI GERÇEK 

SONUÇLAR GİBİ POTANSİYELİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bir kaza veya hafif atlatılmış bir kaza keşfedildiği zaman, gerçek sonuçlara ilave 

olarak kazayla ilgili potansiyel sonuçların da gözden geçirilme fırsatı olur. Bu 

şekilde birleştirilen potansiyel risk de değerlendirilir. Diğer bir deyişle farklı 

şartlarda bir kaza meydana geldiğinde sonuç, felaket boyutlarında veya oldukça kötü 
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olabilir. Potansiyel çıktıların tahminiyle kazalara uygun seviyede cevap verilmesi 

değerlendirilir. 

NİTELİĞE KARŞI NİCEL (SAYISAL) TAHMİNLER 

Genellikle kazalar için potansiyel sonuçların nitel tahminleri kullanılır. Bu her kaza 

için potansiyel sonuçların sayısal tahminlerini geliştirmek üzere pratik bir yol 

değildir. Bundan dolayı kaza araştırmada sık sık potansiyel sonuçları tahmin etmek 

üzere hasar/kayıp potansiyel matrisini kullanılmaktadır. 

POTANSİYEL KAYIP/HASAR MATRİSİ 

Potansiyel kayıp/hasarın tespit edilmesi maksadıyla Çizelge 4.3 oluşturulmuştur. 

POTANSİYEL KAYIP/HASAR MATRİSİNİN KULLANIMI 

Olay/kazalarda hasar ve kayıpların tahmin edilmesi için araştırma timi, tekrar etme 

olasılığını ve potansiyel ağırlığını tahmin etmeli. Aşağıdaki çizelge 4.4 ve 4.5 bu iki 

parametrenin tahmin edilmesini sağlar. 

Çizelge 4.3 : Potansiyel Kayıp/hasar. 

 

 

Tekrar Etme 

Potansiyeli 

 

 

Potansiyel Ağırlık Veya Sonuçlar 

A 4 B 4 C 4 D 4 

A 3 B 3 C 3 D 3 

A 2 B 2 C 2 D2  

A 1 B 1 C 1 D 1 

Çizelge 4.4 : Olay/kazanın tekrar etme olasılığı. 

 Tekrar Etme Olasılığı 
Kategori 1 2 3 4 

Frekans 10 yılda birden 
az 10 yılda bir Yılda bir Ayda bir kez 

veya daha fazla 

Yüksek 

 

Alçak Yüksek
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Çizelge 4.5 : Olay/kazanın potansiyel sonuçları. 

Kategori A B C D 
Personel 
sonuçları 

İlk yardım 
Yaralanma 

Tıbbi yardım 
yaralanma 

Kalıcı/Sakatlık 
yaralanma 

Ölümcül 
yaralanma 

Ekipman/mal 
hasarı 

≥ 1.000 $ ≤ 
10.000 $ 

10.000 $ dan 
büyük ≤ 

100.000 $ 

100.000 $ dan 
büyük ≤ 

1.000.000 $ 

1.000.000 $ dan 
büyük 

Planlamaya 
etkisi 

2 saatten fazla ≤ 
10 saat 

10 saatten fazla 
≤ 1 gün 

1 günden fazla 
≤ 7 gün 7 günden fazla 

Çevre 1 drop az ≤ 1 
tsp 1 tsp az ≤ 1 cup 1 cup dan fazla 

≤ 1 galon 1 galondan fazla 

TEKRARLAMA İHTİMALİNİN TAHMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Tekrarlama ihtimalinde olasılık tahmin edilmeli şöyle ki; kaza, tekrar meydana 

geldiğinde doğru şeylerin yapılmadığını farzedin. Tekrar etme olasılığı tahmin 

edildiği zaman aşağıdaki faktörler dikkate alınmalı. 

1. İnsan sayısı ve ekipman/gemi/bileşenlerin sayısı, 

2. Yapılan çalışmaların ne kadar zaman aldığı. 

Örneğin; eğer arıza yapan her pompoda, arıza yılda bir kez oluyorsa gemide 12 

pompa olduğu varsayılırsa bu arızanın tekrarlama ihtimali tahminen ayda 1 defadır. 

(Kategori 4)  

POTANSİYEL SONUÇLARDA GERÇEKÇİ OLMAK 

Potansiyel sonuçlar tahmin edildiği zaman yalnızca en kötü olasılıkları değil başka 

daha neler olabilir diye düşünmek gerekir. Örneğin; yemek odasında çıkan bir 

yangından gemi batabilir. Bununla birlikte çok benzer bir durumda en kötü kaza 

sonuçları, geminin bir bölümünün hasarlanması bazı personelin yaralanması ve 

planlara küçük bir etkisi olabilir. 

RAPORLAMA İHTİYAÇLARI 

TİM LİDERİ SORUMLULUKLARI 

Tim lideri, araştırmanın sonuçlandırılmasından, kaza/olayın özet formunun 

hazırlanmasından ve destekleyici dökümanların hazırlanmasından sorumludur. 

KAZA RAPORUNUN AMACI 

Kaza raporunun amacı, kazaların önüne geçilebilmesi maksadıyla, doğru adımların 

atılabilmesi için yapılan tavsiyelerin herkes tarafından iyice anlaşılmasının 

sağlanmasıdır. 
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KAZA RAPORUNUN İÇERİĞİ 

Rapor, kaza çeşidine bakılmaksızın minumum seviyede aşağıdaki hususları 

içermelidir. 

• Kazanın tarihi ve zamanı, 

• Kaza araştırmasının tarihi ve başlama zamanı, 

• Kazanın açıklanması, 

• Tesadüfi faktörlerin açıklanması, 

• Temel nedenlerin açıklanması, 

• Araştırmadan elde edilen tavsiyeler, 

• Araştırma timi üyelerinin listesi ve rolleri. 

RAPOR SEVİYESİ DETAYLARI  

İlave edilebilecek destekleyici dökümanlar; 

• Test/kontrol bölümleri raporları, 

• Görgü tanıkları ifadeleri, 

• Tesadüfi faktör bölümü (tabloları), 

• Hata ağacı, 

• Kaza araştırma formları, 

• Test planları, 

• Fotoğraf ve videolar, 

• Haritalar ve diyagramlar. 

TAVSİYELERİN DÖKÜMANTASYONU 

Her tavsiye bir açıklama niteliğinde olmalı ve olayları yaşamayan dışarıdan birinin 

baktığında anlayabileceği şekilde olmalıdır. 

RAPORLARIN SAKLANMA PERİYODU 

Güvenlik yöneticisi, onaylanmış raporları en az 5 yıl muhafaza etmekten sorumludur. 

RAPORLARIN ULAŞILABİLİRLİĞİ 

Raporlar, bir sonraki proaktif analizler için kullanıma hazır tutulmalıdır. 
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RAPORLARIN DAĞITIMI 

Tamamlanmış raporlar ve tavsiyelerin yeni sonuçlarının dökümanlaştırılması ve 

gemilere dağıtılmasıyla araştırma bulgularıyla ilgili işlerde çalışanlar ile gemilerdeki 

personel bu konuları konuşabilir, tartışabilirler. 

RAPORUN YOL HARİTASI 

Yeniden gözden geçirme, kazanın güvenlik toplantılarında tartışılması ve raporun 

onaylanmasıyla potansiyel olarak etkilenen personelinde katlılarıyla 

tamamlanmaktadır. 

GÜVENLİK YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI 

Güvenlik yöneticisi, raporun kopyalarının ilgili yerlere gönderilmesinden, imzalı 

formların veya güvenlik toplantı notlarının ve devam listelerinin muhafaza 

edilmesinden sorumludur. 

ARAŞTIRMA TAVSİYELERİ 

İZLEME/ TAKİP 

Tüm araştırmalarda yapılan tavsiyeler, çözüm için takip edilir.  

TAKİP FORMU İHTİYACI 

Her tavsiye, güvenlik yöneticisi veya başkan yardımcısı tarafından onaylanır. 

Tavsiye takip formunun hazırlanmasından sorumlu personel, görevliler tarafından 

tamamlanarak yayınlanmasını sağlar. 

TAVSİYELERİN AÇIKLANMASI 

İlgili personel tarafından her tavsiye incelenir. Düzeltilmesi veya reddedilmesi 

ihtiyacına göre yeniden şekillendirilir. 

TAVSİYELERİN REDDEDİLME NEDENLERİ 

Bir tavsiyenin tipik olarak reddedilme nedenleri; 

• Tavsiyenin tamamlanması, operasyonların tamamında riski arttırabilir. 

• Tavsiyenin daha fazla değeri kalmadığında, 

• Diğer timlerin tamamlandığı tavsiyeler, diğer bir tavsiyeyi adres gösterdiğinde, 

• Bunlarla beraber daha efektif olarak riskin düşürülmesi sağlandığında, 
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• Tavsiye, sağlık ve personel güvenliği veya çevre açısından gerekliliğini 

yitirdiğinde, 

• Tavsiye uygulanabilir olmaktan çıktığında. 

TAKİP EDİLEN TAVSİYENİN DURUMU 

Görevli personel, tavsiyelerin periyodik olarak güncellenmesini sağlayarak, 

tavsiyelerin durumunu takip etmekten güvenlik yöneticisine karşı sorumludur. 

ÜÇ AYLIK GÜNCELLEŞTİRMELER 

Bütün tavsiyeler, güvenlik yöneticisi tarafından çözüm getirene kadar takip formları 

ile üç aylık güncellemelere tabi tutularak yayımlanırlar. 

NİHAİ SONUÇLARIN YAZILI HALE GETİRİLMESİ 

Güvenlik yöneticisi, tamamlanmış nihai tavsiye takip formlarını ve eğer mümkünse 

reddedilme formlarını kaza dosyasında muhafaza eder ve nihai sonuçların gemiler ile 

müsade edilen çalışanların eline ulaşmasını sağlar. 

EĞİLİM 

Güvenlik yöneticisi, kaza/olay araştırma sonuçlarına yönelerek bu konularla ilgilenir. 

Bu süreç, kaza/olay hakkında bilgilerin toplanmasından analizine kadar olan süreyi 

kapsar. 

DATABASE OLUŞUMU İÇİN İHTİYAÇLAR 

Kaza/olayla ilgili bilgiler, kaza araştırması database’nin içinde yeralır ki o bilgilerde; 

• Kazanın tarihi ve zamanı, 

• Kaza araştırmasının başlama tarihi ve zamanı, 

• Kazada yeralan ekipmanlar, malzemeler, gemiler ve prosesler, 

• Kazanın meydana geldiği zamanda çevre şartları, 

• Tesadüfi veya katkıda bulunan nedenlerin numaraları ve tiplerinin açıklanması, 

• Temel nedenlerin açıklanması, Deniz temel neden analiz haritasındaki kodu, 

• Tavsiyeler, 

• Tavsiyelerin tamamlanmasından sorumlu gruplar. 
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BİLGİLERİN PERİYODİK OLARAK GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Güvenlik yöneticisi, periyodik olarak database’deki bilgileri analiz ederek kaza 

araştırma programının etkinliği hakkında karar verir. 

EĞİTİM İHTİYAÇLARI 

EĞİTİM POLİTİKASI 

Tüm çalışanlar, araştırmanın gerektirdiği aydınlatıcı eğitimi alırlar. Tüm iştirakçi 

çalışanlar kendi supervisorlarından güvenlik oryantasyonun gereği olan tanıtıcı 

eğitimi alırlar. 

GÜVENLİK YÖNETİCİSİNİN ROLÜ 

Güvenlik yöneticisi, çalışanlar ve ortaklar için kaza araştırmasının gerektirdiği 

aydınlatıcı kriter ve örnekleri içeren eğitim programının hazırlanmasını sağlar. 

TİM LİDERLERİ İÇİN GEREKENLER 

Tim liderleri minumum 3 gün süren araştırma metodolojisiyle ilgili resmi eğitim 

alırlar, bu eğitim aşağıdaki hususları içerir; 

1. Dataların toplanması ve kontrol edilmesine yönelik efektif metodlar, 

2. Tesadüfi faktör metodu, hata ağacı analizi veya 5 neden tekniği, toplanan 

dataların analizinde kullanılmak üzere faydanılacak metodlar hakkında bilgi 

sahibi olunması, 

3. Deniz temel neden analiz haritası metodu ve 

4. Etkili rapor ve tavsiye yazma rehberi. 

4.2 İngiltere 

Cargo vessel SCOT ISLES ile bulk carrier WADİ HALFA arasındaki çatma 

(İngiltere Deniz Kazalarını Araştırma Kurumu, 2012). 

ÖZET 

İngiltere’ye kayıtlı genel kargo gemisi Scot Isles ile Mısır bandıralı bulk carrier Wadi 

Halfa, 29 Ekim 2008 tarihinde Dover geçidinde çattılar. 

Scot Isles vardiya zabiti Dover kanalında Rochester’den Antwerp’e giderken 

kuzeydoğu trafik hattında çatmadan önce Wadi Halfa’yı fark etmedi. 
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Wadi Halfa’nın vardiyadaki zabiti Kuzeydoğu trafik hattında ilerlerken Scot Isles 

gemisini çok yakınında fark ettiğinde sakınma manevrası yaptı ancak çatmayı 

önlemeye yetmedi. 

Scot Isles sancak tarafından ağır bir hasar alarak 60 ton marine gas oil denize 

döküldü.Wadi Halfa ise iskele tarafından daha az hasar aldı ve onarım için Bremen’e 

gönderildi. 

Kaza rapor edildiğinde hasarın ve kirliliğin boyutlarının farkına varıldığında gemiler, 

Fransız Sahil Güvenlik makamlarının yargılama yetkisindeydiler. Fransız otoriteler 

Scot Isles’i Dunkirk’e onarım ve kaza araştırmayı kolaylaştırmak üzere 

yönlendirdiler. 

Sonuçta her iki geminin umursamaz tavırları, gözcülerin yerinde olmaması, çatma 

riskini önceden görerek haber verememeleri, radar ve diğer seyir yardımcı 

sistemlerinin efektif olarak kullanılmaması kazaya davetiye çıkarmıştır. 

 

GEMİ DETAY BİLGİLERİ 

SCOT ISLES 

Ait olduğu liman: Rochester, England 

Bayrak: İngiltere 

Gemi tipi: Genel Kargo 

İnşa yılı: 2001, Hollanda 

Klas: Alman Lloydu 

Boyu: 89,95m. 

Gros ton: 2595 ton 

Hızı: 10,5 knots 

Baş pervane: 1 adet, 205 kw  

Personel sayısı: 8 kişi 

WADİ HALFA 

Ait olduğu liman: İskenderiye, Mısır 
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Bayrak: Mısır 

Gemi tipi: Bulk Carrier/Genel Kargo 

İnşa yılı: 1984, G.Kore 

Klas: Lloyd’s 

Boyu: 184,9m. 

Gros ton: 22895 ton 

Hızı: 14,2 knots 

Personel sayısı: 41 kişi 

BACKGROUND 

İngiltere bayraklı genel kargo taşıyan Scot Isles gemisi Kuzeybatı Avrupa sularında 

taşımacılık yapmakta ve İskandinavya’dan kereste ve kereste ürünleri yüklüydü. 

Wadi Halfa, Mısır bayraklı dökme/genel kargo gemisi olarak dünya denizlerinde 

taşımacılık yapmaktaydı.Çatma meydana geldiğinde Mısır’dan kalkmış Almanya’ya 

doğru yüksüz bir şekilde Kuzeydoğu trafik hattında ilerliyordu. 

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ 

SCOT ISLES 

Scot Isles, Nisan 2007 tarihli güvenlik yönetimi sertifikası taşımaktaydı.Yeterlilik 

dökümanı Deniz ve Sahil Güvenlik tarafından Ekim 2007 tarihinde onaylanmıştı. 

22 Şubat 2008 tarihinde güvenlik yönetim sistemi dahili eğitimlerinde her hangibir 

aksaklığa rastlanmamıştır.En son yapılan dış denetimde 31 Mayıs 2008’de yapılmış 

olup 4 hata bulunmuş ancak bunlardan hiç biri Köprüüstü operasyonları ile ilgili 

değildi. 

Güvenlik yönetim sistemi içerisinde geminin bağlı olduğu şirket, emercensi 

durumlarda yapılması gerekenleri bir rehber haline getirerek yayımlamıştır.Çatma 

sonrasında yapılacaklar kolaylıkla kullanılacak şekilde hazırlanmıştı. 

Eylül 2008’de şirket yönetimi güvenli seyir gözcülüğünün devamlılığı konusunda bir 

direktif yayımlanmış ve Köprüüstü gözcülük faaliyetinin prensiplerini hatırlatarak 

eğitimlerle pekiştirilmesi istenmiştir. 
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WADİ HALFA 

Wadi Halfa’nın güvenlik yönetim sertifikası Ekim 2007’de onaylanmış olup Kasım 

2007’de ise yeterlilik belgesi onaylanmıştır. 

Kasım 2007’de yapılan dış denetim sonucu 7 adet talimatlara aykırı husus tespit 

edilmiş bunlardan çoğu bakım standartlarının yetersizliği ile ilgiliydi. 

İç denetim uygulaması Mayıs 2008’de gerçekleştirilmiş ve sonuçta seyir geçiş 

planları, liman çek listeleri bakım standartlarının yetersizliği konularında eksiklikler 

tespit edilmiştir. 

Donatan, Köprüüstü organizasyonu ile ilgili prosedürleri içeren bir rehberi Kasım 

2003’de hazırlatarak geminin kullanımına sunmuştur. 

ÇEVRE ŞARTLARI 

Rüzgar: Kuzeyli, 3 kuvvetinde 

Deniz: 1-2 (Mutedil)  

Görüş: İyi 

Hava: Yağmurlu 

Akıntı: Durgun sular 

KANAL SEYİR BİLGİ SERVİSİ (KSBS)  

Dover geçidi gemilerin geçiş yaptığı bölgelerden birisidir. Gemiler hem radar hem de 

AIS sistemi (Autamatic Identification System) tarafından traklanır ve kaydedilir. 

Gemilerin hareketleri İngiliz ve Fransız Sahil Güvenliklerince Dover ve Cap Gris 

Nez’de bulunanan radar istasyonlarınca takip edilir. 

Dover ve Cap Gris Nez istasyonları gemilere trafik bilgilerini servis ederler. Her 

istasyon VHF radyodan hava ve seyir tehlikeleri bilgilerini kanal seyir bilgi sistemi 

kullanıcılarına duyururlar. Bu yayınlar aynı zamanda draftı fazla olan, yedeklenen ve 

özel amaçla operasyon yapan gemi bilgilerinin verilmesinide kapsamaktadır. Bu 

broadkast yayını, her gemi için Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT) 

kurallarına aykırı bir durum görüldüğünde ya da böyle bir ihtimal görüldüğünde 

gemileri ikaz etmek, tehlikeli durumu haber vermek gibi bir görevi de yerine 

getirmektedir. 
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300 GT üzerindeki gemiler için zorunlu rapor etme, trafik ayırım düzeninin 

kullanımıyla 1999 yılında yürürlüğe girdi. Güneybatı sınırındaki gemiler Dover Sahil 

Güvenliğine, Kuzeydoğu sınırındaki gemiler ise, Cap Gris Nez kontrol noktasına 

rapor vermeleri gerekmekteydi. Wadi Halfa, trafik hattının kuzeydoğu sınırına 

geldiğinde Cap Gris Nez istasyonuna rapor verdiğinde, Scot Isles kendi geçişiyle 

ilgili zorunlu bilgiyi istasyona iletmemişti. Dover’deki Kanal Seyir Güvenlik Servisi 

radarı her iki gemiyi de traklamış ve 29 Aralık 2008 saat 04.49’a çatmanın meydana 

geldiği bu zamana kadar ki izleri kaydetmiştir. 

DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ (DÇÖT)  

Kural 5, gözcülük faaliyetinin devamlılığı görevini açıklamaktadır; “İçinde 

bulunulan durum ve koşullarda, durumun ve çatışma tehlikesinin tamamen 

değerlendirilmesini sağlamak üzere elde mevcut tüm uygun araçların yanısıra her 

tekne her zaman tam bir görme ve işitme gözcülüğü de yapacaktır.” 

Kural 15’de aykırı geçiş durumunu açıklamaktadır. “Kuvvetle yürütülen iki teknenin 

çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbirini aykırı olarak geçmeleri halinde diğer 

tekneyi sancak tarafından gören tekne onun yolundan çıkacak koşullar elverdiğinde 

takdirde diğerinin pruvasından geçmekten kaçınacaktır.” 

ÖNCEKİ KAZALAR 

1994 ile 2003 tarihleri arasında 500 Gton üzerindeki gemilerin karıştığı 1647 kazanın 

Marine İnvestigation Branch tarafından incelenmesi neticesinde; Çatmaların 

%65’inin gemilerin uygun gözcülük yapamamasından, %33’ünün ise geceleri 

meydana geldiği ve köprüüstünde tek bir kişinin bulunmasından kaynaklandığı 

bunlardan da %19’unun çatma gerçekleşene kadar köprüüstü vardiya zabiti 

tarafından geminin ya da gemilerin fark edilmediği ortaya konmuştur. 

KÖPRÜÜSTÜ KAYNAK YÖNETİMİ 

Köprüüstünde efektif bir ekip çalışmasının sürekliliği uluslar arası Deniz 

Taşımacılığı Odasının yayımladığı rehberde çok önemli konuların başında 

gelmektedir. Bu rehbere göre; 

Her zaman gemiler DÇÖT kurallarına göre, güvenle seyir yapacaklar ve deniz 

çehresinin korunmasından ödün vermediklerinden emin olacaklardır. 
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Efektif Köprüüstü organizasyonu, tüm kaynakların sistem ve cihazların uygun bir 

şekilde sağlam bir iletişimle takım çalışması yürütmekle sağlanır. 

Efektif köprüüstü sistem ve tim yönetimi, personelin tereddüte düştüğü veya tehlikeli 

bir durumda iken riskleri elimine etmeli. 

ÇATMA ANALİZİ 

AMAÇ: Yapılan analizin amacı, kazayı meydana getiren yardımcı nedenler ve 

şartların belirlenerek benzer kazaların gelecekte olmasının önlenmesidir. 

SCOT ISLES 

KAPTAN 

Çatmanın olduğu gece saat 01.50’de Medway pilot bölgesinde neta durumda iken 

kaptan köprüüstünü terk ederek vardiyayı 2.kaptana teslim etti.Thames nehrini 

geçmek üzere Thames VTS ve Kanal Bilgi Sisteminin herhangi bir potansiyel tehlike 

durumunda gemiyi uyaracağını ve çatmadan kaçınma manevralarını tavsiye 

edeceğini düşündü.  

Çatmadan sakınma manevrası ya da DÇÖT’e göre gözcülüğün devam ettirilmesi 

VTS ‘in görevi değildir. VTS, bulunduğu bölgedeki gemilere güvenli seyir bilgilerini 

sağlar ancak verilen hizmet gemilerin yapacağı seyir gözcülüğünün yerine geçmez. 

Kaptan gece ile ilgili herhangi bir talimat vermedi, çünkü köprüüstündeki vardiya 

zabitinin gerekli tüm sertifikalara ve yeteneğe sahip olduğunu kabul ediyordu. Bu 

nedenle ilave bir direktif vermedi.  

Gece emirleri verilseydi Dover boğazı trafik hattındaki geçişle ilgili personel daha iyi 

aydınlatılabilinirdi. Bu konuda kaptanın ihtiyaçları; gözcünün devamlılığının 

sağlanması, arzu edilen aralıklarla haritada fix mevki atılması, ARPA radarın 

kullanılması, diğer gemilerden güvenli mesafede geçilmesi ve seyir notlarının 

alınması ve AIS (Automatic Identification System) etkin olarak kullanılması. 

Kanıtlar aynı zamanda gösteriyor ki, kaptanın alışkanlığı köprüüstündeyken gözcüye 

birşey bildirmek ve köprüüstü saat alarmı kurmaya ihtiyaç duymadığı yönündeydi. 
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II. KAPTANIN VARDİYASI 

ll. kaptan sabah 04:00’ da köprüüstü vardiyasını teslim aldığında hava şartları gayet 

iyiydi, Gemi Thames nehri ağzında neta durumunda idi ve çevrede sadece bir kaç 

gemi vardı.  

Gemi güneybatı trafik hattına doğru ilerlerken ll. Kaptan herhangi bir riskle 

karşılaşmadı, Filipinli gözcü köprüüstündeydi ancak vardiya zabitinin gözcü ile 

konuşmaması pek alışılmış bir durum değildi. Gözcü sancak tarafta kırmızı bir ışık 

rapor ettikten sonra güvelik tedbirleri almak üzere köprü üstünden ayrılma müsadesi 

istedi. ll. Kaptan yorum yapmadı, Bu anormal bir durumdu ancak gözcü, raporunun 

ll. Kaptan tarafından duyulmadığının farkında değildi. 

Trafik hattında güvenli geçiş, köprü üstü seyir timinin alarm durumunda dikkatli bir 

şekilde seyir yapmayı gerektirir.Bu da meydana gelen kazada olmayan köprüüstü 

kaynaklarının efektif yönetilmesi ile gerçekleştirilir. Kazanın hemen öncesinde 

gözücüyü köprüüstünü hemen terketmesine müsade edilmemeliydi.  

ll.Kaptan ARPA radarın önünde oturmaktaydı, ancak hiçbir pilotlama yada takip 

yapmamaktaydı.Sancak taraftaki radarın yanında bulunan AIS (Automatic 

Identification System) cihazı, en yakındaki 6 geminin isimlerini ve mevkilerini 

görüntü olarak vermekteydi, ancak bu cihaz da kullanılmamaktaydı.  

ll. Kaptan gözcülüğün devamlılığı ve seyir ekipmanlarının kullanımı konusunda 

hayatlıydı. DÇÖT kural 5’e göre aykırı bir durum meydana gelmiş ve bu maddenin 

gereğini yerine getirmemiştir.  

Geminin mevkii saat 04:00’dan sonra haritaya pilotlanmamıştı. Sadece GPS bilgileri 

ile yetinmek zayıf bir seyir işlemidir. Haritaya geminin pilotlanması, ll. Kaptan 

tarafından durumun daha dikkatle takip edilmesini sağlayacaktı.  

Her iki gemide yapılan hasar analizi gösteriyor ki; çatmadan önce ll.kaptan Wadi 

Halfa gemisini görmedi.Köprüüstünde sancak taraftaki lumbuzdan baktığında Wadi 

Halfa ‘nın yaşam yerlerinin ışıklarının farkına vardıktan 1-2 saniye sonra çatma 

meydana geldi. 

ll. kaptanın haddinden fazla yorgun olduğuna veya uyuya kaldığına bir kanıt 

olmamakla birlikte uyuşuk bir görüntü ile köprüüstündeki sorumluluklarına 

yaklaşımı aşağıdaki hususlara neden olmuştur. 
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• II.Kaptan ile vardiyadaki gözcü arasında rutin iletişimin olmayışı, çatmadan 10 

dakika önce gözcünün köprüüstünden ayrılmasına müsade edilmesi, 

• Kaptanın, riskli bir geçiş olan trafik ayırım hattına karşı yapılacak olan seyir ile 

ilgili herhangi bir emir vermemesi, 

• ARPA radarın kullanılmaması ve pilotlama yapılmaması, 

• Geminin mevkisinin haritaya pilotlanmaması, 

• AIS cihazının çalıştırılmaması, 

• Köprüüstü alarmının aktive edilmemesi, 

• Vardiyayı oturarak tutması, 

• Vardiyası boyunca duyarsız bir tavır içinde olması. 

WADİ HALFA 

Kaptan 

Geminin SANDATTIE derin su rotasından SANDATTIE bankının kuzey doğusuna 

doğru olan geçişi haritalarda Admiralty seyir direktiflerine ve tavsiye edilenlere 

aykırıdır, derin su rotaları draftı 16 mt den büyük olan gemiler için ayrılmıştır.  

Wadi Halfa’nın draftı 6 mt den az olduğundan derin su rotasının kullanılması yersiz 

ve isabetsiz bir karardı. Kaptan, seyir yayınlarında ve haritalardaki tavsiyeleri hiçe 

saymamalıydı. 

Kaptan, köprüüstündeki vardiyasını II.Kaptan devralmadan köprü üstünden ayrıldı. 

II.kaptana gece vardiyası ile ilgili direktiflerini vermedi.Bu kaza gösteriyor ki; tüm 

zabitler keskin bir gözcülük sergilemeli ve sık sık geminin mevkiini kontrol ederek 

diğer gemilerden emniyetle geçiş yapmalıdır. Bununla birlikte gemi açık sularda iken 

verilen emirler diğerlerinden çok farklı olmayacak. Gece emirleri trafiğin yoğun 

olduğu veya olası seyir tehlikeleri olan sulardan geçişlerde vardiya zabİtlerinin daha 

dikkatli, müteyakkız bulunmalarını sağlayacı nitelikte olmalı.Bu durumda, gemi 

kaptanı kanal bilgilendirme sisteminin herhangi bir tehlikeli durumda uyarıda 

bulunacağını farz ederek vardiya zabitinin rehberliğini tercih etmiştir. 

Bilgi ve tecrübesine ve donatanların uluslararası köprüüstü gözcülüğü hakkındaki 

prosedür ve tavsiyelerinde belirtilmiş olmasına rağmen Wadi Halfa ve Scoth Isles 

Kaptanı tüm bunlara kayıtsız kaldı. Donatan tarafından bu faktör ve köprüüstü 

personelinin yeterli eğitim yapmamasının kazaya neden olduğu tespit edildi.  
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ll. Kaptan 

ll.kaptan sabah 04:00 da köprüüstü vardiyasını teslim aldı, gemi, derin su 

SANDATTIE rotasında kuzeydoğuya doğru ilerliyordu, yakınlarında herhangi bir 

gemi yoktu. Karanlık bir gecede hava ve deniz şartları iyiydi. Gözcü ve vardiya 

zabiti de köprüüstünde bulunmaktaydı. 

ll.kaptan, gözcüye saat 04:35 civarında tuvalet molası için izin vermiş vardiya 

zabitine de 04:00 an itibaren harita odasında kalmasına müsade etmiş.  

ll.kaptan SCOTHISLES in köprü üstündeki benzer şartlarla tek bir gözcü, 

kullanılmayan ARPA radar ve AIS cihazı ile DÇÖT kural 5’ e aykırı olarak 

gözcülüğün devamlılığını sağlamayarak yaklaşmakta olan çatmayı öngörememiştir.  

Çatmadan hemen önce ll. Kaptan Scot Isles’ ın yeşil borda fenerini n iskele tarafını 

hemen yanı başında farketti. Dümeni sancağa bastı Wadi Halfa sancağa dönmeye 

başladığında çatma meydana geldi. Bu manevra çatmadan kaçınmak için oldukça geç 

olmasına rağmen, muhtemel Scot Isles’ ın yaşam mahalline çarpmasını son anda 

engelledi. 

ÇATMA SONRASI FAALİYETLER 

SCOT ISLES 

Kaptan köprüüstünden ayrıldığında personelin uyanık olduğunu, görevlerinin 

başında olduğunu farzediyodu. Buna rağmen genel alarmın sesini duymamıştı ve 

genel alarmı çalmamış ve gemi personelini toplamamıştı.Eger çarpma noktası biraz 

daha baş tarafa yakın olsaydı veya geminin bulkında yarık açılsaydı gemi ve personel 

büyük risk altında olacaklardı. Genel alarmla hızla personelin toplanmasını 

sağlamalıydı, sayım yapılarak geminin kötü halinden herkes haberdar edilmeliydi. 

WADİ HALFA 

Kaptan, çatmadan çok kısa bir süre sonra köprüüstündeydi. Hızlıca genel alarmın 

çalınmasını ve personelin bilgilenmesini sağladı. 

ÇALIŞMA SAATLERİ VE DİNLENME KAYITLARI 

Yapılan incelemeler gösteriyorki Scot Isles ‘in ll. Kaptanı kaza öncesinde yorgun idi, 

Wadi Halfa ll. Kaptanının ise böyle bir durumu söz konusu değildi.  
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GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ 

Her iki gemi güvenlik yönetim sistemlerine sahip olmalarına rağmen kanıtlar 

gösteriyorki; Kökleşmiş kurallara uygun olmayan köprüüstü timinin ve gözcülük 

faaliyetlerinin yetersiz kullanımı söz konusudur. Yapılan eğitim denetimlerinde bu 

yetersizlikler açığa kavuşturulmamıştır. 

Şirketler köprüüstü kaynaklarının efektif bir şekilde yönetilmesinin önemini, 

güvenlik yönetim sistemleri dökümanlarına yansıtmalı, çalışanlarına eğitim ldırarak 

sistemin devamlılığına rehberlik etmeli ve dahili denetimlerle gelişimleri ölçmelidir. 

SONUÇLAR 

1. Her iki geminin kaptanı, gemilerinin yetersiz eğitim seviyesinden rahatsızlık 

duymayarak, personelin eğitimlerine gerekli önemi göstermemiştir. 

2. Scot Isles’in ll. Kaptanı, sorumluluklarını azami dikkat göstererek yerine 

getirmek yerine uyuşuk bir yaklaşımla, 

•      II. Kaptan ile vardiyadaki gözcü arasında rutin bir iletişimin olmaması ve 

çatmadan 10 dk öncesi gözcüye K/Ü nden ayrılması için izin verilmesi,  

• Kaptanın, gece vardiyası ve özellikle trafik ayırım hattındaki riskli geçişle 

ilgili emirler vermemesi ve müteyakkız bulunulmaması, 

• Arpa radarının kullanılmaması ve plotlama yapılamayarak diğer gemilerin 

takip edilmemesi, 

• Gemi mevkiilerinin haritaya plotlanmaması, 

• AIS cihazının monite edilmemesi, 

• Köprüüstü alarmının aktive edilmemesi, 

• Oturarak vardiya tutması çevreyi çıplak gözle de takip etmemesi, 

• Vardiyada umursamaz, kayıtsız bir yaklaşım sergilemesi. 

3. Wadi Halfa’nın II.Kaptanı, sorumluluklarına daha duyarlı ancak Köprüüstü 

kaynaklarını daha iyi kullanılabilmeliydi. 

4. Gözcüye köprüüstünden ayrılma izninin verildiği zaman II.kaptan, önemli bir 

güvenlik bariyerinin ortadan kalktığının farkına varabilmeliydi.Her iki gemide 

uygun seyir sistem ve cihazlarının kullanılmadığı ve yeterli gözcülüğün yerine 

getirilmediği anlaşılmaktadır. 
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5. Güvenlik yönetim sistemi, belirlenmiş standartlarda olmayan köprüüstü timi 

eğitimleri ve gözcü kullanımı şirket tarafından yapılan dahili denetimlerde 

açıklıkla ortaya konmamıştır. 

INTRADA GEMİ YÖNETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ 

Kazanın tekrar etmemesi için aşağıdaki önlemlerin alınması önemlidir; 

1. Gemideki çek listeleri gözden geçirilerek; 

Genel alarmın çalınması ve gemi personelinin toplanmasının sağlanması, 

En yakın Sahil birimiyle irtibata geçilerek kazanın rapor edilmesi hususlarının yer 

alması sağlanmalıdır. 

2. Vardiya tutanların talimatları okumaları, köprüüstü prosedür ve rehberlerini 

hatırlamaları ve şirket direktiflerinin daha özenli olması sağlanmalıdır. 

3. Şirket talimatıyla alarm kullanımı yürürlüğe girmeli. 

4. Gemi personeli daha iyi eğitilmeli ve Köprüüstü seyir timinin bir parçası olmaları 

sağlanmalıdır.  

5. Uygun direktifler ve emirler özellikle seyir tehlikesi arz eden mevkilerden 

geçerken kaptan tarafından verilmeli.  

6. Hasar kontrol eğitimleri gerçek duruma yakın bir şekilde icra edilmeli. 

7. Dahili denetimler, prosedürlere uygun seyir yapıldığının ve devamlılığının 

sağlandığını tespit etmeli. 

8. Şirket emercensi cevap kontrol listeleri gözden geçirilmeli ve kaptanların doğru 

hasar tespiti yapabilmelerinin gerektiği hatırlatılmalıdır. 

NATIONAL SEYİR ŞİRKETİ, MISIR 

National seyir şirketi, bir araştırma yaptırarak kazaların önüne geçebilmek 

maksadıyla aşağıdaki önlemlerin alınmasınını kararlaştırmıştır. 

1. Kazaların detaylarına bakıldığında çıkarılan derslerin filodaki gemilerle 

paylaşılması. 

2. Köprüüstündeki personelin eğitimlerinin tekrar gözden geçirilmeye ihtiyaç 

vardır. 
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3. Kazalarla ilgili detaylar hakkında filodaki gemi kaptantanlarına brifing 

verilmesi. 

4.3 Kanada 

Her yıl yaklaşık olarak 4000 vaka Kanada’nın Ulaştırma Güvenlik Kuruluna rapor 

edilmektedir (Kanada Ulaştırma Güvenlik Kurulu, 2011). Kurulun izlediği yöntem; 

Olayların sınıflandırılması, Araştırmanın metodolojisi, Araştırmaya kimlerin 

katılacağı ve son olarak Araştırma bilgilerine erişim başlıkları altında açıklanacaktır. 

OLAYLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Bir olay bildirildiğinde Ulaştırma Güvenlik Kurulu karar vermek üzere şartları 

değerlendirdiğinde; araştırmanın yapılması kesin ise (pratikte düşünce sadece küçük 

bir bölümün araştırılması gerektiğini dikte etmektedir), bu değerlendirme ya da 

tahmin araştırma ekibinin olay yerine gönderilmesini kapsayabilir. 

Kişisel olaylar yüksek olasılık görüldüğü zaman araştırılır. Yani araştırma 

Kanada’nın ulaştırma güvenliğinde bir ilerleme sağlayacaksa o zaman gelecekteki 

personel, mal ve çevreyi etkilemesi muhtemel risklerin azaltılmasında önemli bir 

potansiyel oluşturuyor ve araştırılmaya değer demektir. Buna ilaveten Kanada 

Ulaştırma Güvenlik Kurulu arasıra yabancı araştırmalara da yardım etmektedir. Aynı 

zamanda Kanada’da üretilen lisans belgeleri alan ve Kanada bayraklı olan gemilerin 

yabancı ülkelerdeki araştırmaları ile ilgilenir. Diğer yandan Ulaştırma Güvenlik 

Kurulu genel eğilimleri ve güvenlikle ilgili ortaya çıkan konuları takip eder, kontrol 

eder. Kurul, ulaştırmada ortaya çıkan güvenlikle ilgili gelişmeleri gözden geçirir, 

güvenlik risklerini ortaya koyar ve kurul hükümetin ve ulaşım endüstrisinin 

yararlanmaları ve mal kayıplarının önlenmesinde, azaltılmasında yapılan 

çalışmalarıyla adres olarak gösterildiğine inanır. 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Ulaştırma Güvenlik Kurulunun araştırması 3 temel safhadan oluşmaktadır. Bunlar; 

saha aşaması, ileri safha aşaması ve raporlama aşaması. 

1. SAHA AŞAMASI 

Önce bir olay olduğunda araştırma kararı verilir, görevli araştırmacı zaman ve tarih 

bildirerek araştırma ekibini toplar. Ekibin hazırlığı olayın koşullarına ve araştırmanın 
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ihtiyaçlarına bağlıdır. Aynı zamanda ekip içinde yeralacak personel, operasyon, 

ekipman, bakım-tutum, mühendislik, bilimsel ve kişisel performans uzmanlarından 

oluşabilir. Araştırmacıların sayısı, bir veya iki kişi olarak olay yerine gönderilir. Bu 

sayı çok büyük araştırmalarda 10’a kadar yükselebilir. 

Saha aşaması, bir günden birkaç aya kadar sürebilir. Saha aşaması boyunca ekip 

üyeleri; 

• Olay mahallini güvenli hale getirir ve kontrol ederler, 

• Görgü tanıkları, şirket ve hükümet yetkilileri ile görüşmeler, 

• Bilgilerin yerinde toplanması, 

• İlerdeki kontrol/muayene için spesifik parçaların seçilmesi ve taşınması, 

• Dökümanların gözden geçirilmesi, 

• Potansiyel güvenli olmayan faaliyetler ve güvenli olmayan koşulların 

aydınlatılması. 

2. İLERİ SAFHA SAHA AŞAMASI 

Özel araştırma faaliyetleri, Ulaştırma Güvenlik Kurulu ekibinin bölgeye intikalinden 

sonra başlar. İleri safha saha araştırması aylar sürebilir. Bu araştırmanın büyüklüğüne 

ve karmaşıklığına bağlıdır. İleri safha saha araştırması boyunca Ulaştırma Güvenlik 

Kurulu; 

• Uygun olan tüm şirket, gemi, hükümet ve diğer kayıtları kontrol edebilir, 

• Seçilen enkazın laboratuvarda muayene ve kontrollerini yaptırabilir,  

Yine seçilen parçaların ve sistemlerin testlerini yaptırabilir, 

• İleride yeni görüşmeler organize edebilir, 

• Kayıtları ve yeni dataları okuyabilir, analiz edebilir, 

• Otopsi ve zehirlilik raporlarına bakabilir, inceleyebilir, 

• Olayların dizilimine karar verir, 

• Güvenlik boşluklarını aydınlatır. 

Güvenlik boşluklarından şüphenildiği veya emin olunduğu zaman Ulaştırma 

Güvenlik Kurulu mümkün olan en kısa zamanda uygun olan kişi ya da yetkililere 

tavsiyelerde bulunabilir, dolayısıyla raporun nihai halinin yayımlanmasını 

beklemeksizin temaslarda bulunarak problemin düzeltilmesini sağlar. Kurul resmi 

tavsiyelerde bulunabilir, önemli güvenlik zaafiyetlerinde derhal dikkat çekebilir. 
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Kurul, önemli bir güvenlik bilgisinin paylaşımında pratikte nihai araştırma raporunu 

veya araştırmanın tamamlanmasını beklemez. 

İleri safha saha araştırmasının sonunda görevli araştırmacı, ilk araştırma raporunun 

taslağını oluşturmuştur. 

RAPORLAMA AŞAMASI 

Kurul, ilk taslak raporu gözden geçirir, onaylar, düzeltir veya üzerinde çalışılması 

için geri gönderebilir. İlk olarak, taslak rapor onaylanır, gizli rapor son derece işinin 

uzmanı olan personele gönderilir, onlar tarafından da incelenir. Daha sonra tartışma, 

düzeltme veya çelişkili bilgilerin gözden geçirilme fırsatı bulunur. Bu süreç ile 

yapılmak istenen raporun doğru bir şekilde prosedürlerin gereği yapılarak ortaya 

çıkarılmasıdır. Kurul, bütün yorumları, düşünceleri dikkate alır ve eğer gerekliyse 

raporu düzeltir. Önce kurul, nihai raporu onaylar ardından kamuoyunu 

bilgilendirmek üzere hazırlık yapılır. 

Ulaştırma Güvenlik Kurulu, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde araştırma raporunu 

yayımlar. Bununla beraber acenta, Kanada halkının ve ulaştırma endüstrisinin 

beklentilerini karşılayan ileri güvenlik raporunu oluşturur. 

ARAŞTIRMAYA KİM YA DA KİMLER KATILACAK? 

Bir çok kişi ya da gruplar Ulaşım Güvenlik Kurulu ile işbirliği içerisindedir. 

Araştırma boyunca kurul, çeşitli seviyelerde hükümet yetkilileri ile ulaştırma 

şirketleriyle, ekipman ve teçhizat üreticileriyle ve kişisel olarak da kazazedeler, 

görgü tanıkları, en yakın akrabalar ve operatörler ile çalışmalarını yürütür. Aynı 

zamanda kurul, yargıçlarla, sağlık çalışanları ile polis, itfaiye ve arama-kurtarma 

ekipleri ile temaslarda bulunur. Koordinasyon, kurulun fonksiyonlarını yerine 

getirmesi için başlıca faaliyetlerden biridir. 

Kazazedeler ve en yakın akrabaları  

Herhangi bir kaza meydana geldiği zaman polis, sağlık personeli, soruşturmayı 

yürütenlerden biri veya ulaştırma şirketi en yakın akrabaları bilgilendirir. Kurul, 

araştırmanın çeşitli aşamalarında kazazedelerle olan temasını sürdürür ve gerekli 

bilgileri kendilerine aktarırlar, gerektiğinde görüşme yaparak araştırmaya katkılarını 

alır. 
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Görgü tanıkları ve olayla ilgili bilgisi olanlar 

Ulaştırma Güvenlik Kurulu, yaptıkları araştırmaya katkı sağlayabilecek herkesle 

görüşme yapar. Eğer birinden bilgi talebinde bulunursa, aileleriyle, avukatıyla, 

arkadaşlarıyla veya seçilen herhangi biriyle görüşmeye katılmasına müsaade edilir. 

Görüşmenin özetleri ve kayıtları bir dosya halinde kurul tarafından muhafaza edilir. 

Eğer arzu edilirse görüşmelerin bir kopyasını da alabilme imkanı vardır. Kişilerin 

görüşmelerdeki konumu Kanada’nın Ulaştırma Kaza Araştırma ve Güvenlik Kurulu 

sözleşmesine göre koruma altındadır. İsimler kurul raporlarında gizli tutulur. 

Gözlemciler  

Kurul, tanıkların statüsünü araştırmaya doğrudan fayda sağlayacak bir unsur olarak 

görürken, ulaştırma güvenliğinin ilerlemesine de katkı sağlayacak bir potansiyel 

olarak görür. Ulaştırma şirketlerinden yapılan sunumlar ve düzenleyici acentalar sık 

sık araştırmacılarla beraber çalışmalara destek olurlar. 

Seçilmiş Araştırmacılar 

Kurul, raporun teknik olarak doğruluğunu bir kez daha gözden geçirmek maksadıyla 

kabiliyetlerine göre yorum getirebilecek kişileri seçer. Bu yeniden inceleme yapacak 

kişilerin katkıları, raporu etkileyebilmektedir. Seçilen ya da görevlendirilen kişilerin 

raporda kendi uzmanlık alanları ile ilgili bölümlere konsantre olmaları konusunda 

cesaretlendirilmelidir. 

Araştırma Bilgilerine Erişim 

Her araştırma bir dosya numarası ile hızlı bir şekilde istendiğinde bilgilere ulaşılmak 

üzere muhafaza edilir. Ulaştırma Güvenlik Kurulu, olayın tüm koşulları hakkındaki 

gerçek bilgilere araştırmanın tamamında ulaşılmasını sağlar. Güvenlik bilgileri, vakit 

kaybetmeksizin güvenliğin gelişimindeki değişiklikleri yapan ve tavsiye eden kurul 

tarafından paylaşılır. 

4.4 Yeni  Zelanda  

GİRİŞ 

Oluşturulan bu el kitabı, kaza araştırmalarına yardımcı olmak üzere Deniz güvenlik 

enspektörleri için dizayn edilmiştir. İçerisinde, üzerinde çalışılmış görüşme 

tekniklerini de barındırmaktadır. Öncelikle kanıtlar toplanır ve bunlar analiz edilerek 
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kazayı etkileyen faktör ve neden bulunmaya çalışılır (Yeni Zelanda Kaza 

Araştırmaları Kurumu, 2011). Analize yardımcı olmak maksadıyla, iki kaza nedeni 

modelinin özetinden bahsedilecektir. Bunlar SHEL model ve JAMES REASON’S 

teorisidir. Her ikisi de karşılıklı olarak özel değildirler. 

Sonuç olarak araştırma prosesinde en çok zaman alan raporun yazılmasıdır. El 

kitabının son bölümünde anahtar olaylar ve anahtar koşullar arasındaki farklılıktan 

bahsedilir ve oldukça aydınlatıcı olan temel neden faktör diyagramı örneğine yer 

verilir. 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

1. Kazaların tekrarını önleyecek olaylar zincirinin yeniden inşa edilmesini 

sağlayacak bilgilerin toplanması, 

2. Varolan kazalara etki eden faktörler hakkında bilgi toplamak, 

3.  (Marine Safety Agency) (MSA) Deniz Güvenlik Birimi ile araştırmayı 

yapanların tavsiyelerde bulunmasını destekleyecek bilgilerin toplanması, 

4. Analitik, istatiksel çalışmalara kaynak oluşturmak maksadıyla bilgi toplamak. 

Bilgiler, iki yolla toplanır. Bunlardan birincisi yazılı kanıtlar, diğeri ise görüşmeler 

yoluyla toplanan kanıtlardır. 

YAZILI KANITLAR 

1. Haritalar, 

2. Gemi jurnali, 

3. Ekipman, materyal, donanım v.s., 

4. Fotoğraflar, 

5. Video kayıtları, 

6. Şirket kayıtları, 

7. Bakım kayıtları, 

8. Sertifikalar, 

9. Personel veya eğitim kayıtları, 

10. Şirket el kitapları ve çalıştırma talimatları, 

11. Hava tahmin raporları, 

12. Sağlık kayıtları, 

13. VHF telsiz kayıtları, 
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14. Haricen çalışan iştirakçiler, üreticiler, dizaynırlar, analistler, şöförler, bilim 

adamlarına ait raporlar. 

GÖRÜŞMELER 

Kiminle Görüşülmeli? 

Görüşmelerin kazaya karışan insanlarla doğrudan ve dolaylı olarak yapılmasına 

ihtiyaç vardır. Şunları içerebilir; mağdurlar, diğer gemi mürettabatı, donatan, gemi 

yöneticisi, kazazedeler, yocular, görgü tanıkları, en yakın akrabalar, arkadaşlar, 

meslektaşlar, üretici/gemi dizaynırı/gemi inşaacı, yükleme/boşaltma işini yapanlar, 

liman çalışanları v.s. 

Seçilen insanlarla yapılan görüşmeler diğer kaynaklardan edinilen bilgilerin teyid 

edilmesi, sınıflandırılması gibi hususların yerine getirilmesine yardımcı olur. 

PLANLAMA 

Öncelikle kazanın meydana geldiği şartların bilinmesine ihtiyaç vardır, ancak bundan 

sonra görüşmeler planlanabilir. Dikkat dağıtan veya kesintiye uğramayacak bir 

mekan seçilmeli. Kişiler ile tek başlarına görüşülünebilinir ama yanlarında avukat 

bulundurma hakları olduğu da kendilerine hatırlatılmalı. Eğer kaza liman sınırları 

içerisinde olmuşsa liman yöneticisi davet edilerek araştırma prosedürlerinde bir çıkar 

çatışmasının önüne geçilmeli. Bu arada bayrak devleti de arzu ettiği takdirde katılım 

sağlayabilmektedir. Böylece Deniz güvenlik direktörü veya kaza araştırma 

yöneticisinin yazılı onayı alınır. Bununla birlikte sorgulamanın kontrolü ve 

sorgulamaların sağlıklı yapılmasına engel olabilecek hususların da kontrol edilmesi 

gerekir. Bu tür kısıtlamalar veya yasaklamalarda donatana ve avukatlarına 

başvurulmalı. Donatan ile ayrı olarak görüşme teklif edilebilir fakat avukatları 

görüşmeye müvekkilleri olmadan katılmazlar. Görüşmede değineceğiniz noktaları 

önceden belirleyerek bir liste halinde hazırlamaya ihtiyaç duyulur. 

ZAMANLAMA 

Görüşmeler, kaza meydana geldikten sonra mümkün olan en kısa zamanda yapılmalı. 

Eğer bir gecikme olursa detaylar unutulabilinir veya kanıtlar tahrip edilmiş olabilir, 

olay yerindeki kanıtlar zarar görmüş olabilir. Kişiler, konuşmakta isteksiz iseler, 

sabırlı olun ve kendilerini temin edin. 
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GÖRÜŞMENİN AHENGİ 

Görüşmenin nasıl gittiği, aldığınız bilgilerin kalitesi, kurmuş olacağınız ilişkinin 

ahengine bağlı olacaktır. Kendinizi tanıtmalı ve araştırmanın amacını anlatmalısınız. 

Günlük konuşmalarla karşıdakileri rahatça konuşmaya sevketmelisiniz. Düşünceli ve 

nazik olun fakat görüşmenin kontrolünü de elden bırakmayınız. 

DİNLEME 

Dinlemeye konsantre olarak girdilerinizi minumumda tutmaya çalışmalısınız. 

Görüşmeyi yönetmek zorunda olmamamıza rağmen bu şekilde devam edilmeli, 

tanıkların ne söylediğini aktif olarak dinlemek çok önemlidir sonuçta görgü tanığının 

tecrübesiyle ilgili olarak sonuç alıcı sorular sorulmalı. Dinleme, oldukça yorucu bir 

tecrübedir, sık sık ara vererek sizin ve tanığın kendine gelmesine fırsat tanıyın. 

SÖZSÜZ İLETİŞİM 

Söylenenleri dinlerken bir yandan da beden dili takip edilmeli ve çelişki var mı yok 

mu ona bakılmalı. Konuşanın gerçeği söyleyip söylemediğini anlamak üzere sözlü 

işaretlere bakmalı. 

Sözsüz iletişim, sesli ve sessiz olmak üzere iki bölüme ayrılabilir. 

Sesli İletişim 

• Ses tonu (kesin, şüpheli)  

• Ritim (rahat, yoğun)  

• Hız, ara verme (stres, gerginlik, heyecan, rahatlık)  

• Sesin düzeyi (agresif, savunmacı, iddialı)  

• Gülme (eğlenceli, korkulu)  

• İç çekme (kabullenme, kızgınlık)  

• Esneme (yorgun, korkulu, uzanmış)  

• Zaman harcama, düşünmeye ara verme. 

Sessiz İletişim 

Beden dilini kullanma; 

• Ellerin kullanımı, 

• Yüze,saça veya vücuda dokunma, 

• Vücudu esnetmek, 
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• Yüz ifadeleri, 

• Bacak hareketleri, 

• Ayaklar 

Mesafe; oturduktan sonra kişinin yaklaşması veya uzaklaşması 

Oryantasyon; yüz yüze/karşı karşıya oturma, kişide gerginliğe neden olabilir. Bunun 

önüne geçilebilmesi için kişinin sağına oturulmalıdır. 

SESSİZ DURAKSAMALAR 

Sessiz duraksamalar (kalmalar) soru sorulduktan sonra ortaya çıkabilir. Bu durum, 

kişinin soruyu tam olarak anlamadığında ya da cevabı düşündüğünde veya endişe 

duyarak daha fazla cevabı düşünmeye ihtiyaç duyduğunda ortaya çıkabilir. Bir 

duraklama olduğu esnada boşluğu doldurmak yerine kişinin kendisinin soruyu 

cevaplaması ve sessizliğini bozması beklenmelidir. Duraklama gerçekleştiğinde bunu 

bir avantaja dönüştürerek bir sonraki sorular ve şimdiye kadar edinilen bilgiler 

düşünülmeli. 

SORGULAMA 

Görüşme başladığında en iyi başlangıç, görgü tanığının kendi hikayesini kesmeden 

rahatça anlatabileceği sorularla başlamaktır. Buradan daha detaylı sorulara 

geçilebilir. 

Aşağıda sıralanan hususlar, sorgulama esnasında hatırlanması gereken konulardır; 

• Sade bir dil ve basit kelimeler kullanın, 

• Soruları özetleyin, 

• Soruda kesin kelimeler kullandığınız zaman niyet ettiğiniz anlamı ifade 

ettiğinizden emin olun, 

• Kişinin sizin telaffuzunuzu anladığından emin olun, 

• Benzer kelimeler ve örnekler kullanın, 

• Muğlak ifadelerden ve iğneleyici sözlerden kaçının. 

Ucu açık sorular yönelterek görüşülen kişinin kendi tarzıyla soruları yanıtlamasına 

izin verilmelidir. Örneğin; Tuna nehri boyunca yapılan balıkçılıkla ilgili çok fazla 

bilgi sahibi değilim, siz bu konudaki prosesleri bizimle paylaşır mısınız? diye 

sorulabilir. Bazen beklenen cevaplar alınmayabilir ama görgü tanığını destekleyici 

sorularla yönlendirmek gerekebilir. Sorgulamada çok fazla spesifik olmamaya dikkat 
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etmek gerekir. Çok fazla baskı ve yönlendirme görgü tanığının bazı şeyleri 

hatırlamasına engel olabilir. Cevabı evet ya da hayır olabilecek kapalı sorular 

sormamaya gayret edilmeli çünkü alınacak cevaplarda bilgilerin sınırlandırılmasına 

sebebiyet verir. Benzer şekilde negatif sorular sorulmasından da kaçınılmalıdır. 

GÖRÜŞMENİN BİTİRİLMESİ 

Görüşme yapılan kişilere herhangi bir soruları var mı veya herhangi bir şey eklemek 

istiyorlar mı diye sorulmalı. Görüşme bitirilirken görgü tanıkları, görüşmenin değerli 

olduğunu düşünmeliler, bu duygularla ayrılmalılar. Teşekkür edilerek şimdi ne 

olacağı sorulmalı. İleride ilave etmek istedikleri herhangi bir husus olduğu takdirde 

çekinmeden araştırmacı ile temas kurmaları yönünde cesaretlendirilmeliler. 

İYİ KALİTEDE ÇIKTI ALMAK İÇİN UYARILAR 

Görüşmeye başlamadan önce 

1. Görüşmenin kaydedileceği cihazı kontrol et. Kayıt cihazının odada bulunacak 

kişilere aynı uzaklıkta bulunmasını sağla. Deneme maksatlı kısa süreli bir kayıt 

yap ve ses düzeylerini kontrol et. 

2. Görüşmeye katılanlardan her zamankinden daha yavaş konuşmaları rica 

edilmeli, yüksek sesle tane tane ve açık bir şekilde konuşmalılar ki kayıt cihazı 

sesleri kaydedebilsin. 

3. Tüm cep telefonlarının v.b. cihazların görüşme süresince kapalı tutulduğundan 

emin olunmalı. 

4. Görüşme odasının kapısına “Lütfen sessiz olunuz” uyarı yazısı yapıştırılmalı. 

5. Konuşma haricindeki seslerden görüşme odasını korumak gerekir. Trafik 

gürültüsü, telefon, fan veya klima sesleri, insan seslerine nazaran kayıt 

cihazlarında rahatlıkla ön plana çıkıp konuşmaların anlaşılmasını engelleyebilir. 

Görüşmeye başlarken 

1.Giriş bölümünü okumadan veya görüşmeye başlamadan önce aşağıdakilerle 

başlanılması çok isabetli olur. 

- O günün tarihi, 

- O gün beraber olunan kişiler (Ad, soyad), ünvanları, ilgili oldukları (kaza, olay, 

vaka) gemide (geminin ismi) gün, ay, yıl yazılarak tarih atılması. 
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2.Sonrasında araştırmanın tamamına ait giriş okunabilir veya görüşmelere 

başlanabilir. 

Öncelikli 6 soru 

Giriş kısmı okunduktan sonra veya görüşmenin başında aşağıdaki 6 soruyu öncelikle 

sorulması şiddetle tavsiye edilir. 

1. İsim, 

2. İrtibat adresi, 

3. İrtibat telefonu, 

4. Yaş ve doğum tarihi, 

5. Nitelikleri, 

6. Deniz tecrübesi. 

Görüşme Boyunca 

1. Görüşmeyi kesmemeye çalışın. Eğer görüşülen kişinin dikkatini toplaması 

gerekiyorsa kibar bir şekilde görüşmeyi kesebilirsiniz. 

2. Bir haritayı, notu veya avukat ile görüşme ihtiyacı olursa teybi durdurun fakat 

tekrar başladığınızda ne sebeple ara verdiğinizi kaydedin. 

3. Eğer çok hızlı konuşulursa veya çok sessiz konuşulursa daha yavaş ve daha 

yüksek sesle konuşmaları gerektiğini hatırlatın. 

4. Eğer kayıt yaptığınız teyp, hiç bir sinyal vermeden kasedin sonuna gelmişse 

kontrol edin. Görüşmede bunu yapmak oldukça kolaydır. Mikro kasetler 

genellikle her bir yüzü yarım saat olmak üzere 60 dakika kayıt yaparlar. Bununla 

beraber her bir tarafı 1 saat kayıt yapanlarda vardır. Bu nedenle kayıt yaparken 

bir yandan da zamanı kontrol edin. 

5. Eğer ihtiyaç varsa gemi adını ve yer adını hecelemelerini isteyin. 

YAPILAN ANALİZE YARDIMCI OLAN MODELLER 

Shel Modeli  

Shel model, insanların karşılıklı etkileşimi ve yazılı bilgi ve sembollere önem veren 

basit bir modeldir. Dört adet bileşeni bulunmaktadır. Bunlar software (yazılım), 

hardware (donanım), çevre (enviroment) ve bilgi işlem çalışanları (live ware). 

Kelimelerin baş harflerinden ötürü Shel adını almıştır. Bilgi işlem çalışanları veya 
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diğer adıyla insan bileşeni, diğer bileşenlerle direkt olarak etkileşimde bulunan esas 

bileşen olduğundan beri modelin merkezidir 

 (Kaynak: The Shel model (Hawkins 1975’den adapte edildi. ICAO Circular, 

Montreal Canada). Sergilenen bu modelde görüleceği üzere bileşenler bloku düzenli, 

düz değildir. Diğer bloklar, kendilerini karşılaştırarak uygunluklarını kontrol ederler. 

Bir kaza olduğunda iyi bir eşleştirme yapamayan bloklar ve insan faktörü 

araştırması, yanlış eşleştirmenin nerede olduğunu ortaya çıkarmalı. Yani kazaya 

neden olanın hangi bileşenler arasındaki problemden meydana geldiği tespit 

edilmelidir. Araştırma, en zayıf halkanın tespit edilmesi maksadıyla her bir bileşeni 

test etmek zorundadır.  

Merkezdeki bilgi işlem çalışanları bileşeni, kişisel olarak 4 kategoride problem 

yaratır. Bunlar; fiziksel şartlarını ve gücünü, motor yetenekleri ile çeşitli duyguları 

kapsayan fiziksel kapasite ve limitler ile ifade edilir.İnsanların fizyolojik 

görünümleri, genel sağlık, stres düzeyi, yorgunluk derecesi, sigara içme eğilimi, içki 

ve ilaç bağımlılığı ile ilgili genel hayat tarzıyla ilgili hususlardır. 

İnsanın psikolojik bileşeni, kişisel geçmişini ve tecrübelerini kapsayan karmaşık bir 

yapıya sahiptir. Kişinin eğitimi, mental kapasitesi, kişiliği, duygusal ve ruhsal 

durumu psikolojik bileşeni oluşturur. Bu psikolojik çerçevede sorulan sorular şunları 

kapsayabilir; eğitimi, bilgisi ve tecrübesi yeterli mi? Göreviyle ilgili yanlış algılama 

veya dikkat seviyesi kişisel limitlerini aşıyor mu? Diğer çalışanlara karşı tutum ve 

davranışları nasıl? Davranışları, motivasyonunu, muhakemesini ve çalışma kalitesini 

nasıl etkiliyor? 

Psikososyal faktör, çalışma ortamını harici etkilerle bozan veya kişisel stres düzeyini 

arttıran hususları içerir. Ailedeki bir ölüm, finansal problemler veya görünür 

sinyallerin hepsinin analiz edilmeye ihtiyacı vardır. Diğerlerinin de ortak paydaları 

kişisel performansı etkiliyor mu? Gemi personeli, ekip olarak nasıl çalışıyor? 

Görünür sinyaller sözlü bilgileri destekliyormuydu? Yönetim politikaları, yeterli 

çalışma şartlarını sağlıyormuydu? v.b. gibi sorular, araştırma esnasında 

düşünülmesinde fayda olan konulardır. 

İnsanlar ile makineler arasındaki ilişki, bilgi işlem işgörenleri ile donanım bileşeninin 

kesişiminde ortaya çıkar ki; bu faktörler çalışma mahallini, sergilemeyi ve dizayn 
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kontrolünü de kapsar. Aynı zamanda bunlar kazada olan faktörleri fiziksel olarak 

içinde barındırır. 

Bilgi işlem çalışanları ile yazılım arasındaki ilişki, kişisel ve işyerindeki sistemi 

destekleyici faaliyetler, düzenlemeler, el kitapları, standart çalıştırma talimatları 

v.s.’yi ifade eder. Bu bileşenlerin eştirilmesindeki hata el kitaplarına, çek listelerine 

veya ulaşılabilir olmamaya, yetersiz, anlaşılmaz ya da üzerinde tartışılmamış 

konulardan olabilir. 

İnsanlar ile iç ve dış çevre arasındaki ilişki, bilgi işlem çalışanları ile çevre kesişimi 

olarak açıklanabilir. Çalışma alanı, sıcaklık, gürültü, ışıklandırma, havalandırma gibi 

faktörleri kapsar. Bunlar dahili çevreyi oluştururken hava, zemin, altyapı, politik ve 

ekonomik durumlar harici çevreyi ifade eder. Bununla beraber ekonomik baskı, 

taşımacılıkta veya balıkçılıkta ağırlıklı olarak kendini gösterir. 

Kazalarda insan faktörlerine sistematik bir araştırma yaklaşımı, çeşitli sistem 

bileşenlerinin karşılıklı etkileşimini ve bütünlüğünün nasıl olduğunun anlaşılmasına 

müsaade eder. Kaza araştırmalarına adapte edilmiş sistematik yaklaşım ile 

araştırmacı, nedenleri ortaya çıkarır. 

JAMES REASON MODELİ 

Basitçe Reason modelinde endüstriyel kazaların, yönetim kademesindeki kararla 

beraber başlayan uzun bir olaylar zinciri sonucu meydana geldiği kabul edilir. 

Kazaların sebep-sonuç ilişkisinde genel bir çerçevede Reason, temel bileşenler, 

parçalar olarak; karar vericiler, hat yönetimi, ön şartlar, üretken (verimli) faaliyetler 

ile savunmayı düşünmektedir. 

Karar vericiler, mimarlar ve üst yönetim veya kıdemli yöneticiler ile koordine kurar. 

Eldeki kaynakların (para, zaman, ekipman, çalışanlar) amaca uygun yönetimini 

sağlarken sadece maliyet-etkin balıkçılık ve yolcu taşımacılığının amaçlarına tam 

olarak ulaşılması değil, örneğin kargo için diğer yandan güvenlik amacına 

ulaşılmasından sorumludur. 

İkinci anahtar bileşen ise, hat yönetimidir. Üst yönetim tarafından alınmış kararlardır. 

Karar vericilerin stratejisi, operasyonun her bir faaliyet alanının ki bunlar operasyon, 

eğitim, bakım-tutum, finans, güvenlik, mühendislik desteği v.s. hususların 

tamamlanmasıdır. 
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Bununla birlikte üst yönetim kararları ve hat yönetimi faaliyetleri, kesin ön şartlarla 

varolmak durumunda olan etkin ve verimlilik esasıdır. Ekipmanlar, güvenilir ve 

uygun, iş gücü ise yetenekli, bilgili ve motive olmuş bir şekilde hazır olmak 

zorundadır. Diğer bir gerekli ön şartda güvenli bir çevredir. 

Verimli bir aktivite için mekanik ve insan faaliyetleri arasında doğru ve zamanında 

bir üretim için iyi bir koordinasyon ihtiyacı vardır. 

Sonuç olarak, kompleks, etkin sistemin sonuncu bileşeni savunmadır. Verimli 

faaliyetler yangın hasarına maruz kalmayı ve güvenlik önlemlerini kapsar ki 

bunlarda personel ve mekanik parçaların görünen yaralanmalarını, hasarını ve çokça 

maliyetli kesintilerinin engellenmesinde önemlidir (Kaynak: James Reason, İnsan 

Hatası, 1990, İngiltere, Cambridge Üniversiyesi yayını). 

James Reason’ın kaza nedenlerine ait modeli, çeşitli insan katılımlarıyla karmaşık 

sistemin aksayan yönünü göstermektedir. Reason, inanmaktadır ki; kazalar nadiren 

ön hat operatörlerinin büyük hatalarından meydana gelir. Fakat hatalar serisinin 

karşılıklı etkileşimi sonucu zaten karmaşık sistem içinde bunlar da mevcuttur. Bu 

hatalar, çok net olmamakla beraber genellikle sonuçları ertelenmiştir.Aktif hata, 

olumsuz etkiye sahip gemi personeli gibi operasyonda yeralan kişiler tarafından 

yapılır. Örneğin, kaptanın makinelerin köprüüstü kontrol süvicini, makine dairesi 

kontrolü kapalı konumunda iken kumandayı makine kontrole vermesi gibi bir hata, 

bu tür bir hataya girer.  

Görünmeyen, belirti göstermeyen hata, kazadan önce bir kararın ve faaliyetin 

sonucunda ve genellikle uzun bir süre hareketsiz kalma sonucunda meydana gelir. 

Örneğin; üst yönetim, hat yönetimi ile organize ederek yeni bir nöbet/görev çizelgesi 

hazırlama kararı alır. Bununla birlikte yeni sistem, motivasyonsuzluk ve yorgunlukla 

sonuçlanan daha uzun çalışma saatleri getirir. 

Görünmeyen hatalar, ön hatta çalışan operatörler için aktif hata yapmak üzere bir 

“fırsat penceresi” yaratır. Sistemin tüm savunma hatları yetersiz kaldığı zaman kaza, 

acımasızca sonuçlanır. Bu insan ve makineler arasındaki sistemin aksaklıkları ki 

bunlar yetersiz dizayn, çelişkili amaçlar, bozuk organizasyon ve kötü yönetim 

kararları kazalara ayna tutar.  

Efektif olarak ön hat operatörleri görevlerini iyi yaparlarsa yani şartları yaratarak 

görünmeyen hataları ortadan kaldırabilirler. Buna rağmen görünmez ve aktif hatalar, 
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savunma devreye girdiğinde ve sistem kendini çok iyi koruduğunda kazayla 

sonuçlanmazlar. Bu şartlarda fırsat penceresi meydana gelmez. 

İnsan faktörünün araştırılmasında bu yaklaşım, ön hat operatörlerinin güvensiz 

aksiyonlarının ötesine geçerek araştırmacıları cesaretlendirmek ve halihazırda 

sistemde var olan hataların ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynayacaktır.  

RAPORUN YAZILMASI 

Raporu veya analizi yazmaya başlamanın en iyi yolu, kazadaki anahtar olayları, 

anahtar niteliğindeki şartlardan ayırmaktır. Kazalar, istenmeyen zararların oluştuğu 

zincirleme olayların sonucudur. Her kaza iş zamanı boyunca yapılan faaliyetleri, başı 

ve sonu belli olan bir dizi olayları içerir. Sonrasında kazayla ilgilisi olan hususlardan 

bahsedilir. Bu hususlar, destekleyici faktörler, kazaların nedensellik analizinde ortaya 

çıkmışlardır ki, bir dizi olaylar varolan şartlar içinde cereyan ederek kazaların 

meydana geldiği görülmüştür. 

Analitik katkıda haritaların veya diyagramların kullanılması olayların 

şartlardan/koşullardan ayrılmasında fayda görülür. Neden-sonuç faktörler diyagramı, 

araştırma boyunca kanıtların ortaya çıkarılmasına yardım ederken analize de katkı 

sağlar. Öncelikle araştırmacı, olayların mantıksal akış sırasına değinmeli ardından 

ilgili olayları etkileyen koşulların diyagrama eklenmesi ihtiyacı gelir. Bu hususlar 

olayları çevrelerler. 

Her olay, meydana gelen olaylarla açıklanabilir ve genellikle zamanda sabitlenerek 

irdelenir. Böylece karar vermede takip edilecek iyi bir kural, bir gerçek koşuldan 

çok, bir olay olduğu zaman kazanın mantıki sıralaması içinde belirlenerek 

yazılmasıdır. Bu haliyle açıklandığı üzere şartlar/koşullar ile olaylar birbirinden 

farklıdır. Olaylar kronolojik olarak ilk olaydan son olaya kadar rapor formunda 

sırasıyla yazılmıştır. Burada olaylar doğru bir şekilde yazılmalı. Örneğin; “iskele 

tarafa dönüş yaptı” yerine “iskele 20 dereceye döndü” gibi kesin, belirli ifadeler 

kullanılmalı. 

Önce anahtar olaylar ile anahtar koşullar aydınlatılmalı, sonrasında temel nedenlere 

katkıda bulunan yardımcı faktörler daha kolay aydınlatılır. Neden-sonuç modeli 

kazalarda kullanıldığı zaman sistem bu şekilde işler. 

Aşağıda takip eden paragrafta gerçekten olmuş bir kazanın özeti niteliğindedir. 
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Tauranga limanında bir pilot, Union Rotaura gemisinden pilot botuna geçerken çok 

ciddi bir talihsizlik yaşadı. Yaklaşık 2 m. den pilot botunun güvertesine düştü. 

Kaygan zeminde ağır yağmur altında dengesini koruyamadı. Hemen hastaneye 

ulaştırıldı. 

Kaza raporu aşağıdaki gibi yazıldı. Raporda iki bölüme ayrılan olaylar ve 

şartlar/koşullar bölümüne dikkat edilmeli. Aynı zamanda her bölüm ve cümlede 

numaralandırma sisteminin kullanılmasına özen gösterilmeli. Yazılacak her türlü 

raporun aşağıdaki formata uygun olarak yazılması önemlidir. 

ANAHTAR OLAYLAR 

1.1 Saat 16.42’de kılavuz, MV Union Rotorua’ya bindi. 

1.2 Saat 17.05’de tüm giriş-çıkış hatları neta, gemi Sulphur iskelesinden ayrıldı. 

1.3 Saat 17.49’da geminin pruvası 330 dereceyi gösterirken kılavuz, iskele taraftaki 

pilot merdivenlerini kullanarak gemiyi terk etti. 

1.4 Gemi, pilot botun halatlarını aldı ve bot yarım metre kadar yukarı kalkarak baş 

tarafa doğru meyletti. 

1.5 MV Union Rotorua’dan ayrılırken pilot, şeytan çarmıhını ve pilot merdivenini 

kullanırken Tauranga 2 adlı pilot botun güvertesine 2 m.’den düştü. 

1.6 Güvenli bir şekilde güverteden sedyeye kondu. 

1.7 Güverte tayfası pilotun kemerini güvenli bir şekilde bağladı ve pilotu botun içine 

aldı. 

1.8 Pilot ciddi yarayla hastaneye gönderildi. İki gece hastanede kaldı. 

ANAHTAR ŞARTLAR/KOŞULLAR 

2.1 Tauranga sinyal istasyonundan alınan rüzgar bilgileri; 

 Saat 16.00’da 40 knots (kuzeydoğu)  

 Saat 17.14’de 60 knots (doğu-kuzeydoğu)  

 Saat 18.26’da 65 knots (kuzeydoğu)  

 Saat 20.00’da 25 knots (kuzey)  

2.2 MV Union Rotoura’dan kısa bir süre önce iki gemi limandan ayrılmıştı. Bunlar 

sırasıyla saat 16.57’de MV Grand Honest, saat 17.06’da MV Wisteria. İki kavuzda 

zamanında gemide idiler. 
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2.3 Kazadan hemen önce, şiddetli yağmur ve hava koşulları hızla kötüleşti. 

2.4 Gemi limandan ayrılmadan önce kılavuz, liman merdiveni ve şeytan çarmıhının 

boşunu aldırdı. Bu arada halatlar ıslak ve kaygandı. Kılavuz güvertede çok fazla su 

olduğunu ve gemi yalpaya düştükçe bir yandan diğer yana suların geçiş yaptığını, 

Aucland’e gitmek üzere olan geminin limanda kalmasının uygun olacağını 

düşünmüştü. 

2.5 Bot personeli, suların bir yandan diğer tarafa geçtiğini doğruladı. 

2.6 Kılavuz kaptanın ayakları kontrolü kaybettiği zaman botun güvertesinden 2 metre 

yukardaydı. 

2.7 Kılavuz kaptan, kaburga kırığı ve omurundaki sıkışma ile çok acı çekti. 

2.8 17 Ağustosa çalışamadı ve görevinden 5-6 hafta ayrı kaldı. 

DESTEKLEYİCİ FAKTÖRLER 

3.1 Güvertenin suyla kaplı olması, 

3.2 Kargo elleçleme vinçlerinden kaynaklanan sızıntıdan dolayı suyun yağlanması 

NEDENLER 

4.1 Şiddetli yağışın, şeytan çarmıhını ıslak ve kaygan yapmış olması. 

4.2 Şeytan çarmıhı halatının büyük boyda olması, muhtemelen 42 mm. Civarındaydı. 

DÜŞÜNCELER VE TAVSİYELER 

5.1 Taurango limanının yönetici kılavuz kaptanı, en uygun boyuttaki şeytan 

çarmıhını tavsiye etmek üzere çeşitli boyutlarda şeytan çarmıhı takdirinde bulunuyor. 

5.2 Şeytan çarmıhı, kılavuzun gemiden inmeden önce kuru bir alanda 

bekletilmeliydi. 

5.3 Gemi personeli, güvertedeki su tahliye giderlerinin tıkalı olmadığından emin 

olmalı. Böylece bordadan bordaya su altında olması gereken güvertenin su altında 

kalması engellenir. 

5.4 Araştırmada gemi acentesine şeytan çarmıhları konusunda tavsiyede bulunulmalı. 
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NEDEN SONUÇ FAKTÖRLERİ DİYAGRAMI 

Aşağıdaki diyagram bir kazanın temel neden-sonuç faktörleri diyagramıdır. Bu 

diyagram analize yardımcı olurken yönetim sistemindeki boşlukların analizinde 

harekete geçirici soruların sorulmasına ortam sağlar. 

4.5 Avustralya 

AVUSTRALYA ULAŞTIRMA GÜVENLİK KURULUNCA YAPILAN DENİZ 

KAZA ARAŞTIRMASI 

SİLVER YOUNG İLE ELLA’S PİNK LADY ARASINDAKİ ÇATMA 

Bağımsız Devletler Topluluğunun resmi bir kurumudur. Kurul, bir komisyon 

tarafından idare edilir ve ulaşım düzenlemeleri, politika yapıcılar ve hizmeti sunan 

birimlerden tamamen ayrıdır. Kurulun fonksiyonu, güvenliğin geliştirilmesi, halkın 

rahatı için deniz, hava, demiryolu taşımacılığıyla ilgili kazaların araştırılması, 

incelenmesi, bilgilerin toplanması ve sonuçta önleyici tedbirlerin alınmasında rol 

oynamaktır (Avustralya Ulaştırma Güvenlik Kurulu, 2010). 

Kurul, Avustralya’da kazaların araştırılmasından, milletler topluluğu yargılamasında 

ışık tutmak üzere görevlendirilmiştir. Kurum, çalışmalarını uluslararası anlaşmalar 

çerçevesinde ve 2003 Ulaştırma Güvenlik Araştırması anlaşması gereğince yerine 

getirmektedir. 

1.VERİLERE DAYANAN BİLGİLER 

1.1 SİLVER YANG 

Silver Yang, Hong Kong bandıralı, kıtalararası dökme yük taşıyan “panamax” sınıfı, 

yedi kargo bölmesine sahip bir gemidir. 1982 yılında Danimarka Kopenhag’da inşa 

edildi. Boyu 225,03 m., eni 32,31 m., kıç darftı 18,01 m., baş draftı 13,08 m., 63800 

ton deadweight. 9268 kw makineye sahip, 12 knots intikal sürati olan pitch kontrollü 

bir gemidir. 

Kaza meydana geldiğinde gemi, Panama’da Li Chuan Denizcilik şirketine aitti. 

Firma, China Shipping şirketi tarafından yönetilmekteydi. Hong Kong bandıralı ve 

Çin klaslı bir gemiydi (CCS). 
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Silver Yang’ın köprüüstü (SOLAS, 1974) sözleşmesinin gerektirdiği tüm seyir 

cihazlarıyla donatılmıştı. Otamatik radar pilot cihazı (ARPA), X band radar, AIS, 

GPS, VHF, Voyage Data Recorder (S-VDR)  

Gemi personeli 27 Çin’liden oluşmaktaydı. Seyirde geleneksel 3 vardiya sistemi 

uygulanmaktaydı. Kaptan, 41 yaşında 1987’den beri kaptanlık yapıyordu. 2.kaptan, 

kariyerine 2008’de başlamış, gemide 1 aydır görev yapıyordu. 

1.2 ELLA’S PİNK LADY 

Ella’s Pink Lady, 34 feet’lik yelkenli bir yat olup fiberglas malzemeden 1984 yılında 

inşa edilmiştir. Deplasmanı 6,2 ton, boyu 10,12 m., genişliği 3,07 m., ve draftı 1,78 

m.’dir. Alüminyum direği 12 m.’dir. 

Kaza zamanında, yat kişiye özel bir mülktü. Dünya turu yapan tek kişi tarafından 

kullanılan bir tekneydi. 22 kw’lık bir makinesi bulunmaktaydı. Yat, normalde dümen 

donanımı ile elle kumanda edilmekteyken dünya turu yapacağından dümen sistemine 

otopilot da monte edilmiş, radar, GPS, AIS, X band radar, elektronik harita, VHF, 

immersat, alt yapısı ile donatılmıştı. Son bir kaç yıldır dünya turu için hazırlanmıştı. 

Kaza sırasında, Ella’s Pink Lady’de sadece bir personel bulunmaktaydı. 16 yaşında 

genç bir kızdı. 8 yıllık tecrübesi vardı. Geçen son bir kaç yıl solo dünya turu için 

hazırlık yapmaktaydı. Çeşitli kurslara katılmış ve kitaplar okumuştu. Avustralya Yat 

Fedarasyonundan yat kaptanlığı kursu görmüş, denizde hayatı idame, radar 

kullanımı, telsiz operatörü kurslarına katılmıştır. 

1.3 KAZA 

6 Eylül 2009 saat 03.20’de Silver Yang, New South Wales New Castle’da limanda 

Çin’in Jingtang limanına götürmek üzere kömür yüklüyordu. 7 Eylül de saat 

13.40’da seyrine başladı. 36 saat boyunca Silver Yang’ın seyiri planladığı gibi 

Avusturalya’nın doğu kıyılarına doğru devam etti. 

8 Eylül saat 10.00’da Ella’s Pink Lady, Mooloolaba, Queensland’den Lord Howe 

adasına doğru dünya turu öncesi solo olarak deneme seyri yapmak üzere hareket etti. 

Seyrin bu bacağında seyir, rüzgarın zayıf akıntının ise kuvvetli olması nedeniyle 

güneye doğru sürüklenmekteydi. Bu nedenle planladığı gibi sahilden neta vaziyette 

seyredemedi. 
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Bir süre makine ile yoluna devam etti. Güneş battıktan sonra rüzgarın çıkmasıyla 

tekrar yelken seyrine başladı, 4 knots süratle ilerliyordu. Güneş battıktan sonra birkaç 

saatte bir şekerleme yapıyordu. Her seferinde uyumadan önce radarı kontrol edip, 8 

mile ayarlayarak 2 ve 4 mil uyarılarını devreye sokuyordu. Biraz kestirmenin güvenli 

olacağını düşünerek saatin alarmını kurarak uyudu. 

Saat 01.46’da Ella’s Pink Lady’nin kaptanı, tekrar şekerleme hazırlığına başladı, 

rotasını 144 derece, sürati 6,8 knots idi. Radarı kontrol ettikten sonra sancak baş 

omuzlukta yaklaşık 6 milde bir gemiyi gördü ve not aldı. Bir çatışma riski görmedi, 

radarın 2 ve 4 millik uyarılarını devreye alarak uyumaya gitti. Bu esnada Silver 

Yang, güney-güneydoğu istikametinde Ella’s Pink Lady’den yaklaşık 1 mil 

mesafedeydi. Saat 01.48’de Silver Yang’ın 2.kaptanı yeşil bir feneri iskele 45 

derecede farketti. Mesafeyi 3-5 mil diye tahmin etti. Önce küçük bir balıkçı teknesi 

diye düşündü ve hareket etmiyor gibi görünüyordu. Saat 01.48’i 30 saniye geçe 

rotasını birkaç derece sancağa aldı. Silver Yang’ın 2.kaptanı ve gözcüsü, kerterizi 

sabit olan fenere dikkat etmeye devam ettiler. Sabit bir fener olduğunu düşündüler 

ancak mesafe azaldıkça hareket edip kendilerine doğru gelmeye başladı diye 

değerlendirdiler. Saat 01.49’da 2.kaptan, çatışmadan sakınmak üzere sancak 20 

derece emretti. 10 saniye kadar sonra sancak alabanda kumandasını verdi. Bununla 

beraber saat 01.50’de Ella’s Pink Lady’nin baş tarafı Silver Yang’ın iskele tarafının 

orta sektörü ile çatışma gerçekleşti. 

Çatma, Ella’s Pink Lady kaptanını uyandırdı, kamaranın dışına çıktı. Donanımın 

muhtemelen gemiyle birbirine dolaştığını düşündü, kısa bir süre sonra gemi direği 

kırıldı. Uydu telefonundan ailesini aradı, ailesi de yetkili makamlara haber verdi. 

Çatma sonrası Ella’s Pink Lady kaptanı, AIS cihazını kullanarak Silver Yang’a çağrı 

yaptı. Uzun bir süre sonra 2.kaptan cevap verdi. Ancak Ella’s Pink Lady’nin kaptanı 

diğer geminin 2.kaptanının kötü ingilizcesini anlamakta zorlandı. Kısa bir konuşma 

geçti. Silver Yang’ın ID numarasını teyid etmek istedi ancak yeterli cevabı alamadı. 

Saat 02.16’da Silver Yang’ın 2.kaptanı, gemi kaptanını uyandırdı ve çatmayı rapor 

etti. Kaptan hemen köprüüstüne gelip durumu anlamaya çalıştı. 2.kaptana neden 

kendisini hemen uyandırmadığını ve yatın yolundan neden çekilmediğini sordu ve 

neden çatmadan sonra makineleri stop etmediğini sordu fakat yanıt alamadı. Silver 

Yang seyrine devam etti. Ella’s Pink Lady’nin kaptanı, donanımı güverteye 
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sabitleyip rotasını güney limanına çevirdi. Daha sonra deniz polisi kendisine ulaşarak 

güney limanına kadar eşlik etti. Gemiyi Runaway körfezinde limana bağladılar. 

2. ANALİZ 

2.1 KANITLAR 

9 ve 10 Eylül 2009 tarihinde Avustralya Ulaştırma Güvenlik Kurulunda 

araştırmacılar Ella’s Pink Lady’nin bulunduğu Runaway körfezi limanına geldiler. 

Kaptan ile görüştüler, yatın resimlerini çektiler, ilgili dökümanların kopyalarını 

çıkardılar. Kayıtları, harita ve manuelleri topladılar. Silver Yang gemisi Çin’de 

olduğundan Avustralyalı araştırmacılar gemiye ulaşamadılar. Ancak Hong Kong’lu 

yetkililerden geminin fotoğraflarını, kayıtlarını, dökümanlarını, haritalarını, 

manuellerini kısaca ilgili tüm bilgileri talep ettiler. Gemi yöneticileri VDR kayıtlarını 

ve diğer bilgileri temin ettiler. İlave bilgiler Queenland Deniz Güvenliğinden ve 

Avustralya Deniz Güvenlik otoritesinden temin edilmiştir. 

2.2 GÖZCÜLÜK 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kural 5 gereğince gemiler, çatışmadan kaçınmak 

üzere sürekli bir gözcülük faaliyetinde bulunmak zorundalar. Böyle olmakla birlikte 

ne Ella’s Pink Lady kaptanı ne de Silver Yang 2.kaptanı, seyirin bu gereğini yerine 

getirmediler. 

2.3 ÇATIŞMADAN KAÇINMA 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kural 7 (d) fıkrasında ve Kural 8 (b) fıkrasında 

açıkça çatışmadan kaçınma üzerinde durulmuştur. Silver Yang’ın 2.kaptanı, yeşil 

ışığı ilk gördüğünde mesafe 3-5 mildi, balıkçı gemisi diye düşündü. Kerterizi sabit 

olmasına rağmen bir şamandıra olabilir diye değerlendirdi.2.kaptan, yaklaşan iki 

gemi arasındaki fiziksel ilişkiyi yetersiz bir şekilde değerlendirip kerterizi sabit bir 

gemiyle çatışma riskini göremedi. DÇÖT Kural 7’de açıkça ifade edildiği gibi (d) 

fıkrasının (i) bendinde “yaklaşan bir teknenin pusula kerterizinin farkedilir derecede 

değişmemesi halinde tehlike varsayılacaktır.” 

İki gemi birbirlerine yaklaştıklarında 2.kaptan ve gözcü, iskele taraflarında feneri 

gördüklerinde süprizle karşılaştılar. Sonrasında 2.kaptan, önce 20 derece sancak, 

sonrasında sancak alabanda emrini verdi. Değerlendirme yapmak için daha çok bilgi 

toplaması gerekirdi. Ancak 2.kaptan bu konuda yetersiz kaldı. 
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Silver Yang’ın 2.kaptanı, sahilden 15 mil açıkta kuvvetle yürütülen bir tekneden 

kaçınma manevrası yapmayı gerekli görmedi. Çünkü diğer gemi iskelesinde 

kalıyordu dolayısıyla DÇÖT Kural 15’e göre yol verilen tekne olacaktı fakat DÇÖT 

Kural 18’e göre kuvvetle yürütülen bir tekne, yelkenli teknenin yolundan çıkacaktır 

kuralını dikkate almadı. Tek yeşil feneri gördüklerinde bunun bir yelkenli tekne 

olabileceğini hatırlamaları gerekirdi. Zira DÇÖT Kural 25 (a) ’da yelkenli teknenin 

borda fenerlerini ve bir pupa fenerini göstermesi zorunludur. Buradan hareketle gece 

görüşün iyi, havanın açık olmasının avantajını kullanarak dürbünle rahatlıkla analiz 

yapılabilirdi. Radar, mesafesinin teyit edilmesi için kullanılmalıydı. AIS’in de 

yardımıyla mesafe ve geminin tanınması sağlanabilirdi. 2.kaptan, hiç bir seyir 

yardımcı cihazı kullanmadan çatışma riski olmadığını düşündü. Diğer gemiyi 

farkettiğinde mesafe, 0,6 mil iken rota ve sürat değişikliği yapmıyarak çatışmadan 

kurtulamadı. 

2.4 YATTAN ELDE EDİLEN BİLGİLER 

Geminin radar ekranında hedef geminin büyüklüğünden bağımsız eko görüntülenir. 

Küçük gemilerin sahipleri ve operatörleri gemilerin radar yakalama tespit 

kabiliyetlerini uygun radar reflektörleri kullanarak geliştirmektedirler. 

Bir radar reflektörü, basit ve pahalı olmayan, geminin radar yansıtmasını arttıran bir 

reflektör olmalıdır. Çatma zamanında, Ella’s Pink Lady, pasif radar reflektörüyle 

donatılmıştı, X band radarı da vardı. İki gemi çattığında ve çatışmaya kadar geçen 

zamanda radarın Eko-max uniti kapalı konumdaydı. 

Kaptanıyla yapılan görüşmede, eko-max unitin neden kapalı olduğuna dair bir fikri 

yoktu. Muhtemelen açmayı unutmuştu, yatın bataryalarını idameli kullanmak da 

istemiş olabilirdi veya büyük gemilerin ekolarının bile Ella’s Pink Lady gibi küçük 

bir gemi ekosu gibi görünebileceği konusunda yeterince bilgi sahibi değildi. Sonuçta, 

bu önemli radar fonksiyonu çatma öncesinde çalışmamaktaydı. Çatışma, küçük 

gemiler için aktif reflektöre sahip olsalar bile pasif reflektör ile donatılmanın ne 

kadar önemli olduğunu göstermiştir. Pasif reflektör, harici bir enerjiye ihtiyaç 

duymaz ve kapatılamaz, devre dışı bırakılamaz. Sonuçta, küçük gemi radarları her 

zaman yakalama, tespit etme kabiliyetine kavuşurlar. 

Ella’s Pink Lady, B klas AIS cihazına sahipti, çatma zamanında devredeydi. Çatma 

zamanında doğru gemi tipi bilgilerini yansıtmıyordu çünkü gemi tipi bilgileri, yatın 

 109 



ayrıldığı liman yanlış girilmişti.Bilgiler doğru olarak girilseydi, gemi tipi doğru 

olarak yansıyıp Ella’s Pink Lady’nin bir yat olduğu bilgisi diğer gemi tarafından 

anlaşılabilecekti. Bu bilgiyle de çatışmadan kaçınmak üzere Silver Yang gemisi için 

bir fırsat olabilecekti. 

2.5 ÇATMANIN ARDINDAN YAPILANLAR 

1982 Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesinin 98’nci maddesi, çatma sonrasında 

gemi kaptanlarına sorumluluk vermiştir şöyleki; kendi gemilerindeki personelin 

varsa yolcuyu ve yükü tehlikeye atmadan yardım etme yükümlülüğü getirilmiştir. 

2.5.1 SİLVER YANG 2.KAPTANININ YAPTIKLARI 

Silver Yang 2.kaptanı, çatmayı kaptana derhal rapor etmedi. Ella’s Pink Lady ile 

temasa geçip yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormadı. Ella’s Pink Lady’nin 

kaptanını tehlikeye attı, yaralandımı veya yat çok ciddi bir hasar aldı mı diye 

sormadan yoluna devam etti. 

Silver Yang’ın VDR kayıtları çok açık bir şekilde 2.kaptanın iki geminin çattığının 

farkında olduğunu ve yata yardımı seçmediği belli olmaktadır. 

2.kaptan, kaptana 26 dakika sonra haber vermiştir. Çatma mevkiinden 3,5 mil 

uzaklaşılmış neden haber vermediğini neden yat personelinin güvende olduğundan 

emin olmadığını, neden gemiyi durdurup yardım çağrısında bulunmadığını 

sorgulamış ancak cevap alamamıştır. 

KONUŞULAN DİL 

Silver Yang 2.kaptanı, sonunda Ella’s Pink Lady kaptanının çağrılarına cevap vermiş 

ancak anlaşmak konusunda ciddi sıkıntı yaşamıştı. 2.kaptana geminin kimlik 

numarasını bile teyit ettirememişti. 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Gemi Adamları Eğitim, Sertifikasyon ve 

Vardiya Standartları yönetmeliği çerçevesinde vardiya tutan tüm personelin standart 

terimlerin (IMO standart haberleşme terimleri, 2002) mümkün olduğunca 

kullanılarak önemli güvenlik mesajlarının yanlış anlama riskini azaltmak üzere iyi 

derecede İngilizce (IMO STWC kod, 1995) bilme zorunluluğu getirilmiştir. Aynı 

zamanda SOLAS gereğince köprüüstü-köprüüstü ve köprüüstü-sahil arasındaki 

haberleşmenin ingilizce olma standardı mevcuttur (SOLAS, 1974). 
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2.5.2 ELLA’S PİNK LADY KAPTANI TARAFINDAN YAPILANLAR 

Çatma sonrasında, Ella’s Pink Lady kaptanı, gemisinin kontrolünü yaparak 

yüzebildiğinden emin oldu. Ailesine çatmayı haber verdi ailesi de Avustralya 

Kurtarma Koordinasyon Merkezini haberdar etti. Yaralanma ya da yardıma ihtiyacı 

olduğunda Kurtarma Koordinasyon Merkezini araması gerektiğini bilmesine rağmen 

ihtiyaç olmadığını değerlendirerek önce ailesini aradı. Kendisi, öncelikle ailesini 

aramak yerine Kurtarma Koordinasyon Merkezini kendisi aramalıydı. 

2.6.AIS İNCELEMESİ 

Araştırma boyunca, Kaza İnceleme Kurulu araştırmacıları Ella’s Pink Lady’nin Klas 

B, AIS cihazından gönderilen VHF sinyalinin Silver Yang’ın Klas A, AIS cihazı 

tarafından alınıp alınmadığı üzerine yoğunlaştılar. 

Silver Yang’ın VDR data incelemesi AIS sinyalinin alındığını teyit etti. Bununla 

beraber bazı anormallikler tespit edildi. Klas A, AIS cihazı uluslararası ticari gemiler 

için geliştirilmişti. SOLAS’ın 300 tondan yukarı tonajlı ticari gemiler ile 500 tonun 

yukarısında kargo gemileri ve 12 yolcudan fazla yolcu taşıyan yolcu gemileri 

2002’den itibaren AIS cihazını taktırmak durumundaydı. Son zamanlarda klas B, 

AIS sistemi, SOLAS’ın tarif ettiğinin dışında ticari ve eğlence gemileri için dizayn 

edilmişti. Klas B, Klas A’dan daha ucuzdu, fonksiyonları daha sınırlıydı, Klas A 

unitin performansını azaltan bir cihazdı. 

2008 yılında Avustralya Savunma Bilim ve Teknoloji Organizasyonu, 3 ay süren bir 

çalışmanın sonunda Klas B, AIS unit ile ilgili bir rapor (Automatic Identification 

System, 2008) hazırladı. Burada %17 Klas A, AIS unit, Klas B, AIS uniti sinyalini 

rapor edemediği ortaya çıktı. 

3.BULGULAR 

3.1 İÇERİK 

Çatma gerçekleştiğinde Silver Yang, tam yüklü olarak Çin’e 9 knots süratle, Ella’s 

Pink Lady ise, Moolaolaba, Queensland’den Sdney’e 7 knots süratle ilerliyordu. 

3.2 GÜVENLİK FAKTÖRÜYLE İLGİLİ OLANLAR 

• Silver Yang vardiya zabiti, devamlı ve düzenli bir gözcülük faaliyeti icra 

edememiştir. 
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• Silver Yang 2.kaptanı, Ella’s Pink Lady’nin yelkenli bir yat olduğunu 

anlamadığından kaçınma manevrası yapmamıştır. 

• Çatmadan 5 dakika önce Ella’s Pink Lady kaptanı radarı kontrol etmiş ancak 

Silver Yang’ı farkedememiştir. Ella’s Pink Lady  

• Ella’s Pink Lady, pasif radar reflektörüyle donatılmamıştı, yatın aktif radar 

reflektörü de kapalıydı. 

3.3 DİĞER GÜVENLİK FAKTÖRLERİ 

• Ella’s Pink Lady kaptanı, elindeki görsel bilgileri yeterince iyi değerlendiremedi. 

Silver Yang’ı farkedemedi. 

• Silver Yang’ın 2.kaptanı, VHF’den gelen mesajı anlamış görünmesine rağmen 

IMO’nun standart deniz haberleşme terimlerini (SMCP) kullanmadığından 

mesajı anlaşılamamıştır (Minor güvenlik açığı). 

• Silver Yang’ın 2.kaptanı, kaptana çatmayı derhal rapor etmedi ve yatın 

personelini ve hasar durumunu araştırmadı, yardım teklif etmedi. 

• UNCLOS (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 1982) uyarınca çatma 

sonrasında gemi kaptanlarına yardım etme yükümlülüğü getirilmiştir (Önemli 

güvenlik ihlali). 

• Klas B, AIS unit cihazı olan küçük gemiler sadece cihazlarına güvenerek diğer 

gemileri uyarmayı beklememeliler (Minor güvenlik ihlali). 

4.6 Fransa 

FRANSA DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA KURULU 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ’nun 16 Mayıs 2008 tarihli MSC 255 (84) 

deniz kazalarının araştırılmasına ilişkin inceleme koduna dayanarak aşağıdaki 

çatmayı incelemiştir (Fransa Deniz Kazalarını Araştırma Kurulu, 2012). 

1. PERE MİLO VE ÖZGE GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

9 Nisan 2012 tarihinde Fransız bayraklı Pero Milo balıkçı gemisi ile Türk bandıralı 

kimyasal tanker Özge gemisi saat 13.05’de çattılar. 
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2. ALT  YAPI 

2.1 Pero Milo 

Pero Milo balıkçı gemisi, profesyonel olarak balıkçılık yapan trol çeken bir tekneydi. 

Geminin avlanma periyodu 24 ile 48 saat arasında değişmekteydi. 

2.2 Özge 

Net Denizcilik şirketine ait gemi, genellikle Akdeniz, Biscay körfezi, Doğu Atlantik 

kıyıları ve kuzey denizinde seyretmekteydi. 

3.GEMİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

3.1 PERO MİLO 

Boyu: 11,98 m. 

Genişlik: 5,46 m. 

Draft: 2,45 m. 

Freeboard: 638 mm. 

Gross ton: 29,26 t 

Ana makine: 286 hp 

Pervane: 3 kanatlı tek pervane 

3.2 ÖZGE 

Özge gemisi, 2011 yılında Türkiye’de kimyasal tanker olarak inşa edilmiş, Bureau 

Veritas klaslıdır. Geminin tüm sertifikaları tam olup süreleri geçerliliğini 

korumaktadır. 

IMO No: 9499553 

Bağlı olduğu liman: Istanbul 

Gross ton: 4225 

Net tonaj: 2047 t 

Boyu: 112,31 m. 

Eni: 16 m. 

Free-board: 1,680 m. 
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Makine: 3546 hp 

Baş pervane: 475 kw 

Baş draft: 4,2 m. 

Kıç draft: 5,3 m. 

4.PERSONEL 

4.1 Pero Milo 

Balıkçı gemisinde güvenli seyir için minumum 3 personele ihtiyaç vardır. Kaza günü 

Pero Milo, 2 personeliyle seyir yapmaktaydı. 

Kaptan, 40 yaşında balıkçı gemileri kaptanı ehliyeti ile makine operatörü lisansına 

sahip. 18 yıllık tecrübeye olan ve Ağustos 2010’dan beri Pero Milo da çalışmaktadır. 

Gemicilerden biri 43 yaşındaydı. Kaza esnasında yaralandı. Makine operatör lisansı 

ve balıkçı gemisinde çalışma lisansı vardı. Diğer gemici kaza olduğunda gemide 

bulunmamaktaydı. 

3 gemi personeli de görevlerinin gerektirdiği sertifikalara sahipti. 

4.2 Özge 

Güvenli seyir yapabilmek için minumum 14 personel bulunması gerekiyordu. Kaza 

günü gemide 14 Türk personel bulunmaktaydı. 

- 3 kaptan (süvari, ikinci kaptan, üçüncü kaptan), 

- 2 mühendis (baş mühendis, ikinci mühendis), 

- 1 güverte reisi, 

- 1 baş mekaniker, 

- 1 yağcı, 

- 1 aşçı. 

Tüm personelin gerekli ehliyetleri tam olup görevlerine uygundurlar. Kaptan, 33 

yaşında 2002’den beri gemilerde çalışmakta. Özge gemisine Mart 2012’de katılmış, 

5 aydır kaptanlık yapıyor. Köprüüstünde sabah saat 08.00 ile akşam 20.00 arasında 

bulunuyor. 
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2.Kaptan, 28 yaşında Mart 2012’de gemiye katılmış. 34 aydır farklı gemilerde 

2.kaptanlık yapmış. Sabah saat 04.00 ile akşam 16.00 arasında köprüüstünde görev 

yapmaktadır. 

Vardiyadaki 3.kaptan, 44 yaşında 1996’dan beri gemilerde çalışmakta. 1,5 ay önce 

gemiye katılmış idi. 

5.MEYDANA GELEN OLAYLAR 

Pero Milo, otopilota bağlı seyrediyordu. Radarı 3 mile ayarlıydı, görüş iyiydi. 

Çevrede birçok trolcü avlanmaktaydı. Gemi, kuzey-kuzeydoğu rotasında 3-4 knots 

süratle balık avlamaya başladı. 

Saat 12.38’de 3 gemi, Özge gemisinin radarında belirdi. Bunların içinde Pero 

Milo’nun ekosu 5 milden biraz fazla mesafede iskele tarafta çakıyordu. 

Saat 12.52’de Özge’nin pruvası 297 derecede iken gözcü, iskele tarafta trolcü balıkçı 

gemisini rapor etti. Temas, 270 derece kerterizinde 2 milde idi. Balıkçı gemisinin 

pruvası kuzeydoğuyu gösterirken 5 knots sürat yapıyordu. 

Çatışma alarmı radar ekranında belirdi. 2.kaptan, AIS yardımıyla gemiyi tanımladı, 

VHF kanal 16’dan Pero Milo’ya çağrı yaptı ancak cevap alamadı. 

Vardiya zabiti, rotasını 5 derece sancağa aldı ve pruvası 301,5 derece oldu, sürati 

11,4 knots idi. Balıkçı gemisi yol verilen tekne olduğundan Özge gemisi rota ve 

süratini korudu. 

2.kaptan bu durumda, seyir panelinin arkasında durarak radar, ECDIS ve arpa radara 

bakarak balıkçı gemisinin yarım mil mesafede pruvadan geçeceğini hesaplayarak her 

hangi bir çatışma riski görmedi. Bununla beraber gemiler birbirine çok yakın 

seyrediyordu. Kimyasal tankerin vardiya zabiti, balıkçı gemisinin yavaşladığını 

gördü. 2. Kaptan, telsiz aracılığıyla balıkçı gemisiyle irtibat kurmaya çalıştı. Balıkçı 

pruvada 0,4 milde göründü. Vardiya zabiti bunun üzerine makineleri stop etti. Saat 

13.05’de Özge’nin vardiya zabiti, çatışmadan kaçınmanın mümkün olmadığını 

farketti. Sancak tarafa dümeni basamadı çünkü balıkçı gemisinin baş tarafına 

çarpmaktan korktu. Dümeni manuel kontrole aldı, rotayı 2-3 derece iskeleye aldı. 

Balıkçı gemisi rotasını değiştirmedi, makineleri stop edip iskele alabanda yaptı. 
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Balıkçı gemisi kaptanı, aşhaneye gelerek su almak istedi. Kısa bir konuşma sonrası 

köprüüstüne geri döndü. Özge gemisinin balbını bir anda sancak tarafında gördü ve 

çatma gerçekleşti. Balıkçı gemisi hızla su almaya başladı. 

Özge’nin 2.kaptanı saat 13.06’da kaptana haber verdi. Kaptan köprüüstüne gelir 

gelmez (saat 13.07) genel alarmı çalıştırdı. Pero Milo hala yüzüyordu. Özge, 150-200 

m. sonra durabildi. 

Balıkçı gemisinden yaralı olarak denize düşen gemici, Özge’nin köprüüstünden 

görülmekteydi. 2.kaptan, kurtarma botunu yardım için denize indirdi. Saat 13.11’de 

Özge’nin kaptanı, yetkili makamlara çatmayı rapor etti. Çatmadan 20 dakika sonra 

balıkçı gemisi battı. Çevreden gelen gemilerden biri yaralı gemiciyi kurtardı. Yaralı 

gemici daha sonra helikopter ile hastaneye sevk edildi. 

6.SONUÇ 

PERO MİLO 

Sancak tarafından yara alan gemi, çatmadan 20 dakika sonra 104 m. derinlikte battı.  

6.2 ÖZGE 

Meydana gelen hasar oldukça sınırlıydı. Bazı kemere ve postalarda ezilme tespit 

edildi. 

7.ANALİZ 

Deniz Kazalarını Araştırma Kurulu genellikle incelemelerinde metod seçimi 

yaparken Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) ’nun MSC 255 (84) Deniz 

kazalarının araştırılması kodu çerçevesinde bir yöntem izlemektedir. 

Aşağıdaki kategorilerde bir sınıflandırma yapılmıştır; 

• Doğal faktörler, 

• Materyal faktörleri, 

• İnsan faktörleri. 

• Araştırmayı yapan ekip her hangibir kategoriyi mümkün olan faktörler ve onların 

karakterleriyle ilgili bir sınıflandırmayı yapmaya çalışmışlardır. 

• Kesin, muhtemel, hipotez, 

• Neden veya altı çizilmesi gereken, 

• Şartlara bağlı, nedensel, yapısal, 
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• Ağırlaştırıcı. 

7.1 Doğal Faktörler 

7.1.1 Hava Şartları 

Rüzgar batı-güneybatı yönünde 15 knots kuvvetle esmekteydi. Deniz durumu 3, 

görüş 10 mildi. 

7.2 Materyal Faktörler 

7.2.1 Köprüüstü Seyir Ekipmanları 

Pero Milo balıkçı gemisinde bütün seyir ekipmanları tam ve faaldi. Özge gemisinin 

köprüüstü, standartlara uygun ekipmanla donatılmıştı. Yerleşim planı oldukça pratik 

ve vardiya zabiti için kullanışlıydı. 

Materyal faktörü ile ilgili her hangibir husus tespit edilmemiştir. 

7.3 İnsan Faktörü 

7.3.1 Gözcülük ve Durumun Görüntülenmesi 

Pero Milo gemisinde, çatışmadan önceki 30 dakika boyunca gözcülük yapılmamıştır. 

Radarın çatışma alarmı aktive edilmemişti. Dolayısıyla çatışmayı önleyici ya da 

çatışmadan kaçınmayı sağlayacak veya sonuçlarını minimize edecek her hangibir 

manevra yapılmamıştır. Bu, temel bir faktördür. 

Özge gemisinde köprüüstünde 2 gemici vardı. Gözcü iskele tarafta, 2.kaptan ise seyir 

panelinin önündeydi. Vardiya zabiti, balıkçı gemisinin balıkçılıkla uğraştığını 

gösteren fenerlerine dikkat etmedi. İlaveten balıkçı gemisinin pruvadan yarım mil 

mesafeden geçeceğini değerlendirdi. Pero Milo, radar pilotlaması veya kerteriz alma 

gibi bir seyir rutini izlemediğinden çatma riskininin oluşmasına neden oldu. Çatışma 

yaklaştığında bir risk oluştuğunda Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT) kural 

17’de açıklandığı gibi çatışmadan kaçınma manevrası yapmadı. 

Bununla beraber, balıkçı gemisinin dikkatini çekmek için bir işaret veya bir ses 

işareti vermedi. Özge gemisinin kaptanının daimi emri, 1 milin altındaki tüm 

temaslar kendine bildirilmeli şeklindeydi, ancak rapor edilmedi.Durumun 

görüntülenmesindeki eksiklik, çatışmadan kaçınmak için uygun ekipmanların 

kullanılmasına ve gerekli manevraların yapılmaması, kazanın diğer bir temel 

faktörüdür. 
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9. TAVSİYELER 

 (1)  Köprüüstünde vardiya tutan zabitler tarafından tüm ekipmanlar kullanılmalı. 

Bunlar ARPA, AIS veya çatma tehlikesi alarmı (DÇÖT Kural 7). 

 (2)  Kesintisiz gözcülük faaliyetinde bulunulmalı (DÇÖT Kural 5). 

 (3)  DÇÖT Kural 17, yol verilen teknenin davranışı kuralına uygun manevra 

yapılmalı. 

 (4)  DÇÖT Kural 26 gereğince, balıkçı teknelerinin balıkçılık faaliyetiyle uğraşırken 

göstermek zorunda oldukları fenerler, uzaktan kolaylıkla görünebilmelidir. 

4.7 Almanya 

FEDERAL DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA KURULU 

SPLİTTNES GEMİSİ  İLE  MOL EFFICIENY GEMİSİ  ARASINDAKİ ÇATMA 

1.ÖZET (Federal Almanya Deniz Kazalarını Araştırma Kurulu, 2011). 

22 Kasım 2011 tarihinde Splittnes’in rotası Almanya’nın Bremen şehriydi. Tam 

yüklü olan gemide kılavuz kaptanda bulunmaktaydı. Pilot, hızın azaltılarak Mol 

Efficieny’nin pruvadan geçmesine müsade edilmesini tavsiye etti. Gittikçe artan bir 

akıntı vardı ve görüş sis bastırdığından dolayı zayıftı. Saat 20.09 sularında Mol 

Efficieny’nin liman pilotu, sahile radar rehberliğinde Slittnes’ın Mol Efficieny’den 

önce geçerek dönüp limana girmesini teklif etti. Splittnes’in pozisyonunu 

koruyamamasından endişe ediyordu. Denizdeki pilot, aynı fikirdeydi ve hızın 

arttırılmasını tavsiye etti. Bu esnada Splittnes, kanalın ortasına geldi, sancak tarafı 

Mol Efficieny’nin iskele kıç omuzluğu ile çattı. İki gemide hatırı sayılır hasar 

meydana geldi, yaralanan olmadı ancak az bir çevre kirliliği oluştu. 

2. GEMİLERİN  ÖZELLİKLERİ 

2.1 MOL EFFICIENCY GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ 

Gemi tipi: Konteyner 

Bayrak: Panama 

Sicil kayıt yeri: Panama 

IMO No: 9251365 
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Çağrı adı: HQZY 

Sahibi: Mitsui Heavy Industries 

Klas: American Bereau of Shipping 

Boyu: 294,04 m. 

Eni: 32,2 m. 

Gros ton: 53822 t 

Deadweight: 63160 t 

Draft: 13,5 m. 

Makine: 49410 kw 

Hızı: 25,5 knots 

Tekne: Çelik 

2.1.1 Seyir Özellikleri 

Ayrıldığı liman: Felixstowe, U.K. 

Varacağı liman: Bremen, Almanya 

Yolculuk tipi: Uluslararası ticari taşımacılık 

Kargo bilgisi: Konteyner 

Draft: 11.1 m. 

Pilot: Evet 

Personel sayısı: 24 

2.2 SPLITTNES  GEMİSİNİN  ÖZELLİKLERİ 

Gemi tipi: Dökme yük 

Bayrak: Antigua-Barbuda 

Sicil kayıt yeri: St.Johns 

IMO No: 9101730 

Çağrı adı: V2EA7 

Sahibi: HJH Ltd. 
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Klas: Alman Loydu 

Boyu: 166,20 m. 

Eni: 20,50 m. 

Gros ton: 11538 t 

Deadweight: 18964 t 

Draft: 9,52 m. 

Makine: 4440 kw 

Hızı: 15,4 knots 

Tekne: Çelik 

2.1.1 Seyir Özellikleri 

Ayrıldığı liman: Velsa, Norveç 

Varacağı liman: Bremen, Almanya 

Yolculuk tipi: Uluslararası ticari taşımacılık 

Kargo bilgisi: 17273 t 

Draft: 9,5 m. 

Pilot: Evet 

Personel sayısı: 17 

3.ÇATIŞMAYA GİDEN OLAYLAR VE ARAŞTIRMA 

3.1 Çatışma Öncesi 

Splittnes, Norveç Jelsa’dan yola çıkarak Bremene doğru ilerliyordu. 17723 ton grit 

yüklüydü. 22 Kasım 2011 tarihinde saat 09.50 sularında Nord Reede’ye 

demirleyerek gelecek yüksek akıntıyı beklemeye başladı. Saat 16.46’da demir alındı. 

17.15’de ise denizdeki kılavuz kaptan gemideydi.  

Çatma esnasında köprüüstünde kumanda kaptandaydı. 3.kaptan ve serdümen de 

köprüüstündeydi. Almanca bilmiyorlardı, kılavuzun VHF’den yaptığı konuşmalarıda 

anlamıyorlardı. Kılavuz, radarın önündeydi. Artan akıntı 2 knots civarındaydı. Sis 

oldukça yoğundu, görüş 100 m.’nin altına düşmüştü. 
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Mol Efficiency gemisi, Rt Peter ve Rt Stephanie römorkörleri tarafından çekiliyordu. 

Liman pilotu, Rt Peter ile liman girişine oradan da Mol Efficiency’a geçti. Bu esnada 

liman pilotu Rt Stephanie’nin baş taraftan gemiyi alışık olduklarından daha fazla 

ittiğini düşündü. Rt Peter kıç taraf merkezden biraz hızlı hareket edebilir diye 

değerlendirdi, görüş çok zayıftı. Bundan sonra Mol Efficiency’a geçti. 

Mol Efficiency ve 2 römorkör, ECDIS (Eloktronik Harita Görüntüleme ve Bilgi 

Sistemi) sisteminde gayet net bir şekilde görünüyorlardı. Deniz kılavuzu, Splittnes 

kaptanına hızı azaltarak Mol Efficiency’nın dönmesi ve limana girmesine olanak 

tanımayı önerdi. Saat 20.09’da kılavuz kaptan, gemi kaptanına planı değiştirmeyi 

teklif etti. Mol Efficiency’i iskele tarafından geçebilecekleri pozisyondaydılar, 

bekleyebilir sonra dönüp limana aborda olabilirlerdi. Mol Efficiency’nin kıç tarafı 

direk olarak Splittnes’ın pruvasında görünüverdi. Sonuçta Mol Efficiency’nin iskele 

kıç omuzluğu ile Splittnes’ın sancak tarafında çatma meydana geldi. Bremen trafik 

kontrol merkezine durum derhal rapor edildi. 

3.2 ARAŞTIRMA 

3.2.1 Çevre Şartları 

Alman Ulusal Meteroloji Servisinden alınan rapora göre; 22 Kasım 2011 tarihinde 

genellikle gün boyu sis mevcuttu. Çatma anında nem %100, görüş 100 m., hava 

sıcaklığı 1 derece, su sıcaklığı 4-5 derece idi. Rüzgar güneyden eserken 6 knots 

civarındaydı. Akıntı 2 knots, kuzey-kuzetdoğu istikametindeydi. 

3.2.2 AIS Bilgilerinin Analizi  

Mol Efficiency’nin çatmadan 1 dakika önceki AIS bilgilerine göre; Gemi kaptanı ve 

kılavuz, gemiyi kuzeybatılı rotada sürati 2 knots civarında dönüşü esnasında dönüş 

dairesinde tutmaya çalışıyorlardı. Saat 20.14’de Mol Efficiency kılavuzu çatmayı 

rapor etti. 

İki gemiden de siste seyir işareti çalınmadı. Çatma sonrasında Splinttnes oldukça su 

aldı ve sancağa yattı. Gemi kaptanı biran önce gemiyi yüzdürerek iskeleye 

bağlamaya çalıştı. 

3.2.3 VDR Kayıtları (SPLITTNES)  

Radar, çatma anına kadar kuzeye 1,5 mil mesafeye ayarlanmış idi, gemi 9,7 knots 

olan süratini azaltabilirdi. Saat 20.09’da Splittnes, 4,4 knots süratle harekete geçmiş 
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durumdaydı. Mol Efficiency ise, arkada sancak tarafta pilotu beklemek için uygun 

mevkideydi. Mol Efficiency’nin kılavuzu fikir değiştirince Splittnes hızını arttırarak 

Mol Efficiency gemisini geçti, 0,6 mil önündeydi. 

Mol Efficiency AIS bilgilerine göre, 324 derece rotasına giderken sürati 1,2 knots 

idi. Yani Splittnes’ın kıç tarafına doğru hareket ediyor demekti. Splittnes, doğuya 

doğru dönmeyi zor buldu, hızı yavaşça artıyordu. Aralarındaki mesafe yaklaşık 500 

m. idi. Saat 20.13’de iki gemi çattı.  

3.2.4 VDR Kayıtları (MOL EFFICIENCY)  

Saat 20.09’da Mol Efficiency’nin hızı 1,1 knots tornistan. Geminin hızı çatma anına 

kadar 2 knota çıkıyor. Çatma zamanında hız 2 knots, pruva 327 derece idi. 

VDR kayıtlarına bakıldığında makine manevralarının uygun olmadığı görülmektedir. 

Ses kayıtlarının anlaşılması oldukça zor. Bununla beraber kılavuz kaptan, gemiyi 

mevkiinde tutabilmek için sürekli tavsiyeler vermiş ki bunlar dümen kumandaları, 

baş pervane ve makine kumandalarını içeriyordu. Sonuçta gemi makinesi artan 

akıntıyı karşılayabilmek için tornistan çalışıyordu.  

4.ANALİZ 

Ağır bir hasar meydana gelmesine rağmen bir yaralanmanın olmaması büyük bir 

şans. Buna ilaveten çevre kirliliğinden kaçınılmıştır. Kazanın tümüne bakıldığında 

her hangibir iletişim problemine rastlanılmamıştır.Orjinal plan, Splittnes, Mol 

Efficiency’nin dönüp limana girmesini beklemek, uygulanması daha kolay bir plandı. 

Herhngi bir neden bulunmamasına rağmen Mol Efficiency’nin kılavuz kaptanı saat 

20.09’da plan değiştirerek Splittnes’ı geçmeyi teklif etti. Bundan sonra stop edip, 

Mol Efficiency’e oldukça yaklaştı ve hızını arttırmaya devam etti.Mol Efficiency 

neden tornistan yapmaya devam etti, pilot Splittnes’ı geçmeyi neden tavsiye etti bu 

hususlar açıklığa kavuşturulamadı. Bu noktada Mol Efficiency bekleme 

pozisyonunda geminin makinelerini tornistan çalıştırarak akıntıya karşı mevkiisini 

korumaya çalıştı. Splittnes kendini geçebilirdi, Mol Efficiency biraz ileri hareket 

ederek Splittnes’a daha geniş bir alan yaratmaya çalıştı. 

Mol Efficiency’nin tornistan gidişi radar pilotunda dikkat çekmedi, fakat VHF’den 

Mol Efficiency batı bankında dönmeyi ve iskeleye yanaşmayı bekliyor 

deniliyordu.Diğer yandan, Splittnes’ın kılavuzunun teklifini gemi kaptanı 

reddebilirdi, ilk plana sadık kalıp diğer geminin yanaşmasını bekleyebilirdi. 
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Mol Efficiency’nin liman pilotu ve Rt Peter kaptanı, kıç taraftan gemiyi iterken, iki 

gemi arasındaki tehlikeyi görüp tecrübelerini konuşturabilirlerdi.Splittnes’ın 

personelinin çatma sırasında geminin sancağa yatması ile panik yapması anlaşılabilir 

bir durumdur. Personelin büyük bir kısmı gemideki suyun boşaltılıp süratle iskeleye 

bağlama çabası akıllarda kalacak bir örnek olmuştur. 

5.SONUÇ 

Deniz Kazalarını Araştırma Kurulu, kazaya sebep olan spesifik bir neden bulamadı. 

Bağımsız olarak bazı faktörler çatmada rol oynadı. Öncelikle yoğun sis nedeniyle 

zayıf bir görüşün olması olayların başlangıcını teşkil etti. 

Diğer bir faktör, hiç bir hazırlık olmaksızın planların aniden değişmesiydi. Splittnes 

pilotu bu kararı vererek makineleri stop etti, ardından hızlandı ve kıç tarafta akıntı 

artarken gemiyi iskeleye döndürdü. Mol Efficiency’nin liman pilotu, mevkiisini 

korumak için tornistana devam etti. Radar pilotu buna dikkat etmedi ve uyarıda 

bulunamadı. 

Sonuçta iki gemi çattı, Mol Efficiency’nin dümen yelpazesi hasar gördü. Splittnes 

sancak bordasında yırtık meydana geldi ve su almaya başladı. Personelin gayretiyle 

su tahliye edildi ve gemi yüzmeye devam etti. Alman Deniz Kazalarını Araştırma 

Kurulu, bu çatma örneğinde herhangi bir tavsiye kararı almaya gerek görmedi ancak 

Alman kılavuz kaptanların gelecekte daha basiretli ve sağduyulu hareket etmelerini 

önerdi. 

4.8 Norveç 

Norveç Kaza Araştırma Kurulu 

10 Temmuz 1989 yılında kurulmuş ve bu tarihten günümüze kadar kalıcı, bağımsız 

bir yapısı ile taşımacılıkla ilgili deniz, kara ve havada meydana gelen kazaları 

araştırmaktadır. Kurulmadan önce bu görev, Havacılık Kaza Komitesi tarafından 

yürütülmekteydi (Norveç Kaza Araştırma Kurulu, 2009). 

SUNDSTRAUM İLE KAPİTAN LUS ARASINDAKİ ÇATMA 

3 Temmuz 2009 tarihinde lokal saat ile 13.16 sularında Norveç bandıralı Sundstraum 

ile Malta bayraklı Kapitan Lus, Kopenag Dragden kanalında çattılar. Çatma, kazadan 

hemen sonra telsizle gemi trafik servisine (VTS) bildirdi. Sundsraum’un rotası 3707 
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ton methanol yüküyle beraber Norveç’deki Tjelbergodden idi. Gemi, Drogden 

kanalının güney bankında ilerlemekteydi, köprüüstünde gözcüde vardiyadaydı. 

Kapitan Lus ise, Rusya’nın St.Petersburg limanından Fransa’nın La Havre limanına 

4193 ton alüminyum ve 182 ton uranyumoksit taşımaktaydı. Gemi, kanalın kuzey 

bankında seyrediyordu. Köprüüstünde kaptan, vardiya zabiti, Danimarkalı pilot ve 

serdümen bulunmaktaydı. Bölgede görüş açık, rüzgar sakin ve deniz durumu iyiydi. 

Saat 13.10 civarında Sundstraum rotasında hem sancak hem de iskele yönünde 

değişikler yapmaya başladı ve 6 dakika sonrada çatma meydana geldi. Herhangi bir 

yaralanma ya da çevre kirliliği yaşanmadı. Çatma sonrasında her iki geminin 

personeliyle görüşmeler yapıldı. Sundstraum gemisinin data kayıtları (voyage data 

recorder) ile otopilot kayıtları istendi. 

1.OLAYLARA DAYANAN BİLGİLER 

1.1 Gemilerin ve Kazanın Detayları 

Gemilerin Detayları 

Adı Sundstraum Kapitan Lus 

Çağrı Adı LIFLE3 9HXI4 

IMO No 8920567 9077551 

Sahibi Utiken Shipping Shipline Two Ltd. 

Operatör Fleet Management Northern Shipping Co. 

Gemi Tipi Kimyasal Tanker Kuru Yük 

İnşa Yılı 1993-Danimarka 1994-Rusya 

Bayrak Norveç Malta 

Klas  Det Norske Veritas Russian Maritime Register 

Periyodik İnspekşın DNV Russian Maritime Register 

Bağlama Limanı Bergen Valletta 

Tekne Çelik Çelik 

Boy 96,25 m. 98,20 m. 

Eni 15,10 m. 17,60 m. 
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Gross ton 3205 t 4998 t 

Makine gücü 3000 kw 3356 kw 

Dümen Becker Space rudder 

Baş pervane 326 kw 360 kw 

Kazanın Detayları 

Zaman ve tarih: Lokal saat 13.16, 03 Temmuz 2009 

Yer: Dragden Kanalı, Danimarka 

Personel: Sundstraum 12 personel, Kapitan Lus 13 personel. 

Yaralanma/Ölüm: Yok. 

Gemi Hasarları: Sunstraum, baş pik tankında sınırlı bir hasar ve sancak baş 

omuzluğunda saçta ezilme. Kapitan Lus, 3 nolu tankda hasar, su hattının altında 

olmasından kaynaklanan su alma. 

1.2 Rota Bilgileri 

Sundstraum, Norveç’in Tjelbergodden limanından Polanya’nın Stettin limanına 3707 

ton metanol götürmekteydi. Personel, Baltık denizinde seyrederek Qresund geçidine 

varmayı planlıyordu. Gemi, 3 Temmuz 2009 sabahı Drogden kanalının kuzeyine 

yaklaşmaktaydı. Aynı zamanda Kapitan Lus ise, kanala güneyden yaklaşmaktaydı. 

Rusya’nın St.Petersburg limanından aldığı 4193 ton alüminyum ve 182 ton 

uranyumoksidi Fransa’nın Le Havre limanına ulaştırmak üzere yola çıkmıştı. 

Saat 11.10 civarında Sundstraum kanalın kuzeyine yaklaşırken sürati 12 knots idi. 

Kapitan Lus ise, güney şamandırası civarında 8 knots süratle ilerliyordu. Görüş açık, 

rüzgar neredeyse yoktu. Akıntı, güney bankına doğru 0,4 knots kadardı. Aşağıda 

şekil 4.1’de gemilerin çatma anı görülmektedir.  

Saat 11.05’de Kapitan Lus, 6 ve 8 nolu şamandıraların arasında seyrediyordu. 

Kaptan, Sundstraum’a dikkat kesildi. Pruvası güneyi gösteriyorken kanalın trafik 

hattının doğusuna doğru ilerliyordu. Kapitan Lus’un kaptanı, pilotun dikkatini çekti. 

Köprüüstünde vardiya zabiti ve serdümen de bulunmaktaydı. 
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Şekil 4.1 : Kapitan Lus ve Sundstraum gemilerinin çatma anı                           

(Norveç Kaza Araştırma Kurumu, 2009). 

Saat 11.15’den önce Sundstraum iskeleye sonra sancağa zigzaglar çizmeye başladı. 

Bu sırada mesafe 0,37 mil idi. Sundstraum’un kaptanı dümendeki arızayı farkederek 

ikinci kaptana gemiyi otopilottan manuel konuma almasını istedi ve kumanda altında 

olmayan gemi fenerlerini yakması emrini verdi. Kaptan, joystik ile gemiyi sancağa 

döndürmeye çalıştı ancak gemi iskeleye dönmeye devam etti. Dümen gösterge 

paneline baktı ve dümenin kumanda etmediğini gördü. 

Aynı zamnda Kapitan Lus, sancak alabanda yaparak tam yol tornistan yaptı. 

Sundstraum’un yolundan çıkmak için 5 kısa düdük çaldı. 

11.06’da Sundstraum’un kaptanı VHF’den kumanda altında olmayan gemi anonsu 

yaptı ve kumanda paneline dönerek makineleri tornistan çalıştırmaya başladı. Mesafe 

0.21 mil idi. Kapitan Lus’un pilotu ise, çatmanın kaçınılmaz olduğunu anladı ve tam 

yol tornistan yaptı ancak çatmadan kurtulamadılar. 

1.3 SUNDSTRAUM (Gemi sahibi, operatör, gemi ve personel)  

1.3.1 Gemi Sahibi 

Utiken Shipping As of Bergen. Operasyon ve ISM sorumluluğunu dışarıdan hizmet 

alımı ile yerini getirmektedir. 
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1.3.2 Operatör 

Sundstraum, Fleet Manegement Ltd. Hong Kong merkezine bağlı Londra bürosu 

tarafından işletilmekteydi. 

1.3.3 Gemi  

1993 yılında Danimarka’da inşa edildi. Boyu 96,25 m., toplam kargo kapasitesi 4885 

metreküp, 4737 ton Deadweight, 3000 kw ana makine, Becker dümen sistemi, 326 

kw baş pervane, kıç draftı 6m., baş draftı 5,6 m.  

Dümen donanımı, Rolls Royce/ Frydenbo Hs 60D dümen sistemi ve Becker dümen 

yelpazesi mevcuttur. 

Kaza Sonrasında Dümen Sisteminde Yapılan İnceleme 

Arıza yapan dümen donanımı, muhtemel çatma nedeni olarak değerlendirildiğinden 

gemi, Danimarka Deniz Otoritesi tarfından alıkonulmuş. Yapılan araştırmada dümen 

donanımında kazanın olduğu günün akşamına kadar yapılan incelemede her hangibir 

kusura rastlanılmadı. 5 Temmuz günü üretici firma uzmanlarınca bir inceleme daha 

yapıldı. Sistemin gayet iyi çalıştığı ve tüm bakımların zamanında yapıldığı 

dolayısıyla her hangibir probleme rastlamadıklarını bildirdiler. 

Kaza Sonrasında Otopilotun İncelenmesi 

Kazadan beri otopilot çalıştığından sistematik bir inceleme yapılmadı. Gemi (Voyage 

Data Recorder) seyir kayıt cihazı ve gemi personeline göre, kazadan önce otopilot 

gayet normal çalışmaktaydı. Operatör şirkete göre, kazadan sonra bile otopilot 

sorunsuz çalışıyordu.  

Gemi Dümeni ile İlgili Diğer Olasılıklar 

Geminin emercensi dümen kontrol sistemi mevcut olup otopilot konsolunun hemen 

üzerinde kumanda paneli bulunmaktadır. 

1.3.4 Gemi Personeli 

Sundstraum, 12 personele sahipti. Güverte personeli; Litvanyalı kaptan, 2 Hintli ve 

1’de Pakistanlı vardiya zabitinden oluşmaktaydı. Baş mühendis Hintli, 1 Rus ve 2’de 

Hintli makine personeli mevcuttu. Güverteciler, 4’er saatlik 3 vardiya üzerinden 

çalışıp 24 saatte 8 saat istirahat ediyorlardı. Makine dairesi adamsız makine dairesi 

olduğundan gün boyu daha rahat bir çalışma yapıyorlardı. Baş mühendis ve ikinci 
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mühendis kamaralarında istirahat ederken bir panel vasıtasıyla tüm makine 

değerlerini görerek daireye inmeden sistemi takip edebiliyorlardı. 

1.4 Kapitan Lus (Gemi sahibi, operatör, gemi ve personel)  

1.4.1 Gemi Sahibi 

Shipline Two Ltd., Kıbrıs 

1.4.2 Operatör 

Rus şirketi Northern Shipping Company tarafından işletilmektedir. 

1.4.3 Gemi 

Kapitan Lus 1994 yılında Rusya’da inşa edildi. Boyu 98,20 m., çift cidarlı ve toplam 

kapasitesi 5654 metreküp ve 4678 ton Deadweight tonajı. 3356 kw’lık ana makineye 

sahip. Baş pervanesi 360 kw. 

1.4.4 Gemi personeli 

13 Rus personel görev yapmaktaydı. 

1.5 Geçiş Güzegahı 

Drogden kanalı, 5,5 mil uzunluğunda 300 m. genişliğindedir. Her iki tarafı da 

şamandıralarla markalanmıştır. Derinliği 8 m.dir. Kanal oldukça yoğun bir trafiğe 

sahiptir. Yılda 30.000 gemi geçiş yapmaktadır. 

1.6 Squat Etkisi (Sığ su) ve Doğrultucu Stabilite 

Squat etkisi, gemi ve su arasındaki nisbi hız farkına bağlı olarak basınç 

değişimlerinden oluşur. Bu etki, su derinliği ve su yolu genişliği sınırlı iken 

artmaktadır. Gemi, sığ suda hareket ettiğinde geminin altında bir boşluk oluşur. Bu 

durum geminin nisbi hızının değişimine neden olur ve suda basınç değişikliği 

meydana gelir (TMR 4220, 2009). Başka bir deyişle yüksek sürat ve sığ su, eğer 

gemi trimini değiştirirse doğrultucu stabilite, geminin baş tarafında ani ve 

düşündürücü değişikliklere neden olur. Bu durumda dümen yelpazesi farklı bir 

dalgalanma yaparak gemiden beklenenin aksine farklı bir reaksiyon verir. Şekil 

4.2’de geminin maruz kaldığı sığ su etkisi gösterilmektedir. 
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Şekil 4.2 : Bir geminin sığ su etkisinde maruz kaldığı kuvvetler                         

(Norveç Kaza Araştırma Kurumu, 2009). 

1.7 Operatörün Güvenlik Yönetim Sistemi 

Fleet Management ve NSC Ltd. Şirketleri IMO ISM Code (IMO Uluslar arası 

Güvenlik kodu, 2011) çerçevesinde güvenlik yönetim sistemini kurmuşlardır. Bu 

araştırmada sadece Sundstraum gemisinin güvenlik yönetim sistemi ele alınarak tüm 

manueller kontrol edilmiştir. 

1.8 Uygulanan Ölçümler 

Yapılan araştırmada köprüüstü personelinin eğitiminin yetersiz olduğu, vardiya 

zabitinin dümen sistemine yeterince hakim olmadığı, hazırlıksız bir kanal geçiş planı 

kazanın temel nedenlerini oluşturmaktaydı. Ayrıca dümen sisteminin el konumuna 

geçişini sağlayan joyistiğin kazaya direk olarak neden olduğu ortaya çıktı. 

2.ÇATMA ANALİZİ  

2.1 Giriş 

Analizin amacı, Sundstarum gemisinin pruvasını neden birkaç kez değiştirdiği ve bu 

durumda kontrol edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi ve aynı zamanda gemi 

personelinin bu beklenmeyen durumdaki reaksiyonlarının anlaşılması. 

 129 



Sundstraum Neden Seyir Paternini Değiştirdi? 

Bu araştırma ile Sundstraum’un otopilotta seyrederken aniden 20 derecelik zigzag 

rotalar yapmaya başlamasının nedenini bulmak üzere çalışmalar yapılmıştır. Kazadan 

sonra dümen sisteminde yapılan kontroller ve fonksiyon testleri sonucunda dümen 

sisteminde herhangi bir hataya rastlanmadı. Görünüşe göre; geminin sığ suda 12 mil 

süratle ilerlemesi squat etkisini düşündürmekte ve geminin muhtemelen doğrultucu 

momentini etkilemekteydi. 

Kaza araştırma kurulu bu konuyu netleştirmek üzere bir similasyon yaptırarak benzer 

şartlarda geminin aniden 20 derecelik zigzaglar yapmasını değerlendirdi. 

Yapılan teknik inceleme ve similasyon verileri işığında, dümen sistemi muhtemelen 

kaza öncesi, sırasında ve sonrasında normal çalışmaktaydı. Kaza araştırma kurulunun 

düşüncesine göre, çatmadan kısa bir süre öncesine kadar gemi, otopilottaydı.  

Kurul, yapılan incelemelere rağmen zigzaglara neyin neden olduğunu ve çatma olana 

kadar nasıl devam ettiğini açıklayamamaktadır. 

Bir açıklama, otopilotun sağlıklı çalışmamasına ilişkin. Otopilot, haricen hız ve cayro 

değerlerine ihtiyaç duyar. Hız, elle 15 knots’a ayarlanmış idi. Kurul, cayro değerinin 

yanlış geldiğine dair herhangi bir kanıt bulamadı. Diğer yandan başka bir açıklamada 

otopilota giden dümen sistemi parametrelerinde bir değişiklik olabileceği 

konusundaydı. Üçüncü olarak, gemi otopilota alınırken pruvanın ayarlanması 

esnasında gemi personeli tarafından değiştirilebileceği düşünülmüştür. Her şey bir 

yana geminin zigzag hareketleri neden arttı ve devam etti anlaşılamazken 

beklenmeyen bu durum personel içinde bir handikap oluşturdu. Ancak çatma 

oluncaya kadar gemi personelinin 6 dakika 12 saniye zamanları vardı, bu süre 

zarfında geminin kontrolünü ele alabilirlerdi. 

2.3 Sundstraum Personeli Neden Duruma El koymadı? 

Sundstraum’un personeli, bu beklenmeyen durumlar için hazırlıklı değildi. 

Emercensi role eğitimleri yetersizdi. Öncelikle, bu durumla başa çıkabilecek yeterli, 

eğitimli personel köprüüstünde yoktu. İkinci olarak, köprüüstü personeli, 

beklenmeyen bu durumu ele alıp koordine edemedi ve aralarında lisan probleminin 

de olduğu düşünülürse zamanı iyi kullanamadılar. Üçüncüsü, çatmadan önce süratin 

azaltılması ve emercensi dümen donanımına düşünülmemiş ve denenmemişti. 
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Bunların dışında kanal geçiş planları yetersiz, emercensi durumlarda reaksiyon 

eğitimleri de yapmadıklarından sonuç kaçınılmazdı. 

3. SONUÇ 

3.1 Sundstaum’un Değişen Seyir Paterni 

Kurul, kesin olarak geminin çatma anına kadar zigzag seyretmesinin nedenini 

açıklayamamaktadır. Geminin doğrultucu stabilitesi, muhtemelen squat (sığ su) 

etkisiyle değişmedi. Gemi, çatma anından kısa bir süre öncesine kadar otopilotta 

kaldı. Gemi kaptanı, zigzagları farkettikten sonra tekrar geminin kontrolünü ele 

almak için otopilotun pruva değerini ayarlamaya çalıştı. 

3.2 Sundstraum Personelinin Durumu Ele Alması 

Personel, beklenmeyen emercensi durum için hazırlıklı değildi. Köprüüstü personeli 

müdahale için yetersiz kaldı, bir tim çalışması ortaya koyamadı. 

Hızın azaltılması ve emercensi dümen donanımına geçilmesi düşünülmedi veya 

denenmedi. 

3.3 Köprüüstü Personeli ve Eğitimsizlik 

Drogden kanalından geçiş, yoğun trafik nedeniyle iyi eğitimli, yeterli bilgiye sahip, 

dar kanaldan geçişe odaklanmış bir personelin varlığını gerektirir. Köprüüstü 

personelinin dar kanal geçiş planı sadece kağıt üzerindeydi. Emercensi durum için 

bir hazırlık yoktu.Gemi kaptanı, pilot almadan kanaldan geçmeyi tercih etti. IMO, 

kılavuz kaptan kullanımını tavsiye etmektedir. Köprüüstü personeli, geminin seyir 

ekipmanlarına pek aşina değildi, emercensi dümen donanımına geçişte bir tim 

çalışması gerektiren eğitimleri yoktu. 

4. GÜVENLİK TAVSİYELERİ 

a. Güvenlik tavsiyesi no: 2010/26T 

Sundstraum, Qresund mevkiine doğru kılavuz kaptan almaksızın seyretti. Böylece 

kılavuz kaptanın sunacağı güvenli geçiş hizmeti devre dışı kalmış oldu. Kurul, gemi 

kaptanlarına benzer su yollarından geçişte IMO’nunda benzer tavsiyeleri 

doğrultusunda kılavuz kaptan almayı tercih etmelerini istemektedir. 
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b.Güvenlik tavsiyesi no: 2010/27T 

Köprüüstü personeli, eğitimden yoksun bir vaziyette görev yapıyordu. Kurul, 

köprüüstü personelinin dümenin devre dışı kalması ya da arızalanması gibi 

durumlara hazırlıklı olabilmesi için sık sık emercensi reaksiyon eğitimi yapmaları 

gerektiğini belirtmektedir. 

4.9 Danimarka 

DANİMARKA DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA KURULU 

Bağımsız bir kurul olarak Ticaret ve Kalkınma Bakanlığının altında bir kuruluştur 

(Danimarka deniz kazalarını araştırma kurulu, 2012). 

Kurul, Danimarka ve Grönland gemilerinin ve denizcilerin karıştığı deniz kazalarını 

ve aynı zamanda bu sularda kazaya uğrayan yabancı gemilerin kaza araştırmasını 

yapmaktır. 

Danimarka deniz kazalarını araştırma kurulunun incelemeleri, olayların neden 

sonuçlarını ortaya koyarak gelecekteki benzer kazaların önüne geçmeyi 

hedeflemektedir. 

1.SPRING GLORY İLE JOSEPHINE MAERSK ARASINDAKİ ÇATMA 

5 Haziran 2012 tarihinde saat 22.34’de Hong Kong bandıralı kuru yük gemisi Spring 

Glory ile Danimarka bayraklı konteyner gemisi Josephine Maersk, Horsburg fenerine 

yaklaşık 7 mil mesafede Singapur geçidinin doğusu yaklaşma sularında çattılar. 

Spring Glory, 80.000 ton demir cevheri ile doğu bandında 14 knots süratle 046 

derece rotasına ilerlerken Singapur geçidi trafik ayırım hattından henüz ayrılmıştı. 

Josephine Maersk ise, Singapur geçidi trafik ayırım hattına batı bankından henüz 

giriş yaparak soğuk hava konteynerleriyle yüklü vaziyette seyrediyordu. Denizde 

Çatışmayı Önleme Tüzüğü’ne göre, Spring Glory yol veren tekne, Josephine Maersk 

ise yol verilen tekne konumundaydı. Çatma neticesinde her iki gemi ve Josephine 

Maersk’in konteynerleri hasar gördü. 

2. VERİLERDEN ELDE EDİLEN BİLGİLER 

2.1 GEMİ ÖZELLİKLERİ 

Gemi adı: Spring Glory 
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Gemi tipi: Kuru yük gemisi 

Ait olduğu ülke: Hong Kong, Çin 

Sicil limanı: Hong Kong 

IMO no: 9603491 

Çağrı adı: VRJA2 

İnşa yılı: 2011 

Klas kuruluşu: American Bureau of Shipping 

Boyu: 229,20 m. 

Eni: 38,04 m. 

Gross tonaj: 51265 t 

Deadweight: 93379 t 

Draft: 14,9 m. 

Makine gücü: 11800 kw 

Hız: 14,1 knots 

Tekne: Çelik 

2.2 Seyir Bilgileri 

Ayrılış limanı: Singapur 

Sefer tipi: Uluslararası ticari gemi 

Kargo bilgisi: 80400 t demir cevheri 

Personel: 25 Çin vatandaşı 

Kılavuz: Yok 

Yolcu: - 

Seyir sistemi: 3 

2.3 İlgili Personel 

Kaptan: 37 yaşında 

3.Kaptan: 27 yaşında 
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Gözcü: 35 yaşında 

2.4 Gemi Özellikleri 

Gemi adı: Josephine Maersk 

 Gemi tipi: Konteyner gemisi 

 Ait olduğu ülke: Danimarka 

 IMO no: 9215191 

Çağrı adı: OWKF2 

İnşa yılı: 2002 

Klas kuruluşu: Lıoyd’s Register of Shipping 

Boyu: 216,87 m. 

Eni: 32,304 m. 

Gross tonaj: 30166 t 

Deadweight: 35082 t 

Draft: 12,25 m. 

Makine gücü: 31920 kw 

Hız: 22,4 knots 

Tekne: Çelik 

2.5 Seyir Bilgileri 

Ayrılış limanı: Chalmers, Yeni Zelanda 

Sefer tipi: Uluslararası ticari gemi 

Kargo bilgisi: Genel kargo, dondurulmuş et soğuk hava depolu konteyner 

Personel: 22 Danimarka, Ukraynalı, Hintli, Filipinli, Taylandlı 

Kılavuz: Yok 

Yolcu: - 

Seyir sistemi: 3 
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2.6 İlgili Personel 

Kaptan: 41 yaşında (22 yıllık tecrübesi var)  

3.Kaptan: 29 yaşında (2 yıllık tecrübesi var)  

Gözcü: 52 yaşında (18 yıllık tecrübesi var)  

2.7 Kaza Bilgileri 

Kazanın tipi: Çatma 

IMO derecelendirmesi: Ciddi 

Tarih, zaman: 5 Haziran 2012, lokal saat 22.34 

Mevkii: Singapur geçidi, Horsburg feneri doğu yaklaşma sularında 7 mil açığında 

2.8 Hava Durumu 

Rüzgar yönü, şiddeti: Lodos, 4 m/s. 

Deniz: Güneyli 2 m. 

Görüş: 10 nm. 

Gündüz/gece: Gece (karanlık)  

3. RAPOR 

3.1 Spring Glory’deki Olaylar 

3.1.1 Çatma Öncesinde ve Çatma Anında Seyir Durumu 

5 Haziran 2012 tarihinde saat 06.38, dökmeci Spring Glory, Singapur’un doğu 

bankında B demirleme mevkiine demirledi ve yükünü boşaltmayı beklemeye başladı. 

Saat 21.54’de Spring Glory, Singapur geçidi trafik ayırım hattına doğu taraftan 046 

rotasıyla 10,4 knots süratle ilerliyordu. Saat 10’da kaptan, köprüüstünü terk etti. 

Vardiyada 3.kaptan ve yerel lehçe ile konuşan Çinli bir gemici vardı. Radar skalası 6 

mile ayarlanmış, Arpa radar fonksiyonu ise kullanılmıyordu. AIS cihazı devrede idi. 

Josephine Maersk, yaklaşık 10 mil mesafede sancak başomuzlukta radarda net bir 

şekilde belirdi. Çatma anına kadar da 6 mil skalasında kaldı. 

Spring Glory, trafik ayırım hattının çıkışına doğu tarafından yaklaşırken oldukça 

yoğun bir trafik görülmekteydi. Saat 22.30’da mesafe 2 mil iken, Spring Glory’nin 

vardiya zabiti, Josephine Maersk’i VHF Kanal 16’dan çağırdı. Ancak cevap alamadı. 
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Saat 22.31’de tekrar çağrı yaptı, bu sefer kanal 15’e geçti. Bu kanalda başka iki 

gemide muhabere yapmaktaydı. Bunlardan biri Endonezya savaş gemisiydi. Spring 

Glory’nin vardiya zabiti, Josephine Maersk’e niyetinin ne olduğunu sordu. Josephine 

Maersk’den sorunuzu tekrar edin diye cevap geldi. Saat 22.31’de iki kez tekrar 

niyetinin ne olduğu soruldu fakat bir yanıt alınamadı. 

Spring Glory ve Josephine Maersk hızlarını değiştirmediler. Saat 22.33’de Spring 

Glory’nin vardiya zabiti VHF’den tekrar Josephine’yi çağırarak niyetlerini sordu 

yine cevap alamadı. Saat 22.34’de 050 rotasına 11,2 knots hızla ilerlerken Josephine 

Maersk ile çok az bir mesafe kalmıştı. İskele alabanda ile dönüşe başladı. 40 saniye 

sonra Spring Glory’nin hızı 11 knots pruvası 044 derece iken sancak tarafından, 

Josephine Maersk’in iskele tarafında çatma meydana geldi. Çatma açısı 40 derece 

idi. Çatmadan sonra, kaptan acilen köprüüstüne çıktı. 

3.1.2 Spring Glory’nin Emercensi Durumlardaki Düzeni 

Çatmadan sonra kaptan, personelden sintineleri, tankları kontrol etmelerini bir 

kirlilik olup olmadığını ve teknedeki hasarın durumunu incelemelerini istedi. 

Personel, herhangi bir kirlilik olmadığını sadece su hattının 4-5 m. üzerinde sancak 

tarafta hasar meydana geldiğini rapor ettiler. 

3.2 Spring Glory’deki Hasar 

Çatma esnasında yaralanan olmadı ve çevreye herhangi bir kirlilik yayılmadı. Sancak 

başomuzlukta, baş tankda, bağlantı elemanlarında ve kemerelerde hasar meydana 

geldi. 

3.3 Josephine Maersk’deki Olaylar 

25 Mayıs 2012 tarihinde Josephine Maersk gemisi Yeni Zelanda’nın Chalmers 

limanından ayrılarak Malezya’nın Torres geçidine doğru dondurulmuş etle yüklü 

konteynerlerle yola çıkmıştı.  

5 Haziran 2012 akşamı Josephine Maersk, Singapur geçidine doğu tarafından 21 

knots süratle yaklaşmaktaydı. Saat 19.50’de 3.Kaptan vardiyayı teslim almak üzere 

köprüüstüne geldi. Çek listesine göre herşeyi kontrol edip saat 20.00’da vardiyayı 

teslim aldı. Bir gemici, gözcü göreviyle köprüüstünde bulunmaktaydı. 

Radar 12 mil skalasında çalışmaktaydı. Birkaç dakika sonra kaptan, köprüüstüne 

gelerek trafiği kontrol etti ve 3.kaptana trafik ayırım hattına girişte ya da ihtiyaç 
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duyduğunda kendisine haber vermesini istedi. Saat 21.30’da rota 284 derece iken 

3.kaptan pruvada demirli birçok gemiye ve sancak taraftaki balıkçı teknelerine dikkat 

kesildi. Diğer gemilerle mesafe 0,5 mildi. Demirli gemilerle 0,5 mil mesafenin 

yeterli olacağını düşündü. Radarın skalasını 6 mile aldı.  

3.kaptan trafik ayırım hattına giriş yapmak üzere rota ve süratini değiştirmeyerek 

sancak başomuzluktan yaklaşan 3 gemiden sonra onları geçip batı bankına 

yerleşmeyi düşündü. Kaptana haber vermek istedi çünkü trafik çok yoğundu ve 

mesafeler gittikçe azalıyordu. Kaptana haber verebilirdi. Bu arada 3.kaptan, iskele 

taraftan yaklaşan gemilere dikkat etmiyordu. Sancak tarafındaki trafiğe konsantre 

olmuş, trafik ayırım hattına girerken iskele alabandayla dönmeyi planlıyordu. Saat 

22.14’de radar 6 mil skalasında, Spring Glory radarda 11 mil mesafede 

görünmekteydi. Saat 22.29’da köprüüstünde herşey normal görünürken aniden 

vardiya zabiti iskele başomuzlukta yaklaşık 2 mil mesafede yeşil borda feneri gördü. 

Hemen iskele kırlangıca çıkarak kontrol etti, GPS’e bakarak mevki attı, saat 22.29 

olmuştu. Spring Glory, VHF kanal 16’dan çağrı yaptı, 15’nci kanala geçtiler. VHF 

muhaberesi efektif değildi. Vardiya zabiti konuşmayı Josephine Maersk’in hızını 

arttırmasını ve Spring Glory’i geçmesi tavsiye edildi diye anladı. Bununla birlikte, 

istenenin imkansız olduğunu anladı, mesafe iyice kapanmıştı. Kaptandan yardım 

istedi ve rotayı elle sancak alabandaya çevirdi. Bu sırada saat 22.33 idi. Kaptan, 

köprüüstüne geldiğinde saat 22.34 idi, Josephine Maersk hala sancağa dönüyordu, 

Spring Glory ise, iskele tarafa çok yakındı. 10 sn. sonra Spring Glory’nin sancak 

tarafı Josephine Maersk’in iskele tarafıyla çattı. 

3.3.1 Emercensi Durumda Josephine Maersk’in Tertibi 

Kaptan, kumandayı devraldı, önce süratini yarım yola düşürüp ardından pek ağır yol 

ve stop komutunu verdi. Sonra saat 22.34’de genel alarmı çalıştırarak tüm personeli 

çatışmadan haberdar etti. Josephine Maersk baş mühendisi, hızlı bir araştırma başlattı 

ve köprüüstüne gelerek hasar hakkındaki ilk izlenimlerini kaptana iletti. Kaptan, 

emercensi rolelerden çatma planını uyguladı. 5-10 dakikalık denemeden sonra 

dümenden emin oldu. Kaptan, donatanı derhal arayarak çatma haberini verdi. Bu 

arada gemide yangın çıktı. Yangının, konteynerlerin soğutmasını sağlayan sistemde 

kabloların tutuşması sonucu çıktığı bilgisine ulaşıldı. Müdahale edilerek yangın 

söndürüldü. 
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3.4 Josephine Maersk’in Hasarı 

Yaralanan personel olmayıp çevreye de herhangi bir sızıntı olmamıştır. En büyük 

hasar 16’ncı ve 20’nci kemereler arasında bazı konteynerlerin hasarlanması ve 6 tane 

konteynerin denize düşmesi, 2 tanesinin de Spring Glory’nin güvertesine düşmesi.  

3.5 Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 

Spring Glory ve Josephine Maersk gemileri, DÇÖT kural 5 (Gözcülük), kural 6 

(Emniyetli hız), kural 15 (Aykırı geçiş), kural 16 (Yol veren teknenin davranışı), 

kural 17 (Yol verilen teknenin davranışı) kurallarını ihlal ettiklerinden çatmıştırlar. 

3.6 Singapur Kanalında ve Yaklaşma Sularında Seyir 

Singapur kanalı dar ve çok yoğun bir su kanalıdır. Her gün çok sayıda gemi, limana 

giriş için sıra beklemekte, demirlemekte, personel değişimi yapmakta ya da yakıt 

ikmali v.s. için beklemektedir. Bu nedenle yerel bir düzenleme (Singapur liman 

tüzüğü, 1998) yapılarak trafik daha güvenli hale getirilmeye çalışılmıştır. 

4. ANALİZ 

Saat 22.16’dan 22.34 çatma zamanına kadar Josephine Maersk radarda sancak 

başomuzluk 10 mil mesafede gayet net bir şekilde görünüyor olmasına ne vardiya 

zabiti ne de gözcü, çatma riski saat 22.34’e kadar farkedemediler. AIS seçilse daha 

geniş bilgi edinilebilinirdi. 

Çatmadan önce köprüüstü timinde gözcülüğün aktif bir rol üstlendiğine dair bir işaret 

yoktu. Josephine Maersk’in AIS bilgisine göre radar ekosu gayet net, aynı şekilde 

Josephine Maersk’inde ekosu çok net idi.Spring Glory, yol veren gemi olmasına 

rağmen vardiya zabiti yoğun trafik nedeniyle manevra yapmakta tereddüt etmişti ve 

Josephine Maersk’in rotasını değiştireceğini düşünerek durumun düzeleceğini 

sandı.Bununla birlikte Josephine Maersk vardiya zabiti de Spring Glory hakkında 

bilgi sahibi değildi. Kısaca iki gemi yavaş yavaş çatışmaya doğru ilerlediler. Kaza 

araştırma kurulunun vardiya zabitinin neden kaptandan yardım istemediği hakkında 

bir bilgileri yoktur. 

4.1 JOSEPHINE MAERSK 

Vardiya zabiti, Singapur kanalı girişinde kaptanı çağırmayı planlıyordu. Ancak trafik 

yoğunluğu gittikçe artmakta ve gemiler arasında mesafe azalmaktaydı. Kaptana 

haber verebilirdi. Durum kendisine normal göründü ve kaptana haber vermeye gerek 
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yok diye düşündü. Problemin ciddiyetinin farkına vardığında kaptandan yardım 

istedi ancak çatmadan kaçınmak için çok geçti.Saat 22.32’de VHF’de başka bir gemi 

süratini arttır diye söylerken bir yanlış anlaşılmaya neden olarak Josephine Maersk 

gerçekten Spring Glory’den bu mesajın geldiğini zannetti ve cevap vermedi. 

5.SONUÇ 

Çatmaya göre, iki gemi kesişen rotalardaydı. Spring Glory, yol veren tekne, 

Josephine Maersk ise yol verilen tekne idi. 

Josephine Maersk’in köprüüstü timi, Spring Glory’i farketmemişti. Rota ve sürati 

hakkında bilgileri yoktu. Normal bir durumda bu basit bir görevdi. Yeterli zaman 

varken iyi gözcülük yapılmaması, farkına varıldığında çok geç kalınmasına neden 

oldu. Bu durum, vardiya zabitinin sadece sancak taraftaki trafiğe konsantre 

olmasından kaynaklandı. Köprüüstü, tim olarak iyi bir gözcülük yapılmıyordu. 

Vardiya zabiti, kendi gemisini haritaya plotlayıp diğer gemiyi AIS’den tanımlayıp 

manevrasını iptal ederek çatışmadan kaçınabilirdi. Spring Glory’nin vardiya zabiti, 

yoğun trafiği yeterince algılayıp durumu muhakeme edemedi. Trafiğin kendiliğinden 

düzeleceğine inandı. Josephine Maersk’in rotasını değiştirerek durumu çözüleceğine 

inandı. Spring Glory’nin vardiya zabiti, Josephine Maersk’in niyetini VHF’den 

öğrenmeye çalıştı. Bu girişim başarılı olmadı. VHF muhaberesine karışan başka bir 

geminin mesajı kendi aralarındaki mesaj gibi algınarak yanlış yorumlandı. Bu açıdan 

sadece VHF muhaberesine dayanarak karar vermenin ne kadar riskli olduğuna dair 

iyi bir örnek oluşturdu. 

Her iki gemide 3.kaptanlar vardiyadaydı. Tecrübeleri muhtemelen yeterli değildi. 

Seyirli güvenliği ve çatışmayı önlemek amacıyla gözcülüğün aktif bir rol oynadığına 

ilişkin herhangi bir işaret görülemedi. 

6. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

6.1 SPRİNG GLORY 

Gemiyi işleten şirketin personele daha çok eğitim planlaması yapması ve emercensi 

roleler konusunda uzmanlaşmalarını sağlamalı. Güvenlik yönetim sistemini gözden 

geçirmesi gerekir. Gemi işletmecisinin sahilde gemiyi ziyaret ederek gemi 

personelinin eğitimlerini yakından takip etmeli ve bir denizcilik üniversitesinden 

yardım alarak personelin yeteneklerinin arttırılmasına çalışılmalıdır. 
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1. Kaptan ve vardiya zabitleri düzenli olarak DÇÖT ve gemi manevrası hakkında 

eğitilmeli. 

2. Gemi kaptanı, yoğun trafik, dar kanal, kısıtlı görüş, iç sular gibi riskli yerlerde 

köprüüstünde olmalı. 

3. Şirket, işe almalarda personelin sertifikalarını ve kabiliyetlerini kontrol etmeli. 

4. Gece seyirlerinde kaptan rastgele kontroller yapmalı. 

5. Kaptan, vardiya zabitlerinin bilgi ve yeteneklerini zaman zaman 

değerlendirmeye tabi tutmalı. 

6. Gemi güvenlik yönetim sistemi kontrol edilmeli. 

6.2 Josephine Maersk 

Gemi işletmecisi şirket, çalışanları için köprüüstünde sorumluluk ve disiplin adı 

altında ve gözcülük hakkında bir rehber hazırlayarak standart bir eğitim seviyesine 

tüm köprüüstü personelinin ulaşmasını sağlamalı. 

4.10 Japonya 

JAPON ULAŞTIRMA GÜVENLİK KURULU 

Yapılan araştırmanın amacı, kazaların sebeplerini ortaya çıkarmak, gelecekteki 

kazaları önlemek veya azaltmak maksadıyla ihtiyaç duyulacak tedbirlerin alınmasını 

sağlamaktır (Japon Ulaştırma Güvenlik Kurulu, 2011). 

Gemi tipi: Kargo gemisi MARUKA 

IMO No: 8626599 

Gross ton: 1416 ton 

Kaza tipi: Çatma 

Tarih ve zaman: 27 Kasım 2011, saat 04.58 

Mevki: Okinoshima, Japonya. Okinoshima fenerinden 14,6 mil açığında 354 derece 

kerterizi. 

1.ARAŞTIRMA SÜRECİ 

1.1 Kazanın Özeti 

27 Kasım 2011 tarihinde kargo gemisi Maruka, kaptan ve 7 personeliyle Masan 

limanına (Kore Cumhuriyeti) doğru ilerliyordu. Balıkçı gemisi Kairyo Maru No:18, 
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2 personeliyle Hakata balıkçı limanına güney taraftan ilerlemekteydi. İki gemi, 

Okinoshima kıyısının kuzey kesiminde saat 04.58 dolaylarında çattılar. 

Kairyo Maru No: 18 gemisinin bir personeli kayboldu, kaptanı da yaralandı, gemi 

ortadan ikiye ayrılarak battı ve sadece baş tarafı su üzerinde kaldı. Maruka’nın ise, 

sancak tarafında hasar meydana geldi. 

1.2 Kaza Araştırmasının Temel Başlıkları 

1.2.1 Araştırma Görevi  

Japon Ulaştırma Güvenlik Kurulu, kaza araştırmasını 28 Kasım 2011 tarihinde kaza 

araştırması yapmak üzere görevlendirildi. 

1.2.2 Kanıtların Toplanması 

28, 29 Kasım ve 9 Aralık 2011: Araştırma ve görüşmeler 

30 Kasım 2011 ve 6 Haziran 2012: Görüşmeler 

6-21 Aralık 2011: Sorulan sorulara yazılı cevapların alınması 

1.2.3 Kaza Mahiyetine İlişkin Yorumlar 

Taraflardan kazanın nedenine ilişkin yorumlarını içeren bir ön rapor istenir. 

1.2.4 Bayrak Devletinin Yorumu 

Maruka gemisinin bayrak devleti ön rapor hazırlaması açısından davet edilir. 

2. VERİLERDEN ELDE EDİLEN BİLGİLER 

2.1 Kazaya Götüren Olaylar 

2.1.1 AIS’e (Otomatik Tanımlama Sistemi) göre seyir durumu 

2.1.2 Gemi adamlarına göre kazaya öncesi olayları 

Maruka’nın kaptanı ve baş mühendisi ile Kairyo Maru No:18 balıkçı gemisinin 

kaptanına yöneltilen sorulardan alınan cevaplar çerçevesinde kaza öncesi olaylar 

aşağıda olduğu gibidir; 

(1) MARUKA Gemisi, 

Saat 03.30 civarlarında vardiya zabiti, vardiyayı 2’nci kaptandan teslim alırken 

yoğun balıkçı teknelerinin civarda dolaştıkları konusunda uyarıldı. Otopilotu 305 

derece rotasına ayarladı, sürat 9 knots, okyanus akıntısı 2 knots sancak taraftan 
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gelmekteydi. Saat 04.20’de vardiya zabiti, balıkçı gemisini sancak başomuzluk 6 

milde hem radarda hemde çıplak gözle farketti. Vardiya zabiti, balıkçı gemisini saat 

04.40’da yine aynı istikamette 3 milde radar ve çıplak gözle görmekteydi. Radar 

skalasını 6 milden 3 mile aldı. O esnada balıkçı gemisi balıkçılıkla uğraştığını 

gösteren fenerlerini söndürüp yeşil fenerini yaktı. Balıkçının seyre başladığını 

değerlendirdi. 

Balıkçı gemisi, yeşil fenerini gösterip dönüşe başladığında Maruka’nın vardiya 

zabiti, iki geminin sancak borda bordaya geçeceklerini düşündü. Balıkçı dönüş 

yaparak yeşil feneri yerine kırmızı feneri gösterdiğinde 0,23 mil mesafedeydi. 

Maruka’nın vardiya zabiti, dümeni manuel konuma alıp sancak alabandaya bastı, 

makineleri stop etti ancak çatmadan kaçınamadı. Maruka’nın kaptanı derhal çatmayı 

Japon Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. 

 (2) KAIYRO MARU NO.18 Gemisi 

Saat 18.30 civarında balıkçılık faaliyetinde bulunduğunu gösteren fenerleri yakmış, 

seyir fenerlerini söndürmüştür. Takip eden günün sabahı 04.40’da balıkçılık 

faaliyetini bitirerek ilgili fenerini söndürüp seyir fenerlerini yakmıştır. 

Balıkçı gemisi personeli, paraşüt demirini açtığı zaman, sancağa dönerek pruvasını 

batıya çevirdi. Gemici bu sırada Maruka’nın ışıldak işaretin farketmedi. Kairyo Maru 

No:18’in gemicisi otopilotu 170 rotasına ayarladığında saatler 04.50’yi gösterirken 

sürati 10 knots idi. Gemici, Maruka’nın sancak borda fenerini ve baş silyonunu 

iskele baş omuzluktan gördü. Gözüyle mesafeyi 5-6 mil olarak hesapladı ve 

Maruka’ya yaklaşmadan önce yeterli zaman olduğunu düşündüğü için köprüüstünü 

terk ederek güvertede balıkların paketlenmesine yardıma gitti. Gemici, 10 paketi 

tamamladığında sancak baş omuzlukta Maruka gemisini gördü ve ardından çatma 

gerçekleşti. Çatma açısı 50 derece civarındaydı. Balıkçı teknesinin gemicisi bordadan 

denize düşüp kayboldu ve tekne ikiye ayrıldı. 

2.2 Yaralı Personel 

Maruka gemisinde yaralı ya da ölü personel bulunmamaktadır. Kairyo Maru da ise, 

gemici denize düşerek kaybolmuştur. 
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2.3 Gemide Meydana Gelen Hasar 

Maruka’nın sancak bordada ve merkez hattında çatlak meydana geldi. Kairyo Maru 

No:18 gemisi ise, çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye ayrılarak sadece baş tarafı suyun 

üzerinde kalmıştır. 

2.4 Personel Bilgileri 

(1) Maruka, 

Kaptan: Erkek, 62 yaşında, Kore Cumhuriyeti vatandaşı, 2’nci derece seyir zabiti 

ehliyetine sahip. 

2.Kaptan: Erkek, Kore Cumhuriyeti vatandaşı, 57 yaşında, 3’ncü derece seyir zabiti 

ehliyetine sahip. Çatma esnasında vardiya zabitiydi. 

(2) Kairyo Maru No:18, 

Kaptan: Erkek, 46 yaşında, 1’nci sınıf gemi operatörü. 

Gemici: Erkek, 58 yaşında, 5’nci sınıf makinist. 

2.4.1 Personeli İş Tecrübesi 

(1) Maruka 

Kaptan, 25 yaşından beri donanmada görevli iken 30’lu yaşlarında ticaret gemilerine 

geçti. 20 yıl önce kaptanlık ehliyeti almaya hak kazandı. 4 yıl 6 ay süredir geminin 

kaptanı olarak çalışmaktaydı. Sağlık sorunu yoktur. 

Vardiya zabiti, 23 ile 28 yaşları arasında balıkçı gemilerinde çalışmış, 42 yaşında. 6 

yıl kargo gemilerinde çalışmış, şimdiki gemide 3 yıl 5 aydır görev yapmakta idi. 

Sağlık durumu iyi. 

(1) Kairyo Maru No:18 

Kaptan, 90 tonluk gemilerde gemici olarak başlamış, 5’nci derece seyir ehiyeti almış, 

24 yıldır balıkçı gemilerinde çalışmakta. Sağlık durumu iyi. 

Gemici, mezun olduktan sonra balıkçı gemilerinde makineci olarak göreve başladı. 

Sağlık durumu iyi. 
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2.5 GEMİ BİLGİLERİ 

2.5.1 Gemi Özellikleri 

(1) Maruka 

IMO No: 8626599 

Bağlı olduğu liman: Busan, Kore Cumhuriyeti 

Sahibi: Yu Jın Shipping Co. (Kore Cumhuriyeti)  

İşletmeci: Yu Jın Shipping Co. (Kore Cumhuriyeti)  

Klas: Kore 

Gross tonaj: 1416 t 

Boy: 75,73 m. 

Eni: 11,5 m. 

Draft: 7,2 m. 

Tekne: Çelik 

Makine: 882 kw 

Pervane: 4 kanatlı tek pervane 

İnşa tarihi: 1985  

(2) Kairyo Maru No:18 

Sicil No: F02-6572 

Bağlı olduğu liman: Kairyo Susan Ltd. 

Gross tonaj: 16 t 

Boyu: 16,14 m. 

Eni: 3.73 m. 

Draft: 1,35 m. 

Makine: 150 hp. 

Pervane: 4 kanatlı tek pervane. 

İnşa yılı: 1987 
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2.5.2 Yük Durumları 

(1) Maruka 

1290 ton çelik rulo kablo yüklüydü. Baş darftı 3 m., kıç draftı 4,5 m. 

(2) Kairyo Maru No:18 

210 kasa balık yüklüydü. Draftı ortalama 1 m. idi. 

2.6 HAVA DURUMU 

Meteroloji istasyonundan alınan rüzgar bilgileri;  

Saat 04.00 kuzeybatı, 0,8 m/s, görüş 10,1 km. 

Saat 05.00 kuzey-kuzeybatı, 1,4 m/s, görüş 10,4 km. 

Saat 06.00 kuzey-kuzeybatı, 2 m/s, görüş 13,9 km. 

Deniz durumu; 

Saat 04.00 dalga yüksekliği: 0,49 m., yönü kuzey-kuzeydoğu 

Saat 05.00 dalga yüksekliği: 0,47 m., yönü kuzey-kuzeydoğu 

Saat 06.00 dalga yüksekliği: 0,41 m., yönü kuzey-kuzeydoğu 

Hava sıcaklığı 20 derece, akıntı ise kuzeydoğu yönlü 0,3-0,9 knots. 

4.11 Güney Kore 

KORE DENİZ GÜVENLİK KURUMU 

JNS-2 İle CHOHO MARU Arasındaki Çatma (Kore Deniz Güvenlik Kurumu, 2012). 

1.ÖZET 

8 Mart 2012 saat 11.00’da Japonya’nın Kominosekicho, Iwaishima’nın batısında 225 

derece kerterizinde 5 mil açığında kargo gemisi JNS-2 Fukuyama, Japonya 

limanından Ulsan limanına doğru seyretmekteyken balıkçılık faaliyetinde bulunan 

Choho Maru ile çattılar. Çatma sınucunda Choho Maru alabora oldu, kaptanı yaralı 

olarak kurtarılmasına rağmen daha sonra vefat etti. 
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2.DELİLLER 

2.1 Gemi Bilgileri 

Gemi adı JNS-2 Choho Maru 

Sicil kaydı Jelu, Kore Japonya 

Toplam tonaj 1125 t 4,92 t 

Makine 1324 kw 48 kw 

İnşa yılı 1993 1977 

Boy 71,74 m. 11,21 m. 

En 11,8 m. 2,32 m. 

Draft 7,15 m. 0,83 m. 

2.2 Gemi Yapısı ve İnceleme 

2.2.1 JNS-2  

Çelik tekneye sahip olup 10 Şubat 1999’da Japonya’da inşa edilmiş, toplam tonajı 

1125 ton, 1324 kw’lık bir ana makine ile tahrik edilmekte, Kore’de sicile kayıtlı bir 

gemidir. Inspekşın, Korean Register of Shipping tarafından yapılmış 4 Ocak 2016’ya 

kadar geçerliydi. 

2.2.2 Choho Maru 

Japonya’nın Navada tersanesinde fiberglasdan inşa edilen tekne, toplam 4,92 ton ve 

48 kw’lık bir makineye sahiptir. 

2.3 Gemi Sahipleri ve Güvenlik Yönetimi 

JNS-2 gemisinin sahibi, SHL Denizcilik idi. SHL Denizcilik, direk olarak JNS-2’nin 

gemi güvenlik yönetimiyle görevliydi. ISM ve güvenlik yönetim sertifikası (SMC) 

Korea Register of Shipping tarafından onaylı 20 Haziran 2016’ya kadar geçerliydi. 

Kaptan ve gemi sahibi Japon vatandaşıydı, güvenlik yönetimi ve Choho Maru’nun 

işletilmesinden sorumluydu. 

2.4 Hava Koşulları 

Çatma zamanında hava bulutlu ancak dalga ve rüzgar yok denecek kadar az, görüş 

iyiydi. 
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3.KAZANIN DETAYLARI 

3.1 Yükün Boşaltılması ve Fukuyama Limanından Gidiş (JNS-2)  

10 personel ile Fukuyama limanından 2248 ton kömür yükleyerek 8 Mart 2012’de 

saat 01.00’de Ulsan limanına varmak üzere yola çıktı. 

JNS-2’nin kaptanı, limanda kargo yüklenirken görevinin başındaydı, sonrasında 

seyirde de 08.00-12.00 vardiyasını tuttu. Çatmadan 24 saat öncesinde 19 saat çalışıp 

5 saat uyumuştu. 

Gemi, daha önce birkaç defa Kore’nin Ulsan veya Pohang limanına yük boşaltmıştı. 

Seyirdeki vardiya düzeni, kaptan ve Endonezyalı 08.00-12.00, 2.kaptan ve gemici 

12.00-04.00, 3.kaptan ve gemici 04.00-08.00 saatleri arasındaki vardiyayı 

tutmaktaydılar. 

3.2 Kaptanın Dümenevinden Ayrılması 

Çatmanın olduğu gün saat 08.00’da gemi Setonaikai’yi (Japonya) bordalarken 

kaptan, Endonezyalı gemiciyle beraber vardiyadaydı. Saat 10.35’de kaptan, kaptan 

kamarasının yanındaki banyoya indi, döndüğünde saat 10.58 idi. Bu esnada gemici 

tek başına köprüüstünde kalmıştı. Kaptan geri geldiğinde gemici haritada geminin 

mevkiine karar vermeye çalışıyordu. Vardiyalarında kaptan, gemiciyi vardiya 

zabitliği konusunda eğitiyordu. Gemici ilerde vardiya zabiti olmak istiyordu. 

Kazanın olduğu gün kaptan, gemiciye sadece vardiya tutmaya konsantre olması 

konusunda bir emir vermedi. 

3.3 Çatışmadan Kaçınma (JNS-2)  

Kaptanın köprüüstünde bulunmadığı zamanda balıkçı gemisi Choho Maru ile çatışma 

tehlikesi baş gösterdi. JNS-2, 282 derece rotasına 9 knots süratle ilerlerken çatışma 

olacağını farkedip makineyi stop etti, iskele alabanda yaptı. Ancak çatışmadan 

kaçamadı. Choho Maru bu esnada 500 m. uzunluğunda trol çekmekteydi. Çatma 

sonucunda 8 Mart 2012 tarihinde saat 11.00’de Choho Maru alabora oldu. Kaza yeri 

sahilden 5 mil açıkta Iwashima, Japonya’nın 255 derece kerterizinde batı 

tarafındaydı. Çatma anında etrafta başka bir gemi bulunmamaktaydı. 

3.4 Balıkçılık Faaliyeti ve Çatma (Choho Maru)  

Japon vatandaşı olan Choho Maru kaptanı, gemideki tek personeldi. Gemi 500 m. 

uzunluğunda 9 mm. kalınlığındaki tel vasıtasıyla kuzey-kuzeydoğu istikametinde trol 
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çekmekteydi. JNS-2’nin pruvasından iskeleden sancağa doğru geçmesine rağmen 

JNS-2’nin Choho Maru’yu farkedip etmediği ya da takip edip etmediği 

bilinmemektedir. Sonuçta JNS-2’nin Choho Maru’nun boydan boya çarparak alabora 

olmasına neden oldu. 

3.5 Kurtarma ve Hasar 

Choho Maru alabora olduktan sonra JNS-2’nin kaptanı, kurtarma botunun denize 

indirilmesini emretti ve Choho Naru’nun denize düşen kaptanını kurtardı. 

Choho Naru’nun kaptanı ölmüştü. JNS-2’de ise pek bir hasar yoktu. Choho Naru 

kazadan sonra yedeklenerek çekildi. Dümenevi büyük bir hasar almıştı, makine ve 

elektronik aksamı hasarlıydı. 

4.KAZA ANALİZİ 

4.1 Yükün Boşaltılması ve Seyir Planı (JNS-2)  

JNS-2 gemisi, Japonya’dan ayda 3-4 kez bakır ve çelik plakalar yükleyerek Kore’nin 

Ulsan veya Pohang limanına boşaltmak üzere götürmektedir. Japonya’dan Kore’ye 

gitmek geminin 1 gününü almaktaydı. Limana gelir gelmezde yükleme veya 

boşaltma işlemi başladığından dinlenmek için geriye pek az zaman kalmaktaydı. 

Çatmanın olduğu seyirde kaza öncesi kaptan, 19 saat çalışıp sadece 5 saat uyumuştu. 

Bu şartlar altında kaptanın yorgunluk oranı %93,4’den fazladır. Kaptanın 

köprüüstünden ayrılması ve yorgunluk, kaptanın iyi denizcilik kurallarına uymayan 

hatalı karar vermesine neden olmuştur. 

4.2 Sorumlu Bir Vardiya Zabiti Yerine Gemicinin Seyiri İdame Etmesi 

Kaptan, gemiciyi gelecekte vardiya zabiti olabilmesi için eğitime tabi tutuyordu. 

Radarın kullanılması, mevkii atma v.s. gibi konularda pratik yaptırıyordu. Bunun 

yanında Endonezyalı gemicinin istekli ve işine bağlı olması kaptanın gemiciye 

güvenmesini sağlamıştır. Kaza tarihinde hiç bir açıklama yoktur. Kaptan ve gemici 

beraber vardiya tutarlarken görünürlerde herhangi bir gemi olmadığı kanaatine 

vararak kaptan, hiç bir sakınca görmeden köprüüstünden ayrılarak gemiciyi yeterince 

bilgilendirmeden 23 dakika yalnız bırakmıştır. 

4.3 Gemicinin Vardiyadaki ve Çatma tehlikesini Değerlendirmedeki Hatası 

Yukarıda açıklandığı üzere Endonezyalı gemici işinde çok istekli, motivasyonu 

yüksek ve kaptan tarafından vardiya zabitliği eğitimine tabi tutulan biriydi. 
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Gemicinin seyir konusunda yetenekli olduğu düşünülebilinir fakat kaptan, sanki 

vardiya zabitiymiş gibi güvenle seyir yapabilir diye değerlendirmiştir. Kazanın 

olduğu gün gemici, kaptanla beraber vardiyada iken kaptan hiç bir talimat vermeden 

köprüüstünden ayrılmıştı. Gemici, her zamanki gibi köprüüstünde geminin mevkiini 

atar ancak yalnız olduğu sürede pruvasını okuyamıyordu. Çatma öncesinde harita 

kamarasında geminin mevkiini kontrol ettiğinde diğer geminin yaklaştığını ve pruva 

hattında iskeleden sancağa geçtiğini tespit edemedi. Gemicinin, vardiya zabitliği 

konusunda istekli olması onun sanki vardiya zabiti gibi gemi seyrini güvenle 

yapabileceği kanaatini uyandırmamalı ve bu görevle karşı karşıya bırakılmamalıydı. 

Diğer gemi Choho Maru, kuzey-kuzeydoğu istikametinde trol çekerken nisbi olarak 

pruvasındaki küçük değişiklik kendisini JNS-2 gemisine yaklaşmasına neden 

olmuştur. Buna rağmen çatışma riski yavaş yavaş gelmiştir. Profesyonel bilgi ve 

seyir tecrübesi olmadan mevcut durumun doğru olarak değerlendirilmesi mümkün 

değildi. 

4.4 Vardiyada ve Faaliyetlerin Koordine Edilmesindeki Hata (Choho Maru)  

Kuzey-kuzeydoğu rotasında 500 m.’lik 9 mm. çapında çelik halatla trol çeken balıkçı 

gemisinde sadece kaptan bulunmaktaydı. JNS-2’yi farkedip etmediği 

bilinmemektedir. JNS-2’nin pruvasından iskeleden sancağa doğru geçiş yapmıştır. 

Bundan sonra JNS-2’nin pruvası boydan boya Choho Maru’ya çarparak alabora 

olmasına neden olmuştur. 

Choho Maru, DÇÖT Kural 5’e göre iyi gözcülük yapmıyarak, diğer geminin 

hareketlerini takip etmeyerek, koordineli bir manevra yapmayarak bu sonuca 

gelinmesinde önemli rol oynamıştır. 

5.SONUÇ  

JNS-2 gemisi, açık denizde iyi görüş şartlarında trol çeken Choho Maru balıkçı 

gemisinden kaçınmayarak çatmışlardır. JNS-2 gemisinde vardiya zabitinin 

köprüüstünü terk etmesi, vardiyadaki diğer gemicinin de sürekli bir gözcülük 

yapmaması neticesinde çatma meydana geldi. Bununla beraber çatmanın nedeninin 

bir parçası da Choho Maru’nun balık avlama faaliyeti boyunca iyi gözcülük 

yapmamasıdır. 
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6.ALINAN DERSLER 

Gemi sahipleri, gemilerini işletirken gemi adamlarının yeterince dinlenebilecekleri 

dolayısıyla sağlıklı karar alabilecekleri bir seyir planı hazırlaması gereklidir. Eğer 

şartlar kaptanın dinlenmesine müsade etmiyorsa kaptan gemi sahibine bu durumu 

rapor etmeli ve önlem alınmasını sağlamalıdır. Eğer vardiya esnasında vardiya 

zabitinin köprüüstüden ayrılmasını gerektirecek bir zorunluluk varsa vardiya zabiti 

durumu kaptana rapor etmeli, kaptanda vardiya tutma ehliyetine sahip başka bir 

zabiti yerine görevlendirerek geminin seyir emniyetini sağlamalıdır. Köprüüstünde 

vardiya zabitleri dışında vardiya tutan personel, her zaman gözcülük yapmalı ve seyir 

emniyetini desteklemelidirler. 

4.12 Çin Halk Cumhuriyeti 

DUBAİ WORLD İLE ZHELİNYU 2261 ARASINDAKİ ÇATMANIN 

ARAŞTIRMA RAPORU 

ÖZET (Çin Deniz Kazalarını Araştırma Kurumu, 2007). 

11 Kasım 2007 tarihinde saat 09.27 civarında Panama bandralı Dubai World gemisi 

Ningbodan Şangay limanına doğru ilerlerken Çin Halk Cumhuriyeti devletine ait 

Zhelinyu 2261 adlı balıkçı teknesi Zhejiang sahili açıklarında çatmıştır. Kaza 

sonucunda balıkçı teknesinin mürettebatının tamamı denize düşmüş ve 9 kişi ölmüş, 

2 kişi de kaybolmuştur. 

GEMİ ÖZELLİKLERİ 

DUBAI WORLD 

Ait oldüğu ülke: Panama 

IMO Number: 8908521 

Çağrı adı: H3AZ 

Gemi tipi: Konteyner gemisi 

Uzunluk: 148,04 m. 

Genişlik: 22,8 m. 

Draftı: 11,8 m. 
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Gross Ton: 10868 ton 

Ana makine: İçten yanmalı makine 

Güç: 8800 kw 

İnşa yılı: 14 Haziran 1989 

Ait olduğu şirket: Xingya Shipping Co. Ltd. 

ZHELINYU 2261 

Gemi tipi: Trol çekilen balıkçı teknesi 

Boyu: 34,5 m. 

Genişlik: 6,3 m. 

Gross ton: 143 ton 

Ana makine gücü: 260 kw 

İnşa tarihi: 15 Kasım 1994 

Sahibi: Li Xiaogao 

ÇEVRE KOŞULLARI 

Hava: Bulutlu 

Görüş: İyi 

Rüzgar yönü: Kuzey 

Rüzgar Kuvveti: 5-6 

Akıntı: Yüksek 

Ölü Dalga: Hafif 

OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİ 

DUBAI WORLD 

Dubai World, 10 Kasım 2007 saat 01:30 sularında 6405 ton kargo yüküyle beraber 

Ningbo’dan Sangay limanına doğru başta 7,3 m., kıçta 8,1 m. draftla ilerliyordu. 

Geminin limana girmeden önce Changjiany Kou demirleme mevkiinde demirlemesi 

planlandı. Aynı gün saat 08:00’da geminin rotası 342 derece, hızı ise 16 knots idi. 

3.’üncü kaptan 2.’inci kaptandan vardiyayı almaya geldiği sırada, gemi kaptanı da 
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köprüüstündeydi. Bu arada gemi otomatik pilotta, iki radar çalışır durumda biri 3 

mile, diğeri 6 mile ayarlı bir şekilde ilerliyordu. 09:14’de gemi, Changjiany Kou 

demirleme mevkiinin rutin sistem bölgesinin 3’üncü kanalına, 342 derece rotası ve 

16 mil süratle giriş yaptı. 3.’üncü kaptan balıkçı gemisini radar ekranında iskele taraf 

023 derece kerterizinde, 2,3 mil mesafede fark etti. AYN mesafesi 0,2 mil idi. Gemi 

kaptanı, hızını ve rotasını koruduğu takdirde balıkçı gemisinin yanlarından güvenli 

bir şekilde geçeceklerini düşündü. Bundan sonra Dubai World, rota ve süratini 

değiştirmeden, çatmadan bir dakika öncesine kadar da balıkçı gemisini daha fazla 

incelemeden oto pilotta seyrine devam etti. Yaklaşık saat 09:16 sularında Dubai 

World’ün rotası 342 derece sürati 16 knots, balıkçı gemisi Zhelinyu 2261 iskele taraf 

023 derece kerterizinde ve 1,8 mil mesafedeydi. 09:20’de rota ve sürat aynı, aradaki 

mesafe 1,1 mile düşmüştü. 09:26’da ise, Dubai World’ün rota ve sürati aynı kertiriz 

sabit ve mesafe 0,17 mil idi. Kaptan, balıkçı gemisi ile bir çatma yaşanacağını fark 

etti. Çatışmadan kaçınmak amacıyla bir dizi acil emirler verdi. Makine stop, tam yol 

tornistan, dümenin manuel konuma alınması ve sancak alabanda gibi ani reaksiyon 

isteyen emirler verdi ancak yeterli olmadı. Saat 09:27’de Dubai World, balıkçı 

gemisi Zhelinyu 2261’e sancak tarafından 40 derecelik bir açıyla çok şiddetli bir 

şekilde 15,8 knots hızla çarptı. Bundan sonra kazayı VTS’e rapor etti ve arama 

kurtarma çalışmalarının içinde yer aldı. 12 Kasım 2007 saat 02:00 da gemi, Wusong 

Kou demir mevkiine demirledi ve soruşturma başladı. 

ZHELINYU 2261 

11 Kasım 2007 günü saat 07:30 civarında balıkçı gemisi Zhelinyu 2261, 12 kişilik 

mürettebatıyla yengeç avlamak üzere yola çıktı. Saat 08:00’da Shengisi’den 

ayrıldığında rotası 010 derece, sürati 8 knots’ı gösteriyordu. Gemi kaptanı, 

köprüüstünde görevinin başındaydı ancak Dubai World gemisinin sancak kıç 

omuzluktan kendilerine doğru yaklaştığını çatışma oluncaya kadar fark 

edemedi.09:27’de rota 010 dereceyi, sürat 8 knots’ı gösteriyordu. Makine dairesinin 

sancak tarafından Dubai World şiddetle çarptıktan sonra Zhelinyu 2261 hızla battı ve 

12 gemi adamı denize düştü. Sadece 1 kişi kurtarıldı, 9’u öldü, 2’si ise kayboldu. 

SONUÇ 

9 kişi öldü. 2 gemi adami kayıp ve Zhelinyu 2261 çatışmadan kısa bir süre sonra 

battı. 
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ANALİZ 

DUBAI WORLD 

1. YOL VEREN TEKNENİN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ. 

Dubai World gemisi, yetişen tekne pozisyonunda önceden ve belirgin bir manevra ile 

Zhelinyu 2261’den neta olacak şekilde mevkiisini muhafaza etmedi. Bu nedenle 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT) yetişme ile ilgili 13.’üncü kuralı ile yol 

veren teknenin davranışı hakkındaki 16.’ıncı kuralını ihlal etmiştir. Çatmaya neden 

olan temel sebep budur. 

2. DÜZENLİ BİR GÖZCÜLÜK YAPILMAMASI VE ÇATIŞMA RİSKİNİ 

DEĞERLENDİREMEMESİ 

Saatler 09:14’ü gösterdiğinde Zhelinyu 2261’in AYN mesafesi 0,2 mildi, 

vardiyadaki gemi personeli düzenli iyi bir gözcülük yapmıyordu, bir çatışma riski 

olabileceğini düşünmek yerine pruvalarından balıkçı gemisinin neta bir şekilde 

geçebileceğini düşünüyorlardı. 09:26’da Dubai World’ün balıkçı gemisinden 

mesafesi sadece 0,17 mildi. Çatışma olacağını fark ettiklerinde kaçınmak için bir dizi 

kumandalar verdiler ancak çok geç kalmışlardı. Bu durum, Denizde Çatışmayı 

Önleme Tüzüğü’nün (DÇÖT) kural 5, gözcülük yapılmasına dair kuralı ile 7’inci 

kuralı olan çatışma tehlikesinin var olup olmadığının saptanmasına ilişkin kuralının 

açıkça ihlalidir. Çatışma, temelde bu sebepden ileri gelmiştir.  

3. EMNİYETLİ HIZLA İLERLEMEDİ. 

Dubai World gemisi, yoğun deniz tarafiğinin olduğu Chanjiang Kou 3 kanal 

bölgesinde tam yol ile 16 mil süratle seyrediyordu. Zheliyu 2261 ile çatışma riski 

varken yaygın olan şartlarda ve durumda gemiyi durdurmaları pek mümkün değildi. 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün (DÇÖT) kural 6, emniyetli hızla seyir 

kuralının ihlali söz konusudur. Çatışmaya neden olan temel sebeplerden biri de 

budur. 

ZHELINYU 2261 

GÖZCÜLÜĞE DİKKAT EDİLMEMESİ VE TRAFİK HATTININ 

AYIRIMLARINA UYMADAN GEÇİŞ YAPILMASI 

Gemi personeli, kaza oluncaya kadar sancak kıç omuzluklarından yaklaşan Dubai 

World gemisini gözcülük faaliyeti yürütmediklerinden dolayı fark edemediler. 
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Chanjiang Kou gemi rutin bölgesinde trafik ayırım hattı kurallarını dikkate almadılar. 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün (DÇÖT) kural 5, gözcülük yapılması hususu 

ve Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün (DÇÖT) kural 10, trafik hattı ayırım 

düzenleri c fıkrasında “bir tekne mümkün olduğu kadar, trafik şeritlerinde karşıdan 

karşıya geçmekten kaçınacaktır. Fakat böyle bir geçiş zorunluluğu olduğu zaman 

geçişi uygulayabileceği kadar genel trafik akışı akımı yönüne dik açıya en yakın bir 

açıyla yapacaktır.” Denmesine rağmen bu kurala riayet edilmemiştir. Bu durum 

çatışmaya sebep, temel nedeni oluşturmaktadır. 

TAVSİYELER 

1.Tüm gemi adamları görevlerinin başında iken mutlaka ve sürekli iyi gözcülük 

yapılmalı. Bir çatışma riski hissettiklerinde eldeki tüm imkanları seferber ederek 

karşı tarafı ikaz etmelidir. 

2.Balıkçılık yönetimi departmanı, benzer kazalardan kaçınmak maksadıyla balıkçı 

gemilerinin personeline yönelik eğitimleri arttırmalı, acil durumlarda ani reaksiyon 

eğitimleri sık sık tekrar edilmeli, seyir dersleri verilmelidir. 
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5. ÇATMALARDA KUSUR ORANLARININ BELİRLENMESİNDE  

ULUSAL VE ULUSLARARASI MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİN 

İNCELENMESİ 

Çatmaların %70’ini pruva pruvaya gelen gemiler, %10’unu rotaları kesişen gemiler, 

%10’unu yetişen tekne durumundaki gemiler ile diğer %10’unu çeşitli manevralar 

esnasında (demirleme) meydana gelen çatmalar oluşturmaktadır (Butterworth & 

Forbes, 2005). Bu maksatla çatma davası örnekleri bu kapsamda sınıflandırılarak 

incelenmiştir. Bir sonraki aşamada ise, aşağıdaki örneklerden yararlanılarak 

araştırmaya konu olan veri tabloları oluşturulmuştur. Ulusal ve Uluslararası çatma 

davalarının detaylarına ve kararlarına ulaşılmasındaki zorluklar sebebiyle Collision 

Cases Judgements and Diagrams (Holdert & Buzek, 1984) ve Maritime Law (Hill, 

2003) kitaplarındaki örnek çatma davalarından hareketle örnekler incelenmiş 

buradaki bilgilerle yetinilmeyerek Lylod ile temasa geçilerek “Llyod’s Law Reports” 

lara (Llyod’s Law Reports, 2013) erişim izni alınarak örnek davalarla ilgili veri 

tablosu oluşturabilmek için detaylı bilgilere ulaşılmıştır. Bunun yanında Deniz 

İhtisas Mahkemesi Sayın Hakimliğinden alınan izinle son yıllardaki çatma davalarına 

ilişkin dosyalar incelenerek gemi isimleri saklı tutularak ulusal dava örnekleri 

araştırmada kullanılmıştır. 

Dünyada hakim olan üç hukuk sistemine dahil olan ülkelerden (A.B.D., İngiltere, 

Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa, Almanya, Norveç, Danimarka, Japonya, 

Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti) bazılarında çatma analizi örnekleri incelenerek 

kusur oranlarını paylaştırma usulleri incelenmiştir.Bu ülkelerin IMO’ya katılış 

tarihleri; A.B.D. 1950 yılında, İngiltere 1949, Kanada 1948, Yeni Zelanda 1960, 

Avustralya 1952, Fransa 1952, Almanya 1959, Norveç 1958, Danimarka 1959, 

Japonya 1958, Güney Kore 1962, Çin Halk Cumhuriyeti 1973 ve son olarak Türkiye 

1958 yılında üye olmuşlardır. Bu kapsamda, kusur oranlarının belirlenmesinde 

DÇÖT kurallarının genel kabul gördüğü ve çatmaya ilişkin mahkeme kararlarında 

benzerlikler olmakla beraber bazı farklılıkların da olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan 

ayrılıklar; tedbir, teminat, seferden alıkoyma ve bu arada tezin konusunu teşkil eden 
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kusur oranı tayinindeki prosedür ve kuralların yorumlanmasından kaynaklanan usul 

farklılıklarıdır. 

5.1 Görüş Şarlarının İyi Olduğu Durumlarda Meydana Gelen Çatma 

Örnekleri 

5.1.1 Pruva pruvaya gelen gemilere ait çatma örnekleri 

ÖRNEK 1: THE MARCHIONES İLE DURMITOR ARASINDAKİ ÇATMA 

The Marcihones ile Durmitor arasında yaşanan çatma (Holdert & Buzek, 1984), St. 

Clement Reach mevkiinde Thames nehrinde meydana gelmiştir. The Marchiones 

gemisi nehrin yukarı tarafına doğru ilerlerken Broadness’ı yeni henüz dönmüş, 

Durmitor gemisi ise, nehrin aşagı tarafına doğru ilerlemekteydi. Marcihones nehrin 

orta hattının iskele tarafına düşmüş bir şekilde Durmitor ise orta hattın sancağında 

ilerlerken gemiler pruva pruvaya gitgide birbirlerine yaklaşmaktaydılar. Marcihones 

gemisine göre gemiler pruva pruvaya yaklaşmaktaydılar ancak Durmitor’a göreyse 

birbirlerinin iskele taraflarını görmekteydiler. Nehrin kavisli dönüş yerine 

geldiklerinde kavise göre dönüş yapan The Marciohenes dönüşe başlamadan önce 

iskele borda (kırmızı) fenerini gösterirken dönüşle beraber sancak borda (yeşil) 

fenerini gösterince bir karışıklık yaşanmıştır. Önce iskele borda feneri gören 

Durmitor, rotasını nehrin kavisini takip edecek şekilde hafifçe sancağa değiştirmiş 

ancak daha sonra sancak borda feneri görünce ses işareti vermeden iskele alabandaya 

dümeni basmıştır. Sancak borda fenerinin görünmeyip iskele borda fenerinin 

görünmesiyle makinesini stop etmiş ve 3 kısa düdükle tam yol tornistan yapmıştır. 

Sonuçta Durmitor gemisinin yaklaşık 90 derece ile The Marcihones’in iskele tarafına 

çarpmış ve neticede The Marcihones su alarak batmıştır. 

İngiliz Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde The Marcihones gemisi nehrin 

yanlış tarafında olduğundan ve doğru tarafa geçmek (orta hattın sancağına) için 

dümeni sancağa yeterince önceden basmadığı ve yeterince enerjik davranmadığından 

kusurlu bulunurken Durmitor gemisi ise, kararlı bir şekilde gemiyi sancağa 

sevketmemesi, iskele alabanda dümen kullanması ve bunu yaparken de  ses işareti 

vermemesi nedeniyle kusurlu bulunmuş ve mahkeme iki gemiye kusur oranlarını 

%50, %50 olarak belirlemiştir. Şekil 5.1’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 
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Şekil 5.1 : Durmitor ve Marchioness gemileri arasındaki çatma anı                

( Holdert & Buzek, 1984).                                       

ÖRNEK 2: MERSEY NO:30 İLE SEAVILLE ARASINDAKİ ÇATMALÖŞÇÇL 

BNNNJI  

Crossby Kanalında gece yarısı Mersey No:30 ile Seaville gemileri (Holdert & Buzek, 

1984) kanalın orta hattında birbirlerine doğru ilerliyorlardı. Mersey No:30, Seaville 

gemisinin sancak sancağa geçmek istediğini düşündü. Seaville dümeni sancağa bastı 

ve ses işareti verdi. Mersey No:30 iskele tarafa dönüş yaptı, son dakikada 

makinelerini tam yol tornistan çalıştırdı ancak çatmadan kurtulamadı. 

Çatma, kanalın orta hattının güneyinde meydana geldiğinde Mersey No:30 yanlış 

bölgede bulunuyordu. Seaville gemisi, Mersey No:30’un sancak sancağa geçiş 

yapacağını farzettiğinden iskele tarafa sakınma manevrası yaptı ve sesli olarak da 

zamanında Mersey No:30’u uyardı. Uygun pozisyon aldı ancak çatmadan 

sakınamadı. Mahkeme Mersey No:30 gemisini %100 kusurlu buldu. Şekil 5.2’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir. 

THE MARCHIONES 
GEMİSİ 

DURMITOR 
GEMİSİ 
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Şekil 5.2 : Seaville ile Mersey No:30 gemileri arasındaki çatma anı  

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 3: CLARA MONKS İLE SHELBRİT 2 ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma, Clara Monks ile Shelbrit 2 gemileri arasında gece vakti St. Helier limanı 

girişinde meydana geldi (Holdert & Buzek, 1984). Clara Monks, Shelbrit 2 gemisinin 

2 mil mesafeden yaklaştığını gördü. Shelbrit 2, ses işareti vererek sancağa dönüş 

yaptı ve makinelerini ağır yolla çalıştırmaya başladı. Rotasında yoluna devam eden 

Clara Monks, Shelbrit 2’nin makinelerini stop etmesinden 6 dakika sonra tam yol 

tornistan kumandası verdi. Ancak çatmadan kaçınamadılar. Clara Monks giriş-çıkış 

hattında yanlış rotada ilerlerken Shelbrit 2’de yeterince çabuk tehlikeden sakınma 

yapamadı.  

Neticede mahkeme Clara Monks’u yanlış trafik hattında seyrettiğinden %75 oranında 

kusurlu bulurken, Shelbrit 2’i zamanında sakınma manevrası yapmadığından dolayı 

%25 oranında kusurlu bulmuştur. Şekil 5.3’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

MERSEY NO:30 
GEMİSİ 

SEAVILLE 
GEMİSİ 
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Şekil 5.3 : Shelbrit ile Clara Monks gemileri arasındaki çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 4: EDISON MARINER İLE KITTIWAKE ARASINDAKİ ÇATMA 

Scheld Estuary kanalında Edison Mariner gemisi ile Kıttıwake gemisi arasında bir 

çatma meydana geldi (Holdert & Buzek, 1984). Gece kısıtlı görüş şartlarında iki 

gemi Zephyr şamandırasına doğru ilerlerken şamandıra bendi Kıttıwake gemisi için 

sancak tarafında kalması diğer gemi için ise, iskele tarafında bırakılarak geçilmesi 

gereken bir rota takip edilmesini gerektiriyordu. Edison Mariner, Kıttıwake 

gemisinin iki borda fenerini birden gördü ve sancağının müsait olduğunu 

değerlendirdi. Kıttıwake sancağa, Edison Mariner iskele alabanda dümene bastı. 

Kıttıwake hızını azalttı, tam yoldan ağır yola düştü. Edison Mariner makinelerini 

stop etti ve son dakikada Kıttıwake tam yol tornistan verdi ama yeterli olmadı. 

Sonuçta, Edison Mariner kanalın yanlış tarafında seyrettiğinden sonrasında iskele 

tarafa dönmeye devam etmesinden ve erkenden yeterince enerjik bir sakınma 

yapmadığından %75 oranında kusurlu bulunmuştur. Kıttıwake ise, doğru rotada 

seyretmesine rağmen çatma riskini gördüğünde makinelerini tornistan çalıştırmada 

geç kaldığından %25 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.4’de gemilerin çatma 

anı görülmektedir. 

CLARA MONKS 
GEMİSİ 

SHELBRIT GEMİSİ 
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Şekil 5.4 : Edison Mariner ile Kittiwake gemileri arasındaki çatma 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 5: KAREN TOFT İLE ISAAC CARTER ARASINDAKİ ÇATMA 

Karen Toft ile Isaac Carter gemisi arasındaki çatma, Kiev kanalında meydana geldi 

(Holdert & Buzek, 1984). Isaac Carter gemisi Ligova gemisini iskele tarafından 

geçerek ilerlemeye devam ederken Ligova gemisi yetişilen tekne olarak süratini 

düşürmüş Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uygun hareket ederek kanalın kavis 

yaptığı mevkiye yaklaşıldığında orta hattın iskelesinde kendisine doğru gelen Isaac 

Carter gemisini fark eden Karen Toft gemisi iskele tarafa doğru geçmek isteyince 

yetişilen tekne olan Ligova ile çatmıştır. 

Mahkemede yapılan inceleme neticesinde, Ligova gemisi kanalda olması gereken 

hatta ilerlediğinden suçsuz bulunurken Karen Toft, çatma riskine karşı sakınma 

manevrası yapmadığından ve süratini düşürmediğinden, Isaac Carter ise, Ligova ile 

uygun mesafeyi koruyamadığından, yeterince reaksiyon gösteremediğinden Karen 

Toft ile aynı oranda suçlu bulunmuştur. Şekil 5.5’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir. 

EDISON MARINER 
GEMİSİ 

KITTIWAKE 
GEMİSİ 
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Şekil 5.5 : Karen Toft ile Isaac Carter gemileri arasındaki çatma anı 

(Kaynakça : Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 6: AMERICAN JURIST İLE CLAYCARRIER ARASINDAKİ ÇATMA 

Ferranti gemisi 8 knots süratle nehirde uygun rota ve süratle ilerlerken kendisini 

geçerek Kent limanına önlerine gelindiğinde iskele tarafa dönüş işareti vererek aynı 

anda limana yanaşmak üzere iskele tarafa dönüş yapmaya başladığında aksi yönde 

ilerleyen American Jurist gemisi, Kent limanına yanaşmak üzere aksi rotasında 

ilerleyen Claycarrier gemisini görünce rotasını iskeleye döndürdükten kısa bir süre 

sonra Ferranti gemisi ile çatmıştır (Holdert & Buzek, 1984). Neticede, American 

Jurist ve Claycarrier gemileri %50 oranında kusurlu bulunmuşlardır. Şekil 5.6’da 

gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.6 : American Jurist ile Claycarrier gemileri arasındaki çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ISAAC CARTER 
GEMİSİ 

KAREN TOFT 
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JURIST GEMİSİ 
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ÖRNEK 7: BALLYLESSON İLE BELGULF UNION ARASINDAKİ ÇATMA 

Ballylesson ve Belgulf Union gemileri Mersey nehrinde Garston kanalı önlerinde 

geceleyin çattılar. Belgulf Union, Garston kanalına yaklaşırken uzun süre tam yolla 

ilerlerken Ballylesson gemisinin iskeleye dönüş işaretini duymadı. Ballylesson ise, 

sakınma manevrasında geç kaldı. Sonuçta iki gemi çattı. Yapılan yargılamada 

Belgulf Union gemisi %70, Ballylesson gemisi ise %30 oranında hatalı bulundu. 

Şekil 5.7’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.7 : Belgulf Union ile Ballylesson gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

AKINTI 1 KNOTS 

BELGULF UNION 
GEMİSİ 

BALLYLESSON 
GEMİSİ 
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ÖRNEK 8: ADOLF LEONHARDT İLE CITY OF CAPETOWN ARASINDAKİ 

ÇATMA 

Rotterdam limanı yakınlarında Maas nehrinde City of Capetown ile Adolf Leonhardt 

gemileri arasındaki çatma sabaha karşı meydana geldi. Rüzgar hafif, hava açık ve 

güzel, akıntı 2,5 knots olmasına rağmen City of Capetown 070 rotasında nehrin 

yukarı kısmına doğru kanalın orta hattının sancak tarafında ilerlerken makineleri pek 

ağır yolda çalışıyordu. Kılavuz kaptan, Adolf Leonhardt ile VHF’den temas kurmaya 

çalıştı ancak başarılı olamadı. Aralarındaki mesafe yarım mil kadar iken City of 

Capetown’un sancak borda feneri gözükürken sancağa dönüşle iskele borda feneri 

görünmeye başladı. Bu arada City of Capetown’un makineleri stop etti. Adolf 

Leonhardt iki kısa düdük işareti verdi. City of Capetown makinelerini tam yol 

tornistan çalıştırdı ancak yeterli olmadı (Holdert & Buzek, 1984). 

Çatma öncesindeki periyotta iki gemide orta hattın güneyinde seyrettiler. Çatma açısı 

yaklaşık 25 dereceydi. Adolf Leonhardt, Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 

(DÇÖT) kural 25’e aykırı hareket ettiğinden dolayı %70 oranında, City of Capetown 

ise Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT) kural 27 ve 29’a aykırı manevradan 

dolayı %30 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.8’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir. 
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Şekil 5.8 : City of Capetown ile Adolf Leonhardt gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

 

ÖRNEK 9: MARTIN FIERRO İLE JOAQUIN PONTE NAYA ARASINDAKİ 

ÇATMA 

Her iki gemi Parana nehrinde seyirler esnasında çatmışlardır. Joaquin Ponte Naya 

nehirde kanalın yanlış tarafında Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün (DÇÖT) 

Kural 25’e aykırı seyrediyordu. Rotasını değiştirdiğinde tek kısa düdükle sesli uyarı 

işareti vermedi. DÇÖT Kural 34’e aksine davrandı. Martin Fierro gemisi ise, süratini 

azaltmadan ilerleyerek tehlike yarattı. İskeleye dönerken niyetini karşı tarafa 

yeterince açık belli etmedi ve çatmadan kaçınma manevrası sergileyemedi. Bu 

nedenlerden dolayı Ponte Naya %85, Martin Fierro %15 kusurlu bulunmuştur. Şekil 

5.9’da gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

CITY OF CAPETOWN 
GEMİSİ 

ADOLF LEONHARDT 
GEMİSİ 

 164 



 
Şekil 5.9 : Martin Fierro ile Joaquin Ponte Noya gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 10: SEA STAR İLE HORTA BARBOSA ARASINDAKİ ÇATMA 

İki gemi arasındaki çatma Oman Körfezinde sabah 04.00 sularında meydana geldi. 

Hava ve deniz şartları gayet iyi iken, gemilerin radarları devrede ve aralarındaki 

mesafe 14 -16 mil civarında olup birbirlerini görebiliyorlardı. İki gemi de otomatik 

pilotta 16 knots süratle ilerliyorlardı (Holdert & Buzek, 1984). 

Horta Barbosa gemisinde 2.kaptan vardiyada idi, çatmadan 15 dakika önce stajyer 

kaptan ve gözcü Köprüüstünden ayrılarak ihtiyaç molası verdiler. Bu arada diğer 

gemi 3 - 4 mil mesafede sancak 30 derece kerterizinde idi. 2.Kaptan 1 mil mesafeden 

emniyetle geçeceğini düşündü. Köprüüstünden harita odasına fix mevki atmak için 

ayrıldı. Çatmadan hemen önce gözcü Köprüüstüne geri döndü. Sea Star’ın çatışma 

rotasında olduğunu gördü. 2.Kaptana haber vererek gemiyi otomatik pilottan manuel 

kumandaya alarak makineleri stop etti. Sonrasında tam yol tornistan çalıştırdı.  

Ancak çatışma kaçınılmazdı. 

Sea Star gemisi çatışmadan ciddi bir şekilde sorumlu tutuldu. Rotasını uygun 

olmayan zamanda sancağa çevirerek, gözcülüğü tam yapmıyarak %75 oranında 

kusurlu bulunmuştur. Horta Barbosa ise, zamanında çatışmayı önleyici manevraları 

yapmadığından, 2.kaptanın ihmali ve iyi gözcülük faaliyetinin yerine 

getirilmemesinden dolayı %25 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.10’da 

gemilerin çatma anı görülmektedir. 

JOAQUIN PONTE NOYA 
GEMİSİ 

MARTIN FIERRO 
GEMİSİ 
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Şekil 5.10 : Horta Barbosa ile Sea Star gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 11: ANCO PRINCESS İLE LIBBY BLACK ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma, yedek çeken Libby Black ile aksi rotada ilerleyen Anco Princess arasında 

Missipi nehrinde meydana geldi. Her iki gemi nehire girerlerken kılavuz kaptan 

aldılar. Libby Black ve yedeği, nehrin orta hattında ya da orta hattın çok az 

doğusunda ilerliyordu. Görüş çok iyiydi. Anco Princess’deki kılavuz, 5 mil uzakta 

Libby Black ve yedeğini görmüş, gemiyle VHF veya sesle işaret vererek temasa 

geçme ihtiyacı duymamıştır. İskele iskeleye çok yakın geçileceğini düşünerek Anco 

Princess’dan rotasını 330 dereceden 325 dereceye almasını istemiştir. İskele iskeleye 

geçiş talebi geldiğinde aradaki mesafe 2250 yarda iken Anco Princess’dan tehlike 

sinyali geldi ve gemi pruvasını iskeleye çevirerek makinelerini tam yol tornistan 

çalıştırmaya başladı. Çatma anına kadar da sesli uyarıya devam etti ancak yeterli 

olmadı (Holdert & Buzek, 1984). 

Sonuçta, Anco Princess %85, Lıbby Black %15 oranında kusurlu bulundu. Şekil 

5.11’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

SEA STAR 
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HORTA BARBOSA 
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Şekil 5.11 : Libby Black ile Anco Princess gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 12: VYSOTSK İLE DIEGO SLANG ARASINDAKİ ÇATMA 

Dieogo Slang ile Vysotsk gemileri arasındaki çatma, hava ve deniz şartlarının iyi 

olduğu görüşün açık olduğu bir gecede Malacca geçidinde meydana geldi. Dieogo 

Slang 13,5 knots süratle ilerlerken Brazilian Faith gemisini geçerek Malacca 

geçidinde rotasında yoluna devam etmek istedi. Bu sırada aksi rotada Vysotsk gemisi 

de 14 knots süratle ilerlemekteydi. Aralarında 4 mil mesafe bulunmaktaydı. 

Vysotsk, rotası 310 derece iken 290 dereceye aldı. Bu durumda Dieogo Slang, bir 

anlam veremediği manevraya pruvasını 3 derece sancağa alarak cevap verdi. Daha 

fazla sancağa alamadı çünkü yetişen tekne konumunda olduğu için sancak 

tarafındaki Brazilian Faith gemisinden de neta olması gerektiğinden küçük bir rota 

değişikliği yapabildi. Ancak çatışma rotasında olduğunu değerlendiremedi. 

Çatmadan kısa bir süre önce Dieogo Slang’in kaptanı aniden gemiyi sancağa 

döndürmeye başladı. Makinelerini tam yol tornistan çalıştırmaya başladı. Ancak çok 

geç kalınmıştı (Holdert & Buzek, 1984). 

Meydana gelen çatmada Vysotsk %80, Dieogo Slang ise %20 oranında kusurlu 

bulundu. Şekil 5.12’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 
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Şekil 5.12 : Dieogo Silang ile Vysotsk gemilerine ve Vysotsk ile Brazilian Faith 

gemilerine ait çatma anı (Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 13: VYSOTSK İLE BRAZILIAN FAITH ARASINDAKİ ÇATMA 

Örnek 12’de açıklandığı üzere, çatma meydana geldiğinde Dieogo Slang gemisinin 

sancak tarafında yetişilen tekne konumundaki Brazilian Faith gemisi seyretmekteydi. 

Yetişen tekne Dieogo Slang, Vysotsk ile çatma olmadan hemen önce sancağa 

sakınma manevrası yaptığından gemi sancağa dönüş yapmış, Vysotsk ile çatmanın 

ardından kısa bir süre sonra Brazilian Faith’in pruvasına bordasını verdiğinden ikinci 

bir çatma yaşanmıştır. Bu ikinci çatma Dieogo Slang’in bir kusuru olmadığı, kusurun 

çoğunluğunun birinci çatmada olduğu gibi %80 Vysotsk gemisine, %20 oranında bir 

kusur da Brazilian Faith gemisine verilmiştir. Şekil 5.12’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 14: ARGO HOPE İLE BEBIGTON ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma iki gemi arasında Manchester gemi kanalında gece 02.00 sularında meydana 

geldi. Her iki gemi, kanalda iskele iskeleye geçebilecek iken Argo Hope rotasını 

Bebigton’un rotasına doğru 30 derece iskeleye aldı. Argo Hope ise çatışmadan 

sakınmak için gerekli reaksiyonu gösteremedi (Holdert & Buzek, 1984). 

Neticede Argo Hope %85, Bebigton ise %15 oranında kusurlu bulundu. Şekil 

5.13’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 
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Şekil 5.13 : Argo Hope ile Bebington gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 15: LOK VİVEK İLE COMMON VENTURE ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatışma, Tayland körfezinde Lok Vivek ile Common Venture arasında bir gece vakti 

meydana geldi. Görüş iyi, hava şartları olumsuz değildi. İki gemi çatma anında 13 

knots sürat yapıyorlardı. Çatışmadan çok kısa bir zaman öncesine kadar tam yol ile 

seyrediyorlardı. Lok Vivek hızını hiç azaltmadı, Common Venture ise çatışmadan 

hemen önce stop verebildi. Common Venture’nin pruva ve iskele baş omuzluğundan, 

Lok Vivek’in iskele tarafından 17 derecelik bir açıyla çatışma gerçekleşti. 

Common Venture, DÇÖT Kural 15’e göre yol veren tekne olarak diğer gemiden neta 

olmalıydı. DÇÖT Kural 16’ya göre de yeterince önce enerjik bir manevra ile neta 

olmalıydı. Ancak sancağa rota değiştirmekle çok büyük bir hata yaptı. Üstelik iskele 

alabanda yapıp dümenini tekrar sancak alabandaya bastı. Makinelerini tam yol 

tornistan çalıştırmadı. 

Lok Vivek, DÇÖT Kural 17 (a) (i) ve 17 (b) ’ye aykırı hareket ederek, 17 (a) (ii) iyi 

denizcilik örneği göstermeyerek %25 oranında kusurlu bulunmuştur. Common 

Venture ise, %75 oranında kusurlu bulunmuştur (Hill, 2003).  

ÖRNEK 16: PROFESSOR VLADIMIR POPOV İLE DA YE ARASINDAKİ 

ÇATMA 

Professor Vladimir Popov ile Da Ye gemileri Port Said yaklaşma sularında çattılar. 

Çatışmadan 3 dakika önce Da Ye, sancağa rota değiştirdi. Sesli uyarı işareti vermedi. 

Professor Vladimir Popov’un sancak tarafından 54 derece açıyla çattılar. Da Ye, iyi 

bir radar gözcülüğü icra etmiyordu, oldukça süratliydi. Professor Vladimir Popov da 

ARGO HOPE 
GEMİSİ 

BEBINGTON 
GEMİSİ 

 169 



devamlı bir radar gözcülüğü yapmıyordu. Da Ye, 14 mil süratle ilerliyordu. Professor 

Vladimir Popov da emercensi reaksiyonda doğru manevrayı yapamadı. Bu 

sebeplerden dolayı Da Ye %80, Professor Vladimir Popov ise %20 oranında kusurlu 

bulunmuştur. Çatma açısı 54 derecedir (Hill, 2003). 

ÖRNEK 17: DELIUS İLE HINDLEA ARASINDAKİ ÇATMA 

Thames nehrinde Greenwich mevkiinde Hindlea ile Delius arasında meydana gelen 

çatmada iki gemide ağır hasar aldı. Delius, Deptford Creek limanına doğru dönüş 

yolunda iskeleye yanaşacaktı. Delius, iki çekici vasıta ile çekiliyordu. Çekiciler 

ayrıldıktan sonra Hindlea’dan iskeleye dönüş işareti geldi ancak kısa bir süre sonra 

tam yol tornistan kumandası geldi. Çatışma Delius’un pruvası ile Hindlea’nın sancak 

baş omuzluğu arasında gerçekleşti. Çatma açısı 80 derece. 

Hindle, DÇÖT Kural 14’e aykırı olarak dönüşe devam ettiği sürece ses işareti 

vermedi. Delius’un yaklaştığını görmesine rağmen kanalın kuzeyine doğru pupasını 

vererek dönmesi uygun bir manevra olmadı. Delius ise, iki çekici vasıtanın egzos 

dumanından dolayı kör bir alan içerisinde emniyetli seyir kuralına itibar etmemiştir. 

Bu nedenlerden dolayı gemiler %50 oranında kusurlu bulundular. Şekil 5.14’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.14 : Delius ve Hindlea gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 
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ÖRNEK 18: BOWBELLE İLE CATFORD ARASINDAKİ ÇATMA 

Thames nehrinde gündüz vakti Bowbelle ile Catford gemileri çattılar. Catford, nehrin 

yukarısına doğru dönerek baştankara olmak niyetindeydi. Çatmadan 5 dakika önce 

dümenini sancak alabandaya basarak makinelerini stop etmişti. Dönüşe başlarken 

dört kısa düdük, ardından da bir kısa düdük çaldı. Bowbelle ise, yarım mil mesafede 

yarım yol ile 6 mil süratle nehrin orta hattında ilerliyordu. Catford’un dönüş sinyalini 

duyunca süratini tam yola çıkarmış, Catford bir yandan bir yana geçişini yapmadan 

güneyinden geçmek istemiştir. 1,5 dakika sonra Catford dönüş manevrasını 

desteklemek için tam yol tornistan kumandası verdi. Bowbelle’nin kendisine 

yaklaştığını gördü ve iki dönüş sinyali verdi. Yarım dakika sonra Catford sancak 

demirini attı. 1,5 dakika sonra Catford makinelerini ağır yol ileri çalıştırdı ve üçüncü 

dönüş sinyalini verdi. Aynı zamanda Bowbelle, ağır yola düştü. Yarım dakika sonra 

Catford yarım yolun ardından tam yol yaparak iskele dümenini bastı. Bu sırada 

Bowbelle stop verdi ve ardından makinelerini tam yol tornistan çalıştırdı. Ancak 

çatma gerçekleşti. Bundan sonra Catford ileri doğru hareket ederek bir de barça 

vurdu. Catford, uygun zamanda dönüşe başlamadı, yerel kural 26’nın aksine ilk 

dönüş işareti dönüşe başlamasına rağmen duyulmadı ancak bu çatma nedeni değildir. 

Bowbelle’nin kaptanı, Catford’un güneyinden geçmek isterken şartları yanlış 

değerlendirdi, Catford’un sancağa dönüşünü dikkate almadı. Bu nedenle Bowbelle 

çatmadan tek başına kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.15’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.15 : Catford ile Bowbelle gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 19: FRANCESCO NULLO İLE STUTTGART ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma, Scheldt nehrinde Francesco Nullo ile Stuttgart gemileri arasında meydana 

geldi. Akıntı 2-3 knots civarındaydı. Francesco, nehrin yukarısına doğru ilerleyip 

demirde Boudewijin dock’unun boşalmasını bekleme niyetinde idi. Stuttgart ise, 

Boudewijin dock’undan ayrılarak nehrin kuzeybatısına doğru ilerlemekteydi. 

Çatmadan 5 dakika önce Stuttgart, Boudewijin dock’undan ayrılarak çekici vasıtayı 

üzerinden henüz göndermişti. 4 dakika kala makineleri ağır yolda sonra yarım yolda 

nehrin nehrin aşağı kısmına doğru geçmeye devam ediyordu. 3 dakika kala tam yola 

çıktı, 1 dakika kala dümeni 20 derece iskeleye basarak Francesco’nun kıç tarafından 

geçmek istedi ve çatma gerçekleşti (Holdert & Buzek, 1984). 

Yapılan yargılama sonucunda Stuttgart’ın çatma meydana geldiğinde sürati 11-12 

knots civarındaydı. Çatışmaya 3 dakika kala süratini tam yola çıkardı. Yerel 

kurallardan madde 40 c’ye aykırı hareket etti. Francesco ise, iyi gözcülük 

yapmadığından, dönüş için uygun zamanı belirleyemedi. Bu nedenlerden dolayı 

Stuttgart %70, Francesco %30 kusurlu bulundu. Şekil 5.16’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir. 
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Şekil 5.16 : Stuttgart ile Francesco Nullo gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 20: SCHWARZBURG İLE SAGITTARIUS ARASINDAKİ ÇATMA 

Schwarzburg ile Sagittarius arasındaki çatma (Holdert & Buzek, 1984) Buenos 

Aires’deki Plate nehrinde meydana geldi. Sagittarius 127 derece rotasına 8 knots ile 

Schwarzburg ise 270 derece rotasında 15 knots ile aksi rotalarda ilerliyorlardı. 

Aralarındaki mesafe yarım mil ile 1 mil arasında iken önce kısa bir düdük ardından 

üç kısa düdük duyuldu. 

Schwarzburg, Sagittarius’un ses işaretini duymadı, dümenini sancağa bastı, 

makinelerini stop etti. Bu esnada Schwarzburg’un hızla iskeleye döndüğü görüldü. 

Makinelerini tam yol tornistan çalıştırdı, birkaç dakika sonra çatma gerçekleşti. 

Çatma açısı 50-60 derece civarındaydı. Schwarzburg’un çatma anındaki hızı 8-9 

knots, Sagitttarus’un ise 4 knots civarındaydı. Schwarzburg, iki hususta hatalı idi. 

Öncelikle yerel kurallardan 1488 ve 1489’a göre ayrılmış hattın kuzeyinde 

seyretmekteydi. İkinci olarak iskeleye dönüş sürati oldukça fazlaydı, dümen kontrolü 

pek mümkün değildi. Sagittarius gemisi ise yerel kurallar gereği 23 nolu 

şamandıraya yakın geçmeliydi, diğer yandan bu şamandırayı geçtikten sonra sürati 

azaltmadan güvenli bir geçiş için uygun adımları atmadan seyrine devam etmiştir. 

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Schwarzburg %70, Sagittarius %30 oranında 

kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.17’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

STUTTGART GEMİSİ 

FRANCESCO NULLO 
GEMİSİ 

 173 



 
Şekil 5.17 : Schwarzburg ile Buenos Aıres gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 21: BRITISH PATROL İLE FINNWOOD ARASINDAKİ ÇATMA 

Thames nehri ağzında bir gece vakti British Patrol ile Finnwood gemileri arasında 

çatma meydana geldi. Finwood gemisi 12 knots süratle kanalda geminin sancak 

tarafına denk gelen kısmında Mid Barrow fenerini geçiyordu. British Patrol ise 13 

knots süratle ilerliyordu. Diğer gemiden kaçınmak için rotasını değiştirdi. Finwood, 

feneri geçmeden önce iki gemi birbirini gördüğünde aradaki mesafe 4 mil idi. 

Finwood, feneri geçtikten sonra gemiler birbirlerine aksi rotalarda ilerleyerek 

yaklaşıyorlardı. British Patrol rotasını iskeleye değiştirdi. Finwood’da rotasını 

sancağa çevirdi ve çatışma gerçekleşti. 

Finwood %25, British Patrol %75 oranında kusurlu bulundu. Şekil 5.18’de gemilerin 

çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.18 : Finwood ile British Patrol gemilerine ait çatma anı  

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 22: THE GENERAL VII İLE RORA HEAD ARASINDAKİ ÇATMA 

The General VII ile Rora Head arasındaki çatma Thames nehrinde meydana geldi. 

Çatmadan 1 dakika önce The General VII, Rora Head’in sancak baş omuzluğunda 

görüldü. Çatışmadan 2 dakika önce Rora Head gemisinden The General VII’nın pupa 

feneri gözükmekteydi ancak köprüüstü bunu farkedemedi. Aynı anda Rora Head’in 

silyon ve sancak borda feneri The General VII’den görülebilirdi. Ancak Rora 

Head’in sancak kıç omuzluğu ile The General VII’in iskele tarafından çatışma 

yaşandı. 

The General VII, DÇÖT Kural 9’a uygun manevra yapmadığından hatalı 

bulunmuştur. Aynı zamanda DÇÖT Kural 5 hatası da yapmıştır. Rora Head ise, The 

General VII’in sancak baş omuzlukta belirmiş olmasına rağmen iyi bir gözcülük 

yapmadığından çatışmayı önleyememiştir. Bu nedenlerden dolayı The General VII 

%60, Rora Head ise %40 oranında kusurlu bulunmuştur (Hill, 2003). 

ÖRNEK 23: THE DEVIATION İLE GOLDEN POLYDINAMOS ARASINDAKİ 

ÇATMA 

The Deviation ile Golden Polydinamos arasındaki çatma, Panama kanalı girişinde 

kuzey kesimde meydana geldi. Golden Polydinamos’un çatmadan önceki hızı 2-2,5 
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knots civarındaydı. The Deviation ise 4-4,5 knots sürat yapıyordu. Çatışma kanalın 

orta hattında veya orta hattın batısında gerçekleşti. The Deviation, uygun bir 

gözcülük sergilemeyerek rotasını iskeleye değiştirmiştir. Kaptanı Golden 

Polydinamos’u takip edememiştir, kaçınma manevrası yapacak şartları yaratmada 

geç kalmıştır. Golden Polydinamos ise, kanalın sancak tarafında yeşil feneri görüp 

kırmızı fener kaybolduğunda hemen rotasını sancağa döndürmemiştir. Makinelerini 

zamanında tam yol tornistan çalıştırmamıştır. Bundan dolayı The Deviation %75, 

Golden Polydinamos ise %25 oranında kusurlu bulunmuşlardır (Hill, 2003). 

ÖRNEK 24: THE SAN NICOLAS İLE FRATERNITY L. ARASINDAKİ ÇATMA 

The San Nicolas ile Fraternity L. Arasındaki çatma, Bueonos Aires limanı giriş 

kanalında meydana geldi. The San Nicolas orta hattın hemen sancağındaydı. 

Fraternity L. ise kanalın kıvrımlı/dönüş yerini dönerken kanalın kuzey tarafında 

rotasını iskeleye aldı. Sonra rotasını bir miktar sancağa aldı. Pruvası önce 280 derece 

ardından 283,5 derece oldu. Bu manevra Fraternity L.’nin rotasını düzeltmesine ve 

kanalın iskelesine doğru rota değiştirmesiyle sonuçlandı. Çatışmadan 2,5 dakika 

öncesine kadar Fraternity L., The San Nicolas’ın rota değiştirmelerine dikkat etmedi. 

Çatışma tamamen Fraternity L.’nin ihmalleri sonucu meydana geldi. Rotasını 

iskeleye almadı, aşırı süratliydi ve bu sürati geminin kontrolüne engel oluyordu. The 

San Nicolas’ın emercensi tam yol tornistan yapması ve Fraternity L.’nin pruvasını 

iskeleye alması, çatışmaya engel olmadı. Bu nedenle Fraternity L. %100 kusurlu 

bulundu (Hill, 2003). 

ÖRNEK 25: MANCUNIUM İLE DEEPDALE ARASINDAKİ ÇATMA 

Mersey nehrinde, güneydoğu kanalında Mancunium ile Deepdale arasında çatma 

meydana geldi. Mancunium’un pruvası ile Deepdale’in iskele bordasından çatma 

gerçekleşti (Hill, 2003). 

Yapılan yargılama neticesinde Mancunium, kendi seyir güzergahındaki gel-giti 

hesaplayıp ona göre hareket etmesi gerekirken bu hususu dikkate almadan çatışma 

riski doğuracak manevralar yaptı. Deepdale ise, kanalın doğru tarafında rotasını 

korumuş, çatışma riski gördüğünde makinelerini yarım yol tornistan çalıştırmış 

ancak bu manevra çatışmaya ortam hazırlamıştır. Bu nedenlerden dolayı Mancunium 

%70, Deepdale %30 oranında kusurlu bulunmuştur. 
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ÖRNEK 26: FAETHON İLE MIAOULIS ARASINDAKİ ÇATMA 

Faethon ile Miaoulis gemileri arasındaki çatma, Piraeus limanı girişinde meydana 

gelmiştir. Piraeus limanına giriş-çıkış yapan gemiler Piraeus liman düzenlemelerine 

ve DÇÖT Kural 9’a uygun hareket etmek zorundaydılar. 

Çatışma, her iki geminin seyir hatalarından dolayı meydana gelmiştir. DÇÖT Kural 

9’da belirtildiği gibi kanalın sancak tarafından bir rota izlemeleri gerekirdi. 

Miaoulis’un ilk hatası kuzeye doğru geçiş yapması oldu ama bu çatma açısından bir 

zorluk yaratmadı. İskele iskeleye geçiş yapabileceklerdi. Rotasını sancağa 

değiştirirken sesli uyarı işareti verdi. Faethon bu işareti duymadı bu arada iyi bir 

gözcülük de yapmıyordu. Çatışmaya neden olan temel hata, Faethon’un rotasını 

iskeleye çevirmesi oldu. Yerel kural 3 (2) ’ye ve DÇÖT Kural 9’a aykırı manevra 

yaparak çatışmaya neden oldu. Bu nedenle Faethon %75, Miaoulis ise %25 oranında 

kusurlu bulunmuştur (Hill, 2003). 

ÖRNEK 27: SABINE İLE ORE PRINCE ARASINDAKİ ÇATMA 

Norvik’den Antwrep’e giden Ore Prince ile La Salina’dan Antwrep’e giden Sabine 

tankeri Schelde nehrinde çattılar. 

Sabine tankeri, dümen arızası nedeniyle zor durumdaydı. Ore Prince’da nehrin 

yukarısına doğru ilerliyordu. Sabine’nin üzerinde bulunana çekici vasıtalar, gemiyi 

nehri 90 derece kesecek şekilde hareket ettirdiler. Ore Prince, pek ağır yol süratle 

ilerlerken çatma meydana geldi (Holdert & Buzek, 1984). 

Ore Prince, iyi bir gözcülük yapmamasına bağlı olarak Sabine gemisinin 

manevralarını takip etmememiştir. Sabine, nehre 90 derece bir pozisyonda olmasına 

rağmen ileri yolda makinelerini çalıştırmaya devam etmiştir. Sabine ise, aynı şekilde 

iyi bir gözcülük sergilemediğinden Ore Prince’nin manevralarını takip etmememiş, 

sesli uyarı işareti vermemiş, makinelerini yeterli ve uygun bir şekilde kumanda 

etmemiştir. Bu nedenlerden dolayı iki gemi de eşit oranlarda kusurlu bulunmuştur. 

Şekil 5.19’da gemilerin çatma anı görülmektedir. 
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Şekil 5.19 : Sabine ile Ore Prince gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 28: LUCILE BLOOMFIELD İLE RONDA ARASINDAKİ ÇATMA 

Lucie Bloomfield ile Ronda arasındaki çatma, Havre yakınlarında kuvvetli rüzgar 

olan bir havada (6 kuvvetinde) gerçekleşti. Ronda, tam yolla 114 derece rotasına 

ilerliyordu. Lucie’nin sancak borda feneri ve silyonu Ronda’nın sancak tarafından 

görüldü. Ronda, kılavuz kaptan almak için süratini düşürdü, ses işareti vermeden 

rotasını değiştirdi. Ronda, iki kısa düdük çaldı, cevap olarak Lucile’den üç kısa 

düdük duyuldu. Ronda, Havre’ye giriş yaptı. Kuzeye doğru ilerlerken makinelerinin 

devrini azalttı. Kılavuzu indirdikten sonra tam yola çıktı. Ronda’nın sancak borda 

feneri ile iki silyonu görülüyordu. Lucile, tam yol tornistan yaparak dümenini sancak 

alabandaya bastı ama çatışmadan kurtulamadı. Her iki gemide 300 yarda kalıncaya 

kadar iyi gözcülük yapmadıklarından birbirlerini farkedemediler. DÇÖT Kural 14 ve 

15’e aykırı olarak iki gemide rotalarını değiştirdikten sesli uyarı işareti vermediler. 

Her iki gemi aynı oranda kusurlu bulundular. Şekil 5.20’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.20 : Lucile Bloomfield ile Ronda gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 29: SPIRALITY İLE THYRA ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma, yelkenli barç gemisi Thyra ile Spirality arasında Thames nehrinde meydana 

geldi. İki gemi karşılıklı rotalarda ilerlerken Sprirality gemisi, Thyra’nın manevrasını 

yanlış yorumlayarak aniden iskeleye çevirdi, ses işareti de vermedi. Kaçınma 

manevrasını başarıyla gerçekleştiremeyen Thyra, Spirality ile çatışma yaşadı. 

Spirality, rotasını ses işareti vermeden aniden iskeleye çevirmekle, iyi gözcülük 

yapmıyarak çatışmadan tek başına sorumlu tutulmuştur. Thyra ise, silyon fenerini 

göstermiş, kaçınma manevrası yapmış ancak yeterli olmamıştır. Şekil 5.21’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

LUCILE BLOOMFIELD 
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Şekil 5.21 : Thyra ile Spiralty gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 30: OLDEREK, ANVERS VE PERİJA ARASINDAKİ ÇATMA 

Üç geminin karıştığı çatma Rotterdam’da Nieuwe Maas mevkiinde meydana geldi. 

Üç gemide de kılavuz bulunmaktaydı. Anwers, nehrin güneyinden yukarı doğru 

ilerliyordu, Perja ise nehrin aşağısına doğru nehrin kuzeyineden seyrediyordu. 

Olderek gemisi soğuk gemi (kullanım dışı) olduğundan 4 çekici vasıta tarafından 

yedeklenerek güneydeki bir rıhtımdan kuzey tarafta bir rıhtıma götürülmekteydi. 

Radar istasyonuna rıhtımdan ayrılına bu bilgiyi iletti. Bu radar istasyonu bilgileri 

diğer gemilere de iletmekle yükümlüydü. İstasyona Olderek gemisinin rıhtıma geri 

gelebileceği bilgisi verildi. Anvers, yarım yolda nehrin yukarısına doğru seyrine 

devam ediyordu. Olderek nehri 90 derece kesecek şekilde makul bir hızla 

yadeklenmeye başladı. Anvers, bu sırada Olderek ile çattı, sonra her ikisi Perija ile 

çattılar (Holdert & Buzek, 1984). 

Anvers, makinelerini tam yol tornistan yapmakta geç kalmadı, çatışmadan 1 dakika 

önce bu kumandayı vermişti. Olderek, DÇÖT Kural 27,14,9,34 ve yerel kurallara 

aykırı manevra yaptığından çatışmadan tek başına sorumlu tutulmuştur. Şekil 5.22’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir. 

SPIRALTY GEMİSİ 
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Şekil 5.22 : Olderek ile Anvers gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 31: NIPIGON BAY İLE LIQUILASSIE ARASINDAKİ ÇATMA 

20 Temmuz 1973 tarihinde saat 18.09’da Nipigon Bay gemisi ile Liquilassie gemileri 

arasında St. Lawrence Seaway’de bir çatma meydana geldi. Liquilassie, tam yükle 

St. Lawrence Seaway’de bulunan Cote St. Catherine kanalında, kanalın yukarısına 

doğru ilerliyordu. Kanaldan 1,5 mil mesafedeyken demirli olan Nipigon Bay 

gemisini geçmek zorunda kaldı.Nipigon Bay, kendisini düzeltmek için makinesine 

kumanda verdi. Bu manevra Liquilassie’nın iskeleye daha fazla dümen kırmasına 

neden oldu. Sancak demirini attı, iskele makinesi tam yol ileri, sancak makinesi tam 

yol tornistan çalıştı. Sonrasında kanala güney tarafından çarptı ve hasar meydana 

geldi (Holdert & Buzek, 1984). 

Nipigon Bay, kanalın yanlış tarafında değildi, kanalın orta kısmındaydı. Liquilassie, 

yaklaşık 4 knots ile seyrediyordu sonrasında hızını 2 mile düşürdü. Bu hız fazla 

değildi ve kazaya neden olamazdı. Hasar temel olarak Nipigon Bay’ın hatasından 

kaynaklanıyordu, Liquilassie’nin kıç tarafına oldukça yakın geçti. Liquilassie’inde 

tehlike sinyali vermemesinden kaynaklanan bir hatası oldu. Bu nedenle Nipigon Bay 

%80, Liquilassie ise %20 oranında kusurlu bulundu. Şekil 5.23’de gemilerin çatma 

anı görülmektedir. 
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Şekil 5.23 : Nipigon Bay ile Liquilassie gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

5.1.2 Rotaları kesişen gemilere ait çatma örnekleri 

ÖRNEK 32: C VE D GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

Ukrayna’nın Nikolayev limanından yüklediği 6535 ton çubuk ve kangal demir yükü 

ile Cezayir’e gitmekte olan Belize bayraklı 5945 gros tonluk C isimli kuru yük 

gemisi ile Kumkapı demir mahalinden hareket eden Bulgar bayraklı 16166 gros 

tonluk D isimli kuru yük gemisi 7 Kasım 1999 günü saat 13.00’da çattılar (Gökşin, 

Kaner, & Batuş, 2005). 

7 Kasım 1999 tarihinde saat 12.00 civarında boğazdan çıkış yapan C gemisi, 

Ahırkapı VTS istasyonuyla görüştükten sonra ilerlemeye devam ettiği, yoğun balıkçı 

gemilerinden dolayı rotasını biraz iskeleye aldığında D gemisini farkedip VHF 

çağrısı yaptı ancak çağrılarına cevap alamadı. Rotaları kesişince de çatma meydana 

geldi. 

D gemisi demir yerinden kalktıktan sonra biri tanker olmak üzere iki gemi 

gördüğünü ve bu gemileri de demir yerinden kalkan gemiler gibi 

değerlendirdiğinden, mesafe 1 mil D gemisinin sürati 5 knots iken saat 12.32’de 

yapılan manevranın çatmayı engelleyemeyeceği anlaşılınca makinelerini stop etti ve 

çatma gerçekleşti. 

D gemisi; “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğüne”, Denizde Çatışmayı 

Önleme Tüzüğü (DÇÖT) Kural 5,7 ve 8’e uygun davranmamaktan dolayı %80 

oranında, C gemisi ise DÇÖT Kural 8,7 ve 5’e uygun manevra yapmamaktan ötürü 

LIGUILASSIE 
GEMİSİ 
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%20 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.24’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir. 

 
Şekil 5.24 : C ve D gemilerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 33: E VE F GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

E isimli dökme yük gemisi, Fas-Casablanka’da karaya oturmuş bilahare Portekiz’in 

Setubal limanına çekilerek geçici tamiri yapılmıştır. Ana makinesi çalışmaz 

durumda, pervanesiz ve dümensiz olarak X römorkörü yedeğinde 1 Nisan 2006’da 

tamir için Romanya’nın Manglia limanına hareket etmiştir. 

Çanakkale boğazından üç römorkör eşliğinde geçişini tamamlamış, İstanbul boğazına 

5-6 saat kala Trafik Kontrol, meterolojik şartların uygun olmaması nedeniyle 

konvoyun travers yapmasını istemiştir. Yedek konvoyu 090-270 derece istikametinde 

traverse başlamıştır (Light, Atamer, & Bal, 2009). 

F isimli kuru yük gemisi, Gemlik limanından Samsun limanına gitmek üzere 25 

Nisan 2006’da ileri harekete geçmiştir. Aynı gün saat 22.50’de Bozburun 7 mil 

kuzeyinde F gemisi, travers yapan E gemisine sancak başomuzluğundan çarparak 5-6 

m. açılıp iskele tarafına alabora olarak batmasına neden olmuştur. Bu sırada X 

römorkörü VTS kayıtlarına göre 7,2 knots sürat yapmaktaydı. 

Batan E gemisinin 9 kişilik mürettebatından 4 kişi kurtulmuş, 5 kişi ise 

kaybolmuştur. F gemisinde ise, 10 kişi beyan edilmesine rağmen gemi seyire 9 kişi 

ile çıkmış. Beyan edilen 10’ncu kiş,i gemiye İstanbul’da katılacağından çatma anında 

gemide 9 kişi bulunmaktaydı. Bu nedenle gemi “Yolculuğa Elverişsiz”idi. VTS 
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kayıtlarına bakıldığında AIS bilgilerine rastlanmamıştır. AIS cihazının çalışmaması 

geminin teşkilat bakımından da yola elverişsiz olduğunu göstermektedir. 

X römorkörü, DÇÖT Kural 23 (a) (i) (ii), DÇÖT Kural 24 (a) (i) ve DÇÖT Kural 27 

(c) uyarınca ilgili fenerlerini göstermiştir. DÇÖT Kural 5’e uygun gözcülük 

yapmıştır. 

F gemisi, DÇÖT Kural 15 uyarınca konvoya yol vermek zorundaydı. Diğer yandan 

DÇÖT Kural 18 (a) (i) ve (ii) uyarınca da konvoyun yolundan çıkmak durumunda 

idi. 

X römorkörü, DÇÖT Kural 36 gereğince “Dikkat çekme işaretlerini”de verdiği 

görülmektedir. Dolayısıyla X römorkörünün bir kusuru yoktur. 

E gemisi, kumanda altında bulunmayan tekne statüsündedir. DÇÖT Kural 24 (e) ’ye 

uygun olarak gerekli fener ve işaretleri çekmiş ve tüm güverte ışıklarını yaktığı 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle gemiye bir kusur yöneltilmesi mümkün değildir. 

F gemisi, yola elverişsiz seyire çıktığı gibi DÇÖT Kural 5,6,7 ve 8’e uymamış, 

DÇÖT Kural 15, 16 ve 18 (a) uyarınca yol verme yükümlülüğünü yerine 

getirmediğinden tek başına kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.25’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir. 

 
Şekil 5.25 : E ve F gemilerine ait çatma anı. 
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ÖRNEK 34: M VE N GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

29.11.2008 günü Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından organize 

edilen ve Ataköy’de düzenlenen yat yarışlarında, M adlı tekne, N adlı teknenin 

sancak bordasına çarparak hasar meydana getirmiştir (Oğuz, Bodur, & Cebeci, 

2009). 

29.11.2008 tarihinde yapılan yarış sonrasında, meydana gelen çatışma/çatma olayı 

yarışma jürisine intikal ettirilmiş, yapılan duruşma sonucunda M teknesi kusurlu 

bulunarak yarıştan diskalifiye edilmiştir. 

TAYK /KIŞ KUPASI II YAT YARIŞLARI YARIŞ İLANI (TAYK yarış ilanı, 2013) 

ve TAYK Genel Yarış Talimatı (TAYK yarış talimatı, 2013) 2005-2008 ve ISAF 

The Racing Rules of Sailing (Yelken Yarış Kuralları) 2005-2008 kurallarında yarışta 

hangi kuralların uygulanacağı açıkça belli edilmiştir. Bu yarışlarda denizde çatışmayı 

önleme kuralları uygulanmaz. Yarış ilanında ve genel yarış talimatında da bu açıkça 

ilan edilmiş bulunmaktadır. Her iki teknede aynı sınıfta (IRC I Sınıfı) yarışacak tekne 

olduğundan TAYK Genel Yarış Talimatı kural 11.3 deki “Hazırlık işareti verilmemiş 

sınıflar, start hattından ve kendilerinden önce start edecek teknelere çapariz 

vermeyecek şekilde uzak duracaklardır”. Türkiye Yelken Federasyonu Temyiz 

kurulu The Racing Rules of Sailing (Yelken Yarış Kuralları) 2005-2008 madde 11 ve 

14 ‘egöre M teknesini kusurlu bulmuştur. Kural 11 ve 14 ün tercümesi aşağıdaki 

gibidir. 

11.Madde; Örtüşen (aynı-çakışan) Rotada Aynı Kontrada (Seyir)  

Tekneler aynı kontrada (yelkenleri aynı tarafta) ve aynı rotada ilerlerken (rotaları 

örtüşen) rüzgar üstü taraftaki tekne rüzgar altı tekneden neta olacaktır. 

14.Madde; Temasdan (Değmeden) Kaçınma 

Bir tekne başka bir tekneden eğer mümkünse temas etmekten kaçınacaktır. Ancak, 

geçiş üstünlüğü olan bir tekne veya yol verilen /geçmesi için yer bırakılan tekne 

(a) Diğer teknenin neta olmayacağı veya geçmek üzere yeterli yer olmayacağını 

anlayana kadar teması engellemek için harekete geçmeyecektir,  

(b)  Tekneler arasındaki temas Hasar veya yaralanmaya neden olmadığı sürece Bu 

kurallar altında ceza verilmeyecektir. 
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X isimli teknenin start hattını zamanından önce geçeceğini anlaması nedeni ile 

starttan önce start hattının aksi yönüne iskele kontra seyretmeye başladığı, M isimli 

teknenin ise mücadeleye zamanında başlamak üzere sancak kontra seyrederek, 

rüzgar üstü tekne olmasına rağmen iskelesinde bulunan ve yine sancak kontra 

seyretmekte olan N adlı tekneye geçişinde yeterli mesafe bırakmaması sonucu temas 

ettiği dolayısıyla çatmada tek başına kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.26’da gemilerin 

çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.26 : M ve N gemilerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 35: P GEMİSİ İLE R GEMİSİ ARASINDAKİ ÇATMA 

29.03.2007 günü, P isimli tekne TAYK (Türkiye Açık deniz Yat Kulübü) tarafından 

düzenlenen ve Ataköy açıklarında Fahir Çelikbaş Kupası yat yarışlarında start 

pozisyonu almak isterken, diğer start pozisyonu almak isteyen teknelerden R isimli 

tekne ile çarpışmış, çatma sonucunda P isimli teknenin iskele tarafında su hattının 15 

cm üzerinden başlayarak, iskele bordasından güverte kaplamasına kadar yaklaşık 6 

m2 fiber malzeme, lumbuzlar, iskele/sancak kısımlarındaki puntel/ vardevela ve 

GENOVA (ön yelken) hasar görmüştür (Oğuz, Bodur, & Cebeci, 2009). 

Sancak kontra olarak starta ilerleyen P isimli teknenin, iskele tarafından iskele kontra 

olarak üzerine doğru gelen R gemisini uyarmaya çalıştığı, yol istediği, ancak R 

gemisinin manevra yapmadan ana direk paralelinde P gemisine çarptığı; sarsıntı 

sonucu tüm ekipmanın muhtelif darbeler aldığı, teknenin su aldığı, gövde ve 
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yelkeninde ciddi hasar tespit edildiği ve yarışı terk etmek zorunda kaldığı bilgisine 

yer verilmiştir. 

TAYK /KIŞ KUPASI II YAT YARIŞLARI YARIŞ İLANI ve TAYK Genel Yarış 

Talimatı 2005-2008 ve ISAF The Racing Rules of Sailing (Yelken Yarış Kuralları) 

2005-2008 kurallarında yarışta hangi kuralların uygulanacağı açıkça belli edilmiştir. 

Bu yarışlarda denizde çatışmayı önleme kuralları uygulanması söz konusu değildir. 

Esasen bu durum yarış ilanında ve genel yarış talimatında da bu açıkça belirtilmiş 

bulunmaktadır Temyiz kurulu The Racing Rules of Sailing (Yelken Yarış Kuralları) 

2005-2008 madde 10’ agöre R isimli tekneyi kusurlu bulmuştur. 

ISAF 10. Madde: Teknelerin farklı yönlerden rüzgar almaları durumunda, iskele 

tarafından rüzgar alan tekne, sancak tarafından rüzgar alan tekneye yol verecek- 

yolundan çekilecektir şeklindedir. Ayrıca, ISAF kurallarının 14. Maddesi bir 

teknenin başka bir tekne ile temastan kaçınmasını düzenlemekte ve geçiş üstünlüğü 

olan yer bırakılması gerekliliğini düzenlemektedir. 

Meydana gelen çatmanın, TAYK yat yarışları kurallarına göre değerlendirilmesi 

yerinde olacağı, Türkiye Yelken Federasyonun oluşturduğu kurulun R adlı teknenin 

olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğu değerlendirmesinin isabetli olduğu 

kanaatine varılmıştır. Şekil 5.27’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.27 : P ve R gemilerine ait çatma anı. 

P 

 

R 
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ÖRNEK 36: S VE T GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

16.06.2002 Tarihi saat 00.10 sularında İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde 

Kamboçya Bayraklı S isimli kuru yük gemisi ile T.C. Bayraklı T isimli yolcu motoru 

çatışarak deniz kazasına sebebiyet vermiş ve kaza sonucunda T gemisi batarak, 

geminin kendi yakıt ve yağlarının denize karışması sonucunda kirlilik meydana 

gelmiştir (Atamer, Satıcı, & Cebeci, 2012). 

T motorunun zorunlu kalmadıkça Boğaz geçişi yapan S gemisinin pruvasından 

geçmemesi gerektiği halde diğer X teknesi ile S gemisinin pruvasından geçiş 

yapmaya çalıştığı, her ne kadar karşıdan karşıya geçişte dik bir açı kullandığı 

anlaşılsa da iyi bir gözcülük yapmadığından %40 oranında, S gemisinin ise kendisine 

ayrılan trafik ayrım hattının dışında seyir yaptığı, gemisinin mevkilerini uygun bir 

şekil ve sıklıkta kontrol etmediği, yerel trafikte boğazı karşıdan karşıya geçen 

gemiler ile çatışma tehlikesini yeteri kadar değerlendiremediği ve iyi gözcülük 

kurallarını yerine getiremediğinden dolayı %60 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 

5.28’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.28 : S ve T gemilerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 37: T GEMİSİ İLE N GEMİSİ ARASINDAKİ ÇATMA 

T gemisinin İstanbul Boğazından Karadeniz istikametine giderken Kızkulesi 

yakınında önüne aniden çıkan N isimli vapur ile çatışmıştır. Çatışma 20.01.2005 

günü saat 22:00 sularında (22:00 yi biraz geçe) oluşmuştur. T gemisine 24.1.2005 
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tarihinde deniz raporu verildiği anlaşılmaktadır. Liman Başkanlığında aynı gün yani 

24.01.2005 tarihinde idari tahkikat kapsamında gemi personelinin ifadelerinin 

alındığı anlaşılmaktadır (Bodur & Cebeci, 2011). 

Sonuçta T gemisi %41, N gemisinin %59 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 5.29’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.29 : T ve N gemilerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 38: ORDUNA VE KONAKRY ARASINDAKİ ÇATMA 

Orduna gemisi 066 derece rotasında 14,5 knots süratle ilerlerken Konakry gemisi 

229 derece rotasına 6 knots ile seyretmekteydi. Konakry, Orduna’dan 2 mil uzakta, 

kesişen rotada, iskele tarafta bir mevkiide DÇÖT’e göre yol veren tekne 

durumundaydı. Orduna, rotasında ilerlerken Konakry’nin sancak borda fenerini 

görene kadar bu şekilde ilerledi. Bu esnada mesafe 500 yarda idi. Orduna sancağa 

yöneldi, bu sırada Konakry sancağa dönüş yaptığından kırmızı borda fenerini 

gösterdi.Bu karışıklık çatmaya neden oldu. 

Konakry, iskele tarafta değildi. Orduna ise, sancak tarafta olmalıydı. Konakry %60, 

Orduna ise %40 oranında kusurlu bulundu. Şekil 5.30’da gemilerin çatma anı 

görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.30 : Orduna ve Konakry gemilerine ait çatma anı 

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 39: READY VE FULHAM ARASINDAKİ ÇATMA 

Her iki gemi Thames nehrinde kesişen rotalarda aralarında 3 mil mesafe ile 

ilerlemekteydiler. Fulham, sancak bordasını Ready’nin iskele bordasına 

göstermekteydi. Fulham, yol vermesi gereken tekne konumundaydı. Çatışmadan iki 

dakika öncesine kadar Ready’de bir reaksiyon görülmedi. Rotasını sancağa 

çevirirken makinelerini tam yol tornistan çalıştırdı. 

Fulham gemisi DÇÖT Kural 15’e göre Ready’nin yolundan çekilmedi dolayısıyla tek 

başına %100 kusurlu bulundu. Şekil 5.31’de gemilerin çatma anı görülmektedir 

(Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.31 : Fulham ile Ready gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 40: SYPROS İLE REBECKA ARASINDAKİ ÇATMA 

Rebecka, Elbe nehrinde 244 derece rotasında ilerlerken Sypros gemisi 075 derece 

rotasında Rebecka’nın sancak bordasına sancak borda fenerini gösteriyordu. Sypros, 

kılavuz kaptan alıp rotasını 075 dereceden 100 dereceye alarak tam yolla ilerlemeye 

başladı. Bu değişim Rebecka tarafından hemen algılanmadı. Rebecka ses işareti 

vermeden sancağa dönüş yaparak tam yolla ilerlemeye devam etti. Ancak kritik 

zamanda makine dairesinde görevli hiç bir personel yoktu. Rebecka’nın sancak borda 

feneri Sypros’un iskele tarafından görüldüğünde aradaki mesafe 600 m. İdi. 

Sypros, iyi gözcülük yapamadığından ve tehlikeli bir durum yaratmaktan dolayı %70 

oranında, Rebecka ise iyi gözcülük yapmamaktan, sancağa dönüş işareti 

vermemekten, diğer geminin yolundan çekilmediğinden dolayı %30 oranında kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.32’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 

1984). 
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Şekil 5.32 : Spyros ile Rebecka gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 41: EK İLE DEBALZEVO ARASINDAKİ ÇATMA 

Ek gemisi, 152 derece rotasına 12,5 knots süratle ilerlerken, Debalzevo ise 190 

derece rotasına 14 knots ile Kuzey Denizinde seyretmekteydi. Her iki gemi, paralel 

rotalarda ilerlediğini düşünmekteydi. Debalzevo tarafından çatmadan 4 dakika önce 

Ek gemisinin görülmesiyle iskele tarafa dönülerek çatmaya 1,5 dakika kala 

makineler stop edilmişti. 20 derece çatma açısıyla çatmaktan kaçınamadılar. 

Ek gemisi, rotasını hiç değiştirmeden yoluna devam etmiştir. Debalzevo, sancağa 

dönüş yaparak çatmadan kurtarmak için manevra yapmış ancak çok geç kalmıştır. 

Mahkeme tarafından yapılan yargılama neticesinde, Debalzevo %75, Ek gemisi ise 

%25 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.33’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir. Şekil 5.33’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 

1984). 
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Şekil 5.33 : Ek ile Debalzevo gemilerine ait çatma anı  

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 42: FOREST LAKE İLE JANET QUINN ARASINDAKİ ÇATMA 

Forest Lake ile Janet Quinn, açık bir havada Süveyş Kanalına girişten hemen önce 

sıra beklenen Süveyş körfezinin demirleme mevkiinde meydana geldi. 

Harpula gemisi, demirleme mevkiinde Kuzeydoğu hattında demirli idi. Janet Quinn 

gemisi de kuzeydoğu hattında demirleme mevkiinde idi. Forest Lake gemisi bu iki 

geminin arasından geçerek kuzeybatı istikametinde Janet Quinn’in kuzeyine 

yükselerek demir yerine gidiyordu (Holdert & Buzek, 1984). 

Janet Quinn, Forest Lake gemisini gördü, demir alarak o da demirli Harpula gemisi 

ile kendine doğru gelmekte olan Forest Lake’in arasından geçebileceğini düşündü. 

Forest Lake’den bir uzun düdük duyuldu ardından üç kısa düdükle makineler tam yol 

tornistan çalışmaya başladı. Sonuçta iki gemi çattılar. 

Forest Lake, Janet Quinn’i uyarmak için uygun olan bir uzun düdük çaldı ancak 

Janet Quinn bu uyarıyı yanlış anladı. Forest Lake’in pruvasından geçmesini 

beklemedi. Janet Quinn yol veren tekneydi ancak bu kurala uymamakla beraber iyi 

gözcülük faaliyetini de ihmal etti. Bu nedenle çatmada %100 tek başına kusurlu 

bulundu. Şekil 5.34’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 
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Şekil 5.34 : Janet Quinn ile Forest Lake gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 43: TOJO MARU İLE FINA ITALIA ARASINDAKİ ÇATMA 

Persion körfezinde sabaha karşı limandan ayrılan Tojo Maru gemisi 170 derece 

rotasına yarım yolla ilerlerken liman yaklaşma sularında 321 derece rotasında 

seyreden Fina Italia bulunmaktaydı. Toja Maru sancağa dönüş yapmaya başlayınca 

yavaş yavaş makinelerini yarım yoldan stop’a aldı. Tojo Maru, sancağa dönerken 

yanlışlıkla iki kısa düdük çalmış sonrasında tek kısa düdük çalmıştır. 

DÇÖT Kural 34’e aykırı olarak Fina Italia’nın fenerleri görünmekteydi. Rotaları 

kesişen gemilerin uyması gereken kurala her iki gemi de uymadı. Tojo Maru, DÇÖT 

Kural 14’e de uymadı. Neticede, iki gemi %50 oranında kusurlu bulundu. Şekil 

5.35’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.35 : Tojo Maru ile Fina Italia gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 44: ARACELIO IGLESIAS İLE NIDAREID ARASINDAKİ ÇATMA 

Arecelio Iglesias ile Nidareid arasındaki çatma, Panama körfezinde giriş kanalı 

demirleme mevkii yakınlarında meydana gelmiştir. 

Nidareid, 360 derece rotasına 13,5 knots süratle demir yerine kılavuz kaptanı 

beklemek üzere ilerliyordu. Arecelio ise kanaldan ayrılarak sancak borda fenerini 

gösteriyordu. Nidareid, makinelerini tam yoldan stop konumuna aldı. Arcelio, 20 

derece iskeleye rotasını değiştirdi. İki gemi arasındaki mesafe yarım mile düştüğünde 

Nidareid sancak tarafa dönüş yaparak tek kısa düdükle ses işareti verdi ancak 

Arecelio’dan bir cevap alamadı. Buna göre Nidareid makinelerini tam yol tornistan 

çalıştırmaya başladı (Holdert & Buzek, 1984). 

Öncelikle Aracelio Iglesias, kanaldan çıkan ve açık denizde olan bir gemi olarak 

rotaları kesişen gemiler kuralına başvurmalıydı. Nidareid stand-bye’daki gemi, 

Arcelio ise yol veren tekne konumundaki bir gemi idi. Nidareid’in yarım mil kala 

yaptığı yaptığı manevralar son derece doğru ve yerinde idi. Ancak tek başına 

çatışmadan kaçınma manevraları yapması yeterli olmadı. Arecelio 137 derece 

rotasını muhafaza etmeyerek iskeleye dönüş yapması, süratini koruması, zamanında 
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tam yol tornistan yapmaması nedeniyle çatmada %100 kusurlu bulunmuştur. Şekil 

5.36’de gemilerin çatma anı görülmektedir.  

 
Şekil 5.36 : Nidareid ile Arecelio Iglesies gemilerine ait çatma anı 

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 45: STATU OF LIBERTY İLE ANDULO ARASINDAKİ ÇATMA 

Gece yarısı güzel bir havada Statu of Liberty ile Andulo gemileri arasında St.Vincet 

burnu açıklarında bir çatma meydana gelmiştir. 

Andulo 172 derece rotasına 14 knots süratle ilerlerken Statu of Liberty’nin sancak 

borda feneri görünürken kerterizi 020 derece idi. Aradaki mesafe 5-6 mil 

civarındaydı. 5 dakika sonra Statu of Liberty iskeleye doğru rotasını çevirdi ve 

kerterizi 010 derece oldu. İskeleye dönüşüne devam etti ve bu arada çatma meydana 

geldi. Statu of Liberty 320 derece rotasına 13-14 knots ile ilerlerken pruva feneri ile 

iskele borda feneri görülüyordu. Aralarındaki mesafe 3 mil kadar iken sancağa doğru 

pruvasını çevirmeye başladı. 1500 yarda mesafe varken sancak borda feneri görüldü, 

iskele borda feneri kapanınca çatışma gerçekleşti. Çatışmadan 12 dakika önce 

köprüüstünde sadece 2.kaptan vardı (Holdert & Buzek, 1984). 
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Statu of Liberty, iyi gözcülük yapmamaktan, DÇÖT Kural 19’a göre önceden pozitif 

bir manevrayla Andulo’nun yolundan çekilmediğinden, yol vermediğinden, sancağa 

dönüşte ses işareti vermediğinden %70 oranında kusurlu bulunurken, Andulo gemisi 

DÇÖT Kural 21’e aykırı manevra yapmaktan, iyi gözcülük yapmamaktan dolayı 

%30 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.37’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir. 

 
Şekil 5.37 : Statue of Liberty ile Andulo gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 46: TONI İLE CARDO GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

Afrikanın güneydoğu sahili açıklarında bir gece vakti seyreden Toni ve Cardo 

gemileri çattılar. Cardo gemisi 056 derece rotasına 15,5 knots ile seyrederken hava 

bulutlu ama açık idi. Radarı 40 mile ayarlanmış, iyi gözcülük yapılarak rotasında 

ilerliyordu. 010 derece kerterizinde iskele borda ve diğer fenerleri görünüyordu. 

Radar 16 mile alınarak Toni gemisi takip edilmeye başlandı. Sancak borda feneri 

göründüğünde mesafe 4,7 mile kadar inmişti. Cardo rotasını 061’e aldı. Toni 2,3 mil 

mesafede iken rotasını iskeleye çevirmiş ve Cardo’nun pruvasına doğru ilerlemeye 

başladığı görüldü. Cardo bu sefer rotasını 089 dereceye çevirdi. Toni ile mesafe 1,1 
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mil ve hala iskeleye dönmeye devem ediyordu. Kısa bir süre sonra 5 kısa düdük 

Cardo’dan geldi, makinelerini stop etti. Cardo sürat keserken Toni süratini korumaya 

devam etti. 50 derecelik çatma açısıyla çatmaya engel olunamadı (Holdert & Buzek, 

1984). 

Toni gemisi, uygun iyi gözcülük yapmadığından rotaları kesişen gemilerin seyir 

kurallarına uymadığından, DÇÖT Kural 19’ da açıklandığı üzere yeterince erken, 

enerjik bir manevra yapmadığından, DÇÖT Kural 22’nin aksine Cardo’nun 

pruvasından geçmeye çalışması, ses işareti vermemesi nedeniyle %50, Cardo ise 

DÇÖT Kural 21’de belirtildiği gibi rota ve süratini ayarlamadı, uygun ses işareti 

vermedi. Bu nedenle %50 oranında kusurlu bulunmuşlardır. Şekil 5.1’de gemilerin 

çatma anı görülmektedir. Şekil 5.38’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.38 : Cardo ile Toni gemilerine ait çatma an.  

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 47: HOMER İLE ELISA F. ARASINDAKİ ÇATMA 

Elisa F. Thames nehrinde Yanlet kanalının orta hattında tam yolla ilerlerken Homer 

gemisinin silyon ve iskele borda feneri 015 kerterizinde görülüyordu. Homer bu 

sırada 290 derece rotasına 12 knots süratle seyrediyordu (Holdert & Buzek, 1984). 

Kısa bir süre sonra Elisa F. Şamandırayı bordalayıp geçtikten sonra 095 derece olan 

rotasını sancağa almaya başladı. Aynı zamanda Homer’deki kılavuz kaptanın 

dikkatini Elisa F.’nin fenerleri çekti. Sancak borda fenerini gördü ve mesafe 1 mil 

kerteriz iskele tarafta normal diye değerlendirdi. Görüntüyü yanlış değerlendiren 

TONİ GEMİSİ 

CARDO GEMİSİ 

 198 



Homer’in kılavuzu yanlışlıkla Elisa F.’yi kanalın kuzeyine doğru geçeceğini zannetti. 

Elisa F.’nin niyeti ise Homer ile iskele iskeleye geçmekti. Buna göre şamandırayı 

geçtikten sonra manevra yaptı, tek kısa düdük çaldı. Homer, bu düdüğü duymadı. 

Yavaş yavaş sancağa dönmeye devam etti ve ikinci kez sancağa dönüşünü belli eden 

tek kısa düdüğünü çaldı. Homer, bu düdüğü de dikkate almadı. Elisa F. Rotasını 

290’dan 285 dereceye aldı ve VHF’den Homer’e “iskeleye doğru rotamı 

değiştiriyorum, kuzeye doğru yükselicem” mesajını verdi. İki kısa düdük çaldı, 

VHF’den “iskeleye dönüyorum” diye Homer’e bildirdi. Homer ise sancak tarafa 

doğru rotasını değiştirmeye başladı ve bir kısa düdük çaldı. Her iki gemide tam yol 

tornistan kumandası verdiler fakat çatışmaya engel olamadılar. 

Homer gemisi, Elisa F.’nin tüm uyarılarına rağmen onun manevralarını, mesajlarını 

dikkate almadı. DÇÖT Kural 19,21,22,27 ve 28’e aykırı hareket ettiğinden %100 

kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.39’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.39 : Elisa F. İle Homer gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 48: SAVINA İLE FOREST HILL ARASINDAKİ ÇATMA 

İki gemi arasındaki çatma, Ras Tanura mevkiinde gece yarısından önce meydana 

geldi. Forest Hill gemisi demir alarak Ras Tanura mevkiinde kuzeye doğru 

ilerliyordu. Savina gemisi de South Pier’den demir yeri mevkiine ilerliyordu. Bu 

esnada 080 derece rotasına giderek Forest Hill’e sancak bordasını ve fenerini 

gösteriyordu. Savina’nın rotası 080 derece sürati 2 knots idi (Holdert & Buzek, 

1984). 
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Forest Hill iyi gözcülük yapmadan ilerliyordu. DÇÖT Kural 19 madde 1’e aykırı 

olarak süratini zamanında azaltarak önceden tornistan kumanda vermeyerek DÇÖT 

Kural 27 madde 2’deki gibi iyi denizcilik örneği göstermeyerek DÇÖT Kural 19 ve 

22’ye aykırı manevra yapmamalıydı. Savina gemisi, iyi gözcülüğün gereğini yerine 

getiremedi. Forest Hill rotasını 340 dereceden 350’ye almadan önce DÇÖT Kural 

21’e göre hareket etseydi uygun manevra yapmış olacaktı. Ancak bu kuralın aksine 

süratini pek ağır yoldan yarım yola çıkararak büyük bir hata yapmış oldu. Bu 

nedenlerden dolayı Savina %40, Forest Hill %60 oranında kusurlu bulunmuştur. 

Şekil 5.40’da gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.40 : Forest Hill ile Savina gemilerine ait çatma anı. 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 49: DJERADA İLE ZIEMIA SZCZECINSKA ARASINDAKİ ÇATMA 

Her iki gemi Dover kanalında sabaha karşı 03.00 sularında çattılar. Hava açık, görüş 

gayet iyiydi. Çatmadan önce Zeimia’nın sürati 15 knots, Djerada’nın ise 6,5 knots 

idi, gemi iki günlük ağır fırtanayla boğuşmak zorunda kalarak kumanda altında 

olmayan tekne fenerlerini yakmıştı. Çatma meydana geldiğinde çatma açısı 65-70 

derece civarındaydı. Her iki gemide de ikinci kaptanlar vardiyadaydı. Djerada 095 

derece rotasına ilerliyordu. Çatmadan kısa bir süre önce rotasını 115’e çevirmişti. 

İkinci kaptan muhtemelen Ziemia’nın fenerlerini farketmedi. Yani Ziemia’nın ikinci 

kaptanı, Djereda’nın fenerlerini ilk kez gördüğünde çatışmaya çok az bir zaman 
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kalmıştı. İki kırmızı feneri görerek kumanda altında olmayan tekne olduğunu anladı 

ama çatışma rotasında olduklarınında farkındaydı. 

Djerada, iyi gözcülük faaliyetinde bulunmuyordu, kumanda altında olmayan tekne 

fenerlerini yakıyor olmasına rağmen mahkemede bunu ispat edememiştir. DÇÖT 

Kural 19 madde 2’ye aykırı hareket etmiş ve çatışmadan kaçınmak için uygun 

manevraları yapmamıştır. Ziemia ise, Köprüüstünde iyi gözcülük yapmamış ve 

zamanında kaçınma manevrası icra edememiştir (Holdert & Buzek, 1984). 

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Djerada %60, Ziemia gemisi ise %40 oranında 

kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.41’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.41 : Djerada ile Ziemia gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 50: AURIGA İLE MANUEL CAMPOS ARASINDAKİ ÇATMA 

İspanya’nın batı sahili açıklarında Atlas okyanusunda Auriga ile Manuel Campos 

gemileri çatmıştır. Manuel Campos Kanarya adalarına doğru, Aurigs ise Bagnoli’ye 

kargosunu taşımaktaydı. Hava güzel, görüş iyiydi. Manuel Campos, Villano burnunu 

bordalamıştı. 10,5 mil mesafedeyken rotasını 239’dan 205’e aldı, bu sırada sürati 11-

12,5 knots idi. Gemi 239 derece rotasına oturduktan sonra kaptan, 010 derece 

kerterizinde iki silyon feneri ve iskele borda farketti. Mesafe 3 mil, Auriga yetişen 

tekneydi (Holdert & Buzek, 1984). 
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Auriga, tam yolla 212 derece rotasına ilerliyordu. Rotasını 212 dereceden 181 

dereceye aldı. Bu halde iki gemi çatışma rotasında aralarındaki mesafe 2200 yarda 

iken seyretmeye devam ettiler. Sonuçta çatmadan kaçınamadılar. 

Manuel Campos, iyi gözcülük yapmamaktan, DÇÖT Kural 14 ve 19’a uymamaktan 

dolayı %60 oranında, Auriga ise iyi gözcülük faaliyetinde bulunmadığından, rotasını 

181 dereceye çevirerek DÇÖT Kural 21’e aykırı hareketten, zamanında çatışmayı 

önleyici manevra yapmamaktan dolayı %40 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 

5.42’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.42 : Auriga ile Manuel Campos gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 51: ESTRELLA İLE SETUBAL ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma, St. Vincet burnunun açığında karanlık bir gecede Estrella ile Setubal adlı 

gemiler arasında gerçekleşti. Görüş ve hava şartları iyi, rüzgar kuvveti 4, her iki gemi 

otomatik pilot ve radar gibi seyir yardımcılarına sahip. Setubal kaptanı çatma 

oluncaya kadar Köprüüstünde, Estralla da ise 2.kaptan vardiyada idi (Holdert & 

Buzek, 1984). 

Setubal, St. Vincet burnunu iskele taraftan 2 milden bordaladığında trafik ayırım 

hattının yanlış tarafında ilerliyordu. Gemi tam yolda oto pilota bağlı 135 derece 

rotasına 12,5 knots ile seyrediyordu. Estralla ise 13,5 knots ile 302 derece 

rotasındaydı. Setubal’in seyir fenerleri göründü. Çatmadan bir kaç dakika önce 
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Estralla’nın 2.Kaptanı dümeni sancak alabandaya bastı ve Setubal’inde iskeleye 

döndüğünü gördü. Bu kaçınma manevraları yeterli olmadı zaten mesafe çok azalmıştı 

ve çatma gerçekleşti. Çatmadan çok kısa bir süre sonra Setubal gemisi battı. 

Estrella, çatışmadan 8 dakika önce sancağa dönmekle hatalıydı, iyi denizcilik örneği 

sergileyemedi. Setubal ise, trafik ayırım hattında hatalı yerde seyrediyordu. Rotaları 

kesişen gemi konumundayken iskele tarafında Estrella’nın sancak borda fenerini 

bırakacak şekilde kalmalıydı. DÇÖT Kural 21’e aykırı olarak iskele tarafa dönüş 

tamamen hatalıydı. Bu nedenle Setubal %60, Estrella ise %40 oranında kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.43’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.43 : Estralla ile Setubal gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 52: NOWY SACZ İLE OLYMPIAN ARASINDAKİ ÇATMA 

Sabahın erken saatlerinde St. Vincet burnunun güneyinde Atlas okyanusunda 

Olympian ile Nowy Sacz gemileri çattılar. Kuzeye doğru yükselen gemiler, paralel 

rotalarda ilerliyordu. Olympian’ın sürati 14,5 knots, Nowy Sacz’ın ise 12,5 knots idi. 

Aralarındaki mesafe 3 mil iken Nowy Sacz gemisinin 2.Kaptanı, Olympian gemisini 

025-030 derece kerterizinde görürken sadece silyon feneri görünüyordu. İskele borda 

feneri görünmüyordu. Bu esnada Olympian’ın 2.Kaptanı Nowy Sacz gemisinin 

farkında değildi. 15 dakika geçtikten sonra her iki gemi birbirlerinin silyon 

fenerlerini ve borda fenerlerini gördüler. Nisbi rotalar ve hızları nedeniyle iki gemi 2 

– 2,5 knots süratle birbirlerine yaklaşmaktaydılar. Saat 03.30’da Nowy Sacz, 

Olympian gemisinin iskele tarafındaydı ve kesişen rotalarda olduklarını gördü. Bu 
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esnada Olympian’ın kaptanı kısa bir düdük çaldı fakat cavap alamadı. Saat 03.50’de 

Nowy Sacz’ın 2.Kaptanı ışıldakla beş kısa uyarı işareti verdi. Ancak yanıt alamadı, 

bunun üzerine süratini azalttı ve makinelerini stop etti. Olympia’dan tek bir kısa 

düdük duyulduktan sonra Nowy Sacz’ın 2.Kaptanı makinelere önce yarım yol 

ardından tam yol tornistan verdi ancak çatışmayı önleyemedi. Nihai olarak Olympian 

%60, Nowy Sacz %40 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.44’de gemilerin çatma 

anı görülmektedir. 

 

Şekil 5.44 : Nowy Sacz ile Olypian gemilerine ait çatma anı                
(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 53: GLENFALLOCH İLE MOENJODARO ARASINDAKİ ÇATMA 

Bir akşam karanlık fakat açık olan bir havada Glenfalloch ile Moenjodaro arasında 

Nagoya limanı ile Irako kanalı arasındaki geçitte çatma meydana geldi. Bahse konu 

geçitte seyir tehlikelerini belirlemek üzere üç kırmızı fener konumlandırılmış, 

geçidin kuzeydoğu hattını markalamışlardır. 

Moenjodaro geçidin dışında, Glenfalloch geçidin içinde seyrederken her iki gemi de 

iskele iskeleye güvenli bir şekilde geçmeyi düşünmüşlerdi. Glenfalloch, kanalın 

sancak tarafındaki rotasını takip etmedi. Moenjodaro ise iskele taraftan yoluna 

devam etmedi. İki gemi çok yakın karşılaştıklarında kaçınma manevrası yaptılar 

ancak yeterli olmadı. Geçidin orta hattının iskele tarafında Moenjodaro %80, orta 

hattın sancağında yoluna devam eden Glenfalloch ise %20 oranında kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.45’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 

1984). 
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Şekil 5.45 : Glenfalloch ile Moenjodaro gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 54: CENTURY DAWN İLE ASIAN ENERGY ARASINDAKİ ÇATMA 

Century Dawn ile Asian Energy gemileri Singapore’da çattılar. Asian Energy doğu-

batı yönünde ilerlerken trafik ayırım hattının batı tarafında rotasını koruyordu. 

Century Dawn ise, demir yerinden batı-doğu yönünde batı hattına doğru ilerliyordu. 

Bu esnada çatma meydana geldi. 

Century Dawn, çatışmaya çok az bir zaman kalıncaya kadar iyi bir gözcülüğü idame 

ettiremedi. Batı ayırım hattına 110 derece rotasıyla seyretmesi de bir hata idi. DÇÖT 

Kural 10 (c) ’ye göre aykırı hareket etti. Asian Energy ise, DÇÖT Kural 10’nun 

aksine rotasını değiştirmesi, çatışmaya neden olan temel sebebi oluşturdu. İki 

geminin birbirine çok yaklaşmasına ve iyi bir gözcülük yapmamasından kaynaklı 

kaçınma manevrası yapacak, reaksiyon gösterecek zamanı olmadı. DÇÖT Kural 15 

ve 16’ya aykırı hareket ederek çatışmada %60 kusurlu bulunmuştur. Century Dawn 

ise %40 oranında kusurlu bulunmuştur (Hill, 2003). 

ÖRNEK 55: SEVERN İLE CLYDE COAST GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma, Bristol kanalının Avon nehri ağzında Clyde Coast ile Severn gemileri 

arasında oldu. Clyde Coast, Royal Edward havuzuna yanaşmak üzere uygun akıntıyı 

bekliyordu. Rıhtım girişi şamandıralarla bölünmüştü. Ağır yol ile ilerlerken tam yol 
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kumandasıyla iskeleye dönüş verdi daha sonra havuzdan çıkan Severn’i görünce 

sancak alabanda ve tam yol tornistanla beraber üç kısa düdük çaldı ancak çatışmadan 

kaçamadı (Holdert & Buzek, 1984). 

Severn gemisi havuzdan çıkış yapan gemi olduğundan herhangi bir bir kusuru 

görülmemiştir. Clyde Coast gemisi, iyi denizcilik örneği göstermediğinden ve Severn 

gemisine çok yaklaştığından dolayı %100 kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.46’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.46 : Severn ile Clyde Coast gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 56: ALLETTA İLE ENGLAND ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma, England gemisi ile Alletta gemisi arasında geceleyin Thames nehrinin 

Halfway Reach bölgesinde meydana geldi. England gemisi orta hattı sancak tarafında 

bırakacak şekilde 11,5 knots süratle 110 derece rotasına ilerliyordu. Alletta’nın pupa 

feneri ve güverte ışıkları görünmekle birlikte 5 gomina mesafede 15 derece iskelede 

kerteriz edebilmekteydi. England, Alletta ile mesafe 2 gomina ve sancak borda feneri 

görülüyorken süratini azalttı ve bir kısa düdük işareti verdi.İkinci kez tek kısa düdük 

çalan England sancağa dönüşe geçti.. Alletta yavaşça nehirdeki geçişine devam etti. 

Uzun bir uyarı düdüğü England’dan geldi ve makinelerini stop etti. Yarım dakika 

içinde de emercensi tornistan kumandası vererek üç kısa düdük çaldı. 
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England’ın ilk kısa düdüğü Alletta tarafından duyuldu. Bir kısa düdük Alletta’dan 

cevap olarak geldi, makinelerini stop etti. İkinci kez England’dan gelen tek kısa 

düdük Alletta’dan duyuldu. England’ın uzun uyarı düdüğü Alletta’dan da duyuldu. 

Alletta makinelerini tam yol tornistan çalıştırdı. Üç kısa düdük işaretiyle beraber 

çatma gerçekleşti. Çatmadan hemen önce Alletta tam yol ile sancağa dönüş 

yapmaktaydı (Holdert & Buzek, 1984). 

Sonuç olarak, Alletta iyi gözcülük yapmamaktan, geçerli olan yerel kurallardan 

26,35,42,45’inci kurallara uymamaktan dolayı %80, England gemisi ise Alletta’nın 

sancak borda fenerini iskele tarafında gördüğünde 2 gomina mesafe varken 

makinelerini tam yol tornistan çalıştırmakta yeterince enerjik davranmadığından 

dolayı %20 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.47’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir. Şekil 5.47’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.47 : England ile Alletta gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 57: BOLESLAW CHROBRY İLE MELİDE ARASINDAKİ ÇATMA 

Lisbon’dan Hampton Roads’a yük taşıyan Melide gemisi ile çekici vasıta ile 

manevra yapan Boleslaw Chrobry arasında akşam vakti Lizbondaki Tagus nehrinde 

bir çarma meydana geldi. Çekici vasıta ile çekilen Boleslaw Chrobry Alcantra 
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rıhtımında aborda iken burdan hareketle nehre doğru ilerleyen güney taraftaki demir 

yerine gitmek üzere rıhtımdan ayrıldı (Holdert & Buzek, 1984). 

Melide gemisini Boleslaw iyi gözcülük yapmadığından dolayı göremedi ve 

Melide’den kaçınmak gibi bir manevra yapamadı. Melide ise çatmadan 1 dakika 

önce tam yol hızla rotasını iskeleye değiştirmiş ancak çatmaya engel olamamıştır. 

Çatma açısı 80-90 derece civarındaydı. 

Nihai olarak Boleslaw gemisi yeterince zamanı olmasına rağmen rotasını sancağa 

çevirmemiş ve uygun manevrayı yapmamıştır. Bu nedenle çatmadan tamamen 

sorumlu tutulmuştur. Şekil 5.48’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.48 : Boleslaw Chrobry ile Melide gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 58: ALIDA GORTHON İLE HOPPER W.D.53 ARASINDAKİ ÇATMA 

Alida Gorthon ile Hopper W.D.53 arasımdaki çatma Mersey nehrinde Eastham 

kanalında meydana geldi. Alida, kanalı geçmek üzere 15 knots süratle tam yolla 

ilerliyordu. Sancak borda feneri 1 mil geride (güneyinde) bir mesafede Hopper 

tarafından görülüyordu. Dönüş işareti duyuldu, her iki gemi 800 ft. Mesafede 

birbirlerini gördüler. Alida bir kısa düdük çaldı. Hopper, Alida’nın iskelesine dönüp 

kıç tarafından geçeceğini düşündü. Hopper tam yolla ilerliyordu, üç kısa düdük 

Alida’dan geldi. Yanlışlıkla Hopper’ın iki kısa düdüğünün fikrini değiştirerek 

pupasından geçeceğini değerlendirdi. Hopper’ın makineleri tam yol tornistan çalıştı, 

çatışma Alida’nın pruvası ile Hopper’in iskele bordasında gerçekleşti. 
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Hopper, dönüş manevrasına başladığında Alida’nın yarım millik mesafeden hızla 

kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu ancak farkedebildi. Ailda ise, iyi gözcülük 

örneği göstermeyerek 15 knots gibi kanal içinde oldukça yüksek sayılabilinecek bir 

süratle seyrederek Hopper’dan kaçınacak gerekli manevraları yapmadığından dolayı 

kusurlu bulunmuştur. Bu kapsamda Alida %70, Hopper %30 oranında hatalıdır. Şekil 

5.49’da gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.49 : Hopper ile Alide Gorthon gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 59: CAREBEKA 1 İLE ROBIN JOHN ARASINDAKİ ÇATMA 

Carebeka 1 gemisi ile Robin John balıkçı gemisi arasındaki çatma, gece yarısı İngiliz 

kanalında meydana geldi. Robin John, yeşil Decca hattında 2-3 knots süratle 

düzenlemeye uygun fenerlerini yakarak trol çekmekteydi. Carebeka’nın kıç silyonu 

ve iskele borda feneri 4-5 milden Robin John’un sancak tarafından görülmekteydi. 

Carebeka 1, yaklaşmaya devam etti, mesafe yarım mil kaldığında tam yola çıktı. 

Dümenini iskeleye kırdı, güverteyi aydınlattı, seyir fenerlerini açtı, söndürdü. Bir 

veya iki defa iki kısa düdük ardından bir uzun düdük çaldı ancak kendini 

farkettiremediğinden çatışmadan kurtulamadı (Holdert & Buzek, 1984). 
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Carebeke 1, 078 derece rotasına giderken 12,5 knots sürat yapıyordu. Çatışmadan 8-

9 dakika önce Köprüüstünde gözcülük yapan hiç kimse yoktu, kaptan harita 

odasındaydı. Robin John, çatışmadan hemen önce farkedilip göründüğünde rotasını 

iskeleye çevirmeyi denedi. 

Robin John, çatışmayı önleyici manevra yapmadı, süratini arttırdı ve iskeleye dönüş 

yaptı. Sürat keserek Carebeka’nın pruvasından geçmesine müsade etmedi. DÇÖT 

Kural 21,26 ve 27’e uymayarak %70 oranında kusurlu bulundu. Carebeka 1 ise, iyi 

gözcülük yapmamaktan, çatışmayı önleyici tedbirleri almamaktan dolayı %30 

oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.50’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.50 : Carebeka ile Robin John gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 60: ALCOA RAMBLER İLE NOREFJORD ARASINDAKİ ÇATMA 

Norefjord, Norveç Deniz Kuvvetlerine ait bir harp gemisi olup olay günü Bedford 

Basin’da Digavzing bölgesinin doğu tarafına doğru ilerliyordu. Alcoa Rambler’i 

gördüğünde sürati 5-6 knots civarındaydı. 

Norefjord, kıvrılan bir rota izleyerek yoluna devam etmiş, rotaları kesişen gemiler 

olarak Alcoa Rambler’e yol vermeliydi. Alcoa Rambler iyi denizcilik örneği 

göstererek, makinelerini stop ederek tam yol tornistan yapmış, Norefjord ise 

makinelerini stop edip tornistan çalıştırmakta geç kalmış ve tek başına çatmaya 

neden olmuştur. Bu nedenle çatmada %100  kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.51’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.51 : Norefjord ile Alcoa Rambler gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 61: JAROSLAW DABROWSKI İLE CARL CLAUSEN ARASINDAKİ 

ÇATMA 

Gece yarısı Carl Clausen ile Jaroslaw Dabrowski arasında Kuzey Alman Kanalı 

Hubert Gat şamandırası yakınlarında bir çatma meydana geldi. Carl Clausen, bend’e 

doğulu rotayı takip ederek yaklaşmakta. Jaroslaw ise bend’e güneyli rota izleyerek 

ilerlemekte. Jaroslaw’ın sancak borda feneri Carl’ın iskele tarafından göründü. Carl 

Clausen, şamandırayı iskele tarafında bırakarak ilerlemek niyetindeydi. İki gemi de 

rota ve süratlerini 3 gomina kalıncaya kadar devam ettirdiler. Bend’deki gereklilik, 

Jaroslaw’ın sancak, Carl’ın ise iskelede olmasıydı. Jaroslaw sancağa dönmedi, 

Carl’dan iskeleye dönüş ses işareti duyuldu sonrasında bunu iptal etti. Aynı rotada 

Jaroslaw’ın devam ettiğini anlayan Carl, sancak alabanda yaptı ancak çatışmadan 

kaçınamadı (Holdert & Buzek, 1984). 

Ne dar kanal ne de kesişen rotalar kuralına başvurulamaz, gemilerin navigasyonu iyi 

denizciliğin gereklilikleri ile yönetilmeliydi. Jaroslaw sancağa dönmekle hatalıydı. 

Carl Clausen’den iskeleye dönüş işareti geldiğini düşünerek hatalı manevra yaptı. 

Carl Clausen’de sancak tarafa dönüş manevrasını daha önce yapmalıydı. Bu 

nedenlerden dolayı Carl Clausen %25, Jaroslaw Dabrowski %75 oranında kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.52’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 
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Şekil 5.52 : Carl Clausen ile Jaroslaw Dabrowski gemilerine ait çatma 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 62: ROYALGATE İLE PETER GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

Humber nehri girişinde geceleyin Royalgate ile Peter gemileri çattılar. Peter gemisi, 

kılavuz almak üzere ağır yol ile ilerlerken Royalgate’nde sancak borda fenerini 

sancak tarafından görünüyordu. Royalgate, aniden rotasını sancağa döndürdü. Peter 

ise, tam yol tornistan vererek üç kısa düdük çaldı ama 70 derecelik açıyla çattılar. 

Royalgate gemisinden olaya bakıldığında, 11 knotsla ilerlerken kılavuz motoru 

pruvasındaydı. Önce 5 derece iskeleye sonra tekrar aynı rotaya geldi. Peter’in sancak 

borda ve silyon fenerleri görülüyordu. Royalgate, kılavuz motoru ile Peter gemisinin 

arasından geçmek için sancak alabanda komutuyla hamle yaptı. Royalgate 

makinelerini tam yol çalıştırdı ancak yeterli olmadı. 

Royalgate, yeterli gözcülük yapmadığından, yanlış zamanda sancağa dönüş 

yaptığından ve Peter’den neta bulunmadığından %50 kusurlu bulundu. Benzer 

şekilde Peter gemisi de iyi gözcülük yapmamaktan, Royalgate gemisine yol 

vermemekten dolayı %50 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.53’de gemilerin 

çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.53 : Royalgate ile Peter gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 63: SESTRIERE İLE ALONSO DE OJEDA ARASINDAKİ ÇATMA 

Buenes Aires’deki Plate nehrinde Alonso de Ojeda ile Sestriere arasında çatma 

meydana geldi. Her iki gemi de kılavuz bulunmaktaydı. Sestrierre, 110 derece 

rotasında 9 knots sürat yapıyordu, aynı zamanda Alonso’da aynı rotada 4 knots ile 

şamandıraya ilerliyordu. Sestriere, kılavuzu indirmek için makinelerini stop etti, bu 

sırada Alonso kuzey yönüne dönüş yaptı ve iskele tarafından kılavuzu indirdi. 

Sestriere, Alonso’nun kılavuzu indirmek için manevra yaptığını farketti. Alonso, 

kuzeye dönüşünü tamamlamış, makineleri stopta idi. Sestriere hala yaklaşmaya 

devam ettiğinden Alonso çatışma ihtimalini gördü. Alonso, seri bir şekilde kısa 

düdükle uyardı. Sestriere’de kısa düdük çaldı fakat ses işareti Alonso’dan duyulmadı. 

Alonso, tam yola çıkarak sancak tarafa döndü ve çatma gerçekleşti. Bu esnada 

Alonso’nun pruvası 020 derece ve hızı 4 knots, Sestriere hala 110 derece 

rotasındaydı, 1-2 knots sürat yapıyordu.  Sestriere, DÇÖT Kural 15’e göre iyi 

denizcilik örneği göstererek Alonso’dan neta olmalıydı. Yolundan çekilmeliydi, 

yeterli zaman önce enerjik bir manevrayla beraber, DÇÖT Kural 7 ve 5 ‘e aykırı 

manevralardan dolayı %50 oranında kusurlu bulundu. 

Alonso ise, çatışmadan kaçınmaya sağlayacak manevra yapmalıydı, iyi denizcilik 

örneği göstererek makinelerini tornistan çalıştırarak Sestriere’ye yol vermeliydi. 

DÇÖT Kural 5,8 ve 16’ya aykırı olarak manevra yapmaktan dolayı %50 kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.54’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 

1984). 
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Şekil 5.54 : Alonso ile Sestriere gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 64: SPARTO İLE ANN CHARLOTTE ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatışma, İsveç bandıralı Ann Charlotte ile Panama bandıralı Sparto arasında Kuzey 

denizinde geceleyin meydana geldi. Ann Charlotte’nun rotası 213 derece, Sparto’nun 

317 derece, her iki gemide tam yolla ilerliyorlar bu arada Sparto yol veren gemi 

konumundaydı. Sparto, 4 mil mesafeden Ann Charlotte’nin iskele bordasından 

görüldü. Rota ve süratte bir değişiklik yapmadan Ann Charlotte yoluna devam etti. 

Sparto herhangi bir kaçınma manevrası yapmadı. Yarım mil kala Ann Charlotte bir 

uyarı düdüğü çaldı. Sonrasında ses işareti vermeden sancağa döndü ve 70 derecelik 

bir açıyla çatışma gerçekleşti. 

Ann Charlotte, düzenli bir şekilde seyir fenerlerini gösteriyordu. Sparto, Ann 

Charlotte’nin yolundan çekilerek uygun kaçınma manevralarını yapmadı. Uzun bir 

düdük o şartlarda uygun bir uyarı sinyali olarak Ann Charlotte’den geldi ve sancağa 

kaçınma manevrası yaptı. Ancak Sparto, bunların hiç birine cevap vermeyerek, 

kaçınma manevrası yapmıyarak, iyi gözcülük örneği de göstermediğinden 

çatışmadan tek başına sorumludur. Şekil 5.55’de gemilerin çatma anı görülmektedir 

(Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.55 : Sparto ile Ann Charlotte gemilerine ait çatma anı                          

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 65: TROLL RIVER İLE SHAVIT ARASINDAKİ ÇATMA 

Nagoya’dan New Orleans’a gitmekte olan Troll River, kılavuz kaptanla beraber 

nehrin aşağısına doğru ilerlemektedir. Liman girişi yakınlarında makinelerini ağır 

yolda çalıştırarak kılavuzun inmesine uygun ortam yarattı. Shavit ise, Nagoya 

limanına ait haritası olmadan Yokohoma’dan Nagoya’ya gelmekteydi. Makinelerini 

stop edip pek ağır yolda çalıştırarak Troll River’dan inen kılavuzu almak için zaman 

geçiriyordu. Aniden Shavit ileri doğru manevra yaptı ve Troll River’ın bordası ile 

karşılaştı. Troll River sancağa dönüş yaptı fakat Shavit’in iskele tarafıyla 55 

derecelik bir açıyla çattılar. 

Shavit, iyi gözcülük yapmadığından, hızının yüksek olmasından, ses işareti 

vermeden dönüş yapmaktan, liman haritası bulunmamaktan dolayı %100 kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.56’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 

1984). 
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Şekil 5.56 : Troll River ile Shavit gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 66: AVANCE İLE BAMBARA ARASINDAKİ ÇATMA 

400 ton genel kargo taşıyan Marseilles’den Dakara gitmekte olan Bambara gemisi 

liman girişinde kılavuz beklemekteydi. Avance gemisi ise Dakar’dan Sete’ye 10.100 

ton fosfat taşımaktaydı. Liman dışına doğru seyretmekteydi ve gemide kılavuz 

bulunmaktaydı. Yapılan düzenleme ile Avance’deki kılavuz indikten sonra 

Bambara’ya geçecekti. 

Kılavuz kaptan, Avance’den ayrılıp Bambara’ya doğru ilerlerken iki gemi birbirleri 

ile çattılar. Hava açık, rüzgar kuvveti 3-4 kuvvetindeydi ve akşam karanlığı 

çökmüştü. Bambara, çatma gerçekleşmeden önce ve çatma esnasında tam yol ileri 

kumandası ile hareket etmekteydi. Bambara, çatmadan 3-3,5 dakika önce 1,5-2 

gomina kadar ilerlemeye devam etmiş, şamandıraya oldukça uzun bir mesafe varken 

erkenden rotasını iskeleye çevirmiştir. Çatmaya neden olan temel sebep Bambara’nın 

kılavuzu beklemek yerine 3-4 dakika boyunca ileri yolda makinelerini çalıştırarak 

seyretmesidir. Bambara bu nedenle çatmadan tek başına kusurludur. Şekil 5.57’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.57 : Avance ile Bambara gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 67: THOMASEVERETT İLE ESSO CHITTAGONG ARASINDAKİ 

ÇATMA 

Bangkok’dan Hong Kong’a genel kargo taşıyan Thomaseverett ile Singapore’den 

Bangkok’a giden Esso Chittagong gemileri Bangkok limanı kılavuz boarding 

sahasında geceleyin çattılar (Holdert & Buzek, 1984). 

Thomaseverett, kılavuzu bıraktıktan sonra 155 derece rotasında Esso’yu kılavuz 

almayı beklerken gördü. Thomaseverett, rotasını sancağa doğru dönerek 180 

dereceye aldı. Sancak borda fenerini Esso’ya gösteriyordu. Daha sonra 

Thomaseveretti pruvasını 180’den 190’a aldı. Bu sefer Esso’ya iskele borda fenerini 

gösterdi. Esso’nun kaptanı Thomaseveretti’nin manevralarından 155 dereceden 

başlayıp 190 dereceye kadar pruvasını almasından şüphelendi ve makinelerini ağır 

yolda çalıştırmaya başladı. 15 saniye sonra yarım yola aldı ve tek kısa düdük çalarak 

sancağa döndü. Kısa bir süre sonra Esso, rotasını değiştirmişti. Thomaseveretti 

beklenmedik bir şekilde pruvasını iskeleye sonra sancağa çevirdi ve bir dakika sonra 

çatma meydana geldi. 

Yapılan yargılama Thomaseveretti’nin ihmalkar bir şekilde tehlikeli rota 

değişiklikleri yapması, iskeleye rotasını değiştirmesi, önceden makinelerini tornistan 

çalıştırmaması, iyi denizcilik örneği sergilememesi, yerel kuralları da çiğnemesi 

neticesinde çatmadan tek başına kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.58’de gemilerin çatma 

anı görülmektedir. 
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Şekil 5.58 : Esso Chittagong ile Thomaseverette gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

5.1.3 Yetişen teknelere ait çatma örnekleri 

ÖRNEK 68: U VE Ü GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

20.09.2006 günü U adlı gemi Hereke Limanından boş olarak Kerson limanına gitmek 

üzere hareket etmiştir, İstanbul Boğaz geçişini beklemek üzere İstanbul Limanı 

demir sahasına intikal etmektedir. Ü isimli balıkçı gemisi ise Sivriada civarında 

yakaladıkları balık ve karidesleri Kumkapı balık haline satmak üzere kuzey rotasında 

seyir yapmaktadır. Saat 15:30 ile 16:00 suları arasında U gemisinin Ü adlı balıkçı 

teknesinin sancak kıç omuzluğundan çarptığını ve bunun neticesinde balıkçı 

teknesinin tüm donanımı ve eşyaları ile birlikte Kumkapı açıklarında 50-60 metre 

derinliğinde suya gömülmüştür. Gemi, kazazedeleri kurtarmayarak çatma 

mevkiinden uzaklaşmıştır. U gemisi DÇÖT göre yetişen tekne durumunda olduğu ve 
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yol üstünlüğü Ü gemisinde olduğu halde U gemisi yeterli bir süre önce gerek yol 

keserek, gerekse rotasını sancağa ve iskeleye değiştirerek çatışmayı önleyebileceği 

halde ısrarla rotasına devam etmiştir DÇÖT kural 13 ‘e aykırı hareket etmiştir, 

çatışma tehlikesini değerlendirememiştir ve DÇÖT kural 8’i ihlal etmiştir. Belli bir 

zaman diliminde gittikçe Ü gemisine yanaşan U gemisinin bunu tespit edemediği 

anlaşıldığından iyi bir gözcülük yaptığı da söylenemez. Bu da DÇÖT tüzüğü kural 

5’e aykırılık teşkil eder. Ü gemisinin DÇÖT’ne göre daha iyi bir gözcülük yaparak 

(DÇÖT kural 5) ve DÇÖT kural 36’ya göre karşı gemiye dikkat çekme işaretleri 

vermesi veya haberleşme yolu ile diğer gemi ile temas kurması yerinde olacaktı. U 

gemisi %90 oranında, Ü gemisi ise %10 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.59’da 

gemilerin çatma anıgörülmektedir (Günay, Cebeci, & Aşkın, 2010). 

 
Şekil 5.59 : Isabella ile Martı 9 gemilerine ait çatma anı 

(Günay, Cebeci, & Aşkın, 2010). 

ÖRNEK 69: A VE F GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

A adlı dökme yük gemisi Belize bandıralı 119.6 metre boyunda 18.5 metre 

genişliğinde 1980-İspanyol yapımı tek pervaneli makinesi 7500 HP gücünde, 

9262M/T DWT ve 5993 GRT’ lik bir gemidir. İzmit-Diliskelesi limanından 
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Ukrayna- Berdyansk limanına boş olarak gitmektedir, İstanbul boğazı güney 

girişinde 19.03.2010 günü saat 19:25 sularında kılavuz Kaptan gemiyi kılavuzlamak 

üzere gemiye katılmıştır. Gemi Kaptanının ifadesi ve raporuna göre geçiş sırasında 

hava ve görüş şartları iyidir görüş 3-5 deniz milidir, bütün seyir ekipmanları çalışır 

ve iyi durumdadır, Köprü üstü ekibi ve gemi kaptanı köprü üstünde, lostromo baş 

tarafta hazır beklemektedir. Gemisinin hızı 9 knottır. Saat 20:14 sularında F adlı 

geminin pozisyonu A gemisinin baş kısmına yaklaşmıştır. Bu sırada Gemi Kaptanı 

Kılavuz Kaptanın tavsiyelerini takip etmektedir. Yine gemi Kaptanının ifadesine 

göre saat 20:16 sularında Kandilli Burnu civarında F gemisi yapması gerektiği halde 

rotasını sancak tarafına çevirmemiş, yanlış rotayı takip etmiş ve A gemisinin ön 

tarafına doğru gelmeye başlamıştır. A gemisi Kaptanı tehlikeyi fark ettiklerini ve 

çatışmayı önlemek için makineyi durdurduklarını ve sonrasında makineyi çok ağır 

yol tornistan çalıştırdıklarını ve dümeni iskele alabandaya bastıklarını, bütün 

çabalarına rağmen saat 20:17 sularında F adlı geminin iskele tarafı 7 numaralı 

ambarın arka kısmından ve ana gövdenin iskele ön tarafından gemisinin ön tarafına 

ve sancak baş üstü bölgesine vurduğunu (çatıştığını), gemisinin F gemisinin darbesi 

nedeniyle iskele tarafına 330 dereceye savrulduğunu söylemektedir. Çatışma hadisesi 

İstanbul Boğazının en dar ve akıntının en yüksek olduğu bölgelerinden birinde 

gerçekleşmiştir. Şekil 5.60’da İstanbul Boğazındaki akıntı durumu görülmektedir 

(Bodur & Cebeci, 2010). 
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Şekil 5.60 : İstanbul Boğazındaki akıntı durumu  

( Bodur & Cebeci, 2010). 

Saat 20:00:52 den çatışmanın hemen öncesi saat 20:17:15 e kadar olan süre içinde A 

gemisinin ortalama hızı 8.4 knot F gemisinin ise ortalama 8.5 knot olduğu sonucuna 

varılmaktadır. A gemisinin boş, F gemisinin dolu olduğu düşünülürse, F gemisinin 

akıntıya daha fazla maruz kalacağı sonucuna ulaşılır. Böylece çatışmanın olduğu 

bölgede akıntının hızının en az 4-5 knot civarında olduğu kanaatine varılmaktadır. 

VTS yazılı radar çıktılarına göre Saat 20:00:52 ile saat 20:16:21 arasında iki gemi 

arasındaki mesafenin gemi boyları da dikkate alındığında giderek 3 gominanın altına 

düştüğü görülmektedir. F gemisinin draftları (çektiği su) ve bölgedeki akıntı dikkate 

alındığında izlediği rotadan ayrılma gücü önemli bir şekilde kısıtlıdır. A gemisi 

ortada çatışma tehlikesi olmasına rağmen DÇÖT Kural 7 ye göre bunu uygun bir 

süre önce saptayamamış DÇÖT kural 5 e göre iyi bir gözcülük yapmamış, DÇÖT 

kural 6 ya göre emniyetli hız gereğini yerine getirmemiş, gemisinin F gemisini 

geçeceğini düşünerek F gemisine geçilmesi yasak sahada haddinden fazla 

yaklaşmıştır. DÇÖT Kural 8 e göre çatışmayı önleme hareketini zamanında ve uygun 

bir şekilde yapamamıştır. Yine A gemisi DÇÖT kural 13 –yetişen tekne kuralını ihlal 

etmiş, DÇÖT kural 18 e göre ise Manevra yapma gücü kısıtlı olan F gemisine 

tehlikeli şekilde yaklaşmıştır. Ayrıca A gemisi sahile çarpacağını ana kadar DÇÖT 

bölüm d- ses ve ışık işaretlerini F gemisine vermediği için kusurludur. 
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Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü, Yetişen Gemi Kuralı bakımından 

Madde 14;İstanbul Boğazı'nda Vaniköy ve Kanlıca arasında, Çanakkale Boğazı'nda 

Nara ve Kilitbahir Burnu arasında önde seyreden gemi geçilmeyecektir denmesine 

rağmen A gemisi bu kuralı açık bir şekilde çiğnemiştir. 

Yukarıda ayrıntıları ile açıklanan gerekçelerle F ve A gemisinin çatışmasında ve A 

gemisinin Bebek sahiline çarpmasında bölgedeki normalin üzerindeki kuvvetli 

akıntıların %30 oranında etkisinin olduğu, A gemisinin çatışmadaki kusurunun %70 

oranında olduğu, F gemisinin ise kusurlu olmadığı kanaatine varılmıştır. Şekil 

5.61’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.61 : A ile F gemilerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 70: QUEEN MARY İLE CURACO ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma Donegal sahillerinde H.M.S.Curoca ile Quenn Mary arasında meydana geldi. 

Queen Mary 10.000 Amerikan askeri personelini New York’dan Clyde’ya doğru 

intikal ettiriyordu. H.M.S.Curaco’da bu gemiye eskortluk yapıyordu. Queen 

Mary’nin genel ilerleme rotası 106 derece olup zigzag manevralar yaparak 

seyrediyordu, sürati 28,5 knots civarındaydı. Curaco ise 108 derece rotasına 25 knots 

süratle ilerliyordu. Bu arada diğer gemi ile 1 mil mesafe varken sancağından yavaş 

yavaş Queen Mary’i geçmeye başladı. Queen Mary “sancak 15” komutunu 

verdiğinde çatmadan önce Curaco’nun iskeleye dönüş kumandası verdiği 

görülmekte. Sonuçta 20 derecelik çatma açısıyla çatma meydana gelmiştir. Yetişen 

tekne kuralına uymamak, iyi gözcülük yapmamak ve iyi denizcilik örneği 
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sergilenmediğinden dolayı Queen Mary %30, Curacao %70 oranında kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.62’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.62 : Queen Mary ile Curaco gemilerine ait çatma anı                   

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 71: BITTERN İLE STOCKDALE H. ARASINDAKİ ÇATMA 

Bittern ile Stockdale H. Arasındaki çatma Manchester gemi kanalında gece vakti 

Irlem kanalından henüz ayrılmışken yetkilendirilmemiş bir değişim sinyali her iki 

gemi tarafından duyuldu. Stockdale H.’ın kanalın sancak tarafındaki yoluna devam 

edeceği anlaşıldı. Bittern, Stockdale H. gemisini iskele tarafından geçmek istedi. 

Kurallarca yasaklanmış bir durumda geçmek üzere girişimde bulundu. Çatışma, 

Bittern’in pruvası ile Stockdale H.’ın iskele kıç omuzluğunda meydana geldi. Çatma 

açısı 45 derece. Stockdale H. kanalda kuzey banka yakın paralel rotasını devam 

ettirse de Bittern’in yetişen tekne olarak kurallara aykırı olarak manevra yapması 

çatışmaya neden olmuştur. 

Sonuçta çatışma, yetkilendirilmemiş ses işaretinden meydana gelmemiştir. Stockdale 

H. yetişen tekne olarak rota ve süratini koruyarak kuzey banka yakın ve paralel 

seyretmiş, buna karşılık yetişen tekne Bittern, durumu iyi muhakeme edemeyerek 

yanlış manevra yaparak çatmaya neden olmuştur. Bu nedenle çatmadan %100 

kusurlu tutulmuştur. Şekil 5.63’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & 

Buzek, 1984). 
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Şekil 5.63 : Stockdale ile Bittern gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 72: IRISH COAST İLE AMENİTY ARASINDAKİ ÇATMA 

Irish Coast ile Amenity arasındaki çatma Mersey nehrinde Crosby kanalında 

meydana gelmiştir. Irish Coast gemisi Crosby fenerine yaklaşma sularında Amenity’i 

geçmektedir. Amenity, çok yakın zamana kadar Irish Coast gemisinin kendisine ne 

kadar yaklaştığının farkında değildir. Irish Coast, Amenity’i iskele tarafından 

geçerken aralarındaki mesafe 100 ft.’den daha azdı. Amenity yine farkında 

olmayarak Crosby fenerini doğu veya batı istikametinde geçme niyetindeydi. 

Herhangi bir sinyal ya da ses işareti duyulmadı. Çatışma, Amenity’nin iskele baş 

omuzluğu ile Irısh Coast’un sancak kıç omuzluğu arasında meydana geldi. 

Irish Coast, yetişen tekne statüsündeki gemi olarak yeterli mesafeden diğer gemiyi 

geçmedi. Amenity ise iyi gözcülük faaliyeti yapmıyarak, çatışmayı önleyici son 

hamleyi yapmaktan mahrum kaldı. Bu nedenlerden dolayı Amenity %20, Irish Coast 

gemisi ise %80 oranında kusurlu bulunmuştur. Çatma açısı 22,5 derecedir. Şekil 

5.64’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.64 : Amenity ile Irısh Coast gemilerine ait çatma anı 
(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 73: FOGO İLE TRENTBANK ARASINDAKİ ÇATMA 

Trentbank ile Fogo arasındaki çatma, açık bir havada Akdenizde meydana geldi. 

Otomatik pilotta ilerleyen Trentbank gemisinin rotası 288 derece sürati 14,5 knots 

iken Fogo sancak bordada 2,5 milde idi. Trentbank, Fogo’yu geçtikren sonra rotasını 

2 derece iskeleye daha sonra tekrar 2 derece daha iskeleye aldı. Trentbank, Fogo’yu 

geçtikten 1 mil sonra 284 derece rotasında seyretmeye devam etti. Ardından 

Trentbank, rotasını 2 derece sancağa çevirdi ve otomatik pilotta 286 derece 

rotasındaydı. Kısa bir süre sonra Trentbank’ın otomatik pilotu arızalanarak gemiyi 

sancağa doğru döndürmeye başladı. Fogo gemisi görülene kadar Trentbank otomatik 

pilottaki arızayı dolayısıyla sancağa dönüşü farketmemişlerdi. Otomatik pilottan 

manuele alarak iskele alabanda yaptılar ancak Fogo, Trentbank’ın sancak 

bordasından çarparak makine dairesinden yaralanmasına ve kısa sürede batmasına 

neden oldu (Holdert & Buzek, 1984). 

Nihai olarak, Trentbank otomatik pilot arızasını çok geç farketmiş, diğer gemiyi 

geçerken yakın mesafeden (1,5 mil) geçmiş, iyi gözcülük yapmıyarak Fogo’ya çok 

yaklaşmıştır. Sancağa yön değiştirirken de sesli uyarı işareti vermemiştir. Bunun 

yanında Fogo, tam yol tornistan kumandası da vermemiştir ve sancağa kaçmakta geç 
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kalmıştır. Bütün bunlara rağmen çatmanın temel nedeni olarak Trentbank gemisinin 

manevraları görüldüğünden Trentbank mahkeme tarafından %100 kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.65’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.65 : Fogo ile Trentbank gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 74: FROSTA İLE FOTINI CARRAS ARASINDAKİ ÇATMA 

Sabah 05.15 sularında Fotini Carras ile Frosta gemileri Hint Okyanusunda bir çatma 

yaşadılar. Frosta, Fotini Carras gemisini geçerken aralarındaki mesafe yalnızca 2 

gominaydı. Frosta’nın dümeni tutukluk yaparak sancağa doğru gemiyi döndürdü. 

Hemen tek kısa düdük çaldı, kumanda altında olmayan tekne fenerlerini devreye aldı. 

Ancak sirendeki kıç silyon fenerini söndürmedi. Fotini Carras sancağa dönüş yaptı 

ama çatmadan kurtulamadı. 17 derecelik bir çatma açısıyla çattılar (Holdert & 

Buzek, 1984). 

Frosta gemisi yetişen tekne olarak diğer geminin yolundan neta bulunmadı. DÇÖT 

Kural 13’ü ihlal ederek çatmaya sebep oldu. Bununla birlikte Fotini Carras, rotasını 

erkenden sancağa çevirmedi, Frosta’nın sancağa dönüş ses işaretini duymadı, 

kumanda altında olmayan gemi fenerlerini silyonlar söndürülmedüğinden dolayı 

göremedi. Son olarak makinelerini tornistan çalıştırmakta geç kaldı. 
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Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Frosta çatmada %100 kusurlu bulundu. Şekil 

5.66’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.66: Fotini Carras ile Frosta gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 75: KYLIX İLE RUSTRINGEN GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

Karanlık bir gecede hava açık olmasına rağmen Thames nehri ağzında Kylix ve 

Rustringen gemileri çattılar. İlk yola çıktıkları limanlara dönüş yolunda olan 

gemilerden büyük olan Kylix, makul bir süratle rotasında ilerlerken pruvasından 

Rustringen gemisinin sancak bordasına yaklaşık 80 derece açıyla vurdu. 

Yapılan yargılamada Kylix, radar kullanarak mesafe ölçmek yerine görünür 

kriterlere ve tahminle mesafe ayarlaması yapması bakımından yetişen tekne olarak 

güvenli mesafeden geçmediğinden, DÇÖT Kural 13 (a) ’yı ihlal ettiğinden %80 

oranında kusurlu bulunurken, Rustringen gemisi DÇÖT Kural 21 (a) ve 28’e 

uymadığından dolayı %20 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.67’de gemilerin 

çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.67 : Rustingen ile Kylix gemilerine ait çatma anı  

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 76: JAN LAURENZ İLE SAINT WILLIAM ARASINDAKİ ÇATMA 

Her iki gemi arasındaki çatma Manchester gemi kanalında meydana geldi. Saint 

William gemisinin pozisyonu başlangıçta rıhtımda iskele tarafta aborda olmuş 

vaziyetteydi. Jan Laurenz ise kanaldan geçiş yapmaktaydı. Saint William, kanalda 

kendisini bordalayan uzun bir gemi olan Dimitrius X gemisini geçtikten sonra 

harekete geçmek istedi. Saint William rıhtımdan ayrılarak kanalın ortasından 

ilerlemeye başladı. Bu esnada kanalda ilerleyen Jan Laurenz ile Dimitrius X iskele 

iskeleye geçiş yaparak güvenle seyretmeye devam ettiler. 1 nolu rıhtımda aborda 

olan Pass of Gluencunie gemisinin yanından geçerken Saint William süratini 

düşürdü. Jan Laurenz yaklaşık 8 mil yapmaktaydı. Bundan sonra Saint William’ı 

geçmeye başladı. Saint William yetişilen tekneydi, Cadishead viyadüğüne 

yaklaşırken kanalın sancak tarafına doğru yanaşmış seyrediyordu. Jan Laurenz, Saint 

William’ın sancak tarafından geçmeye başladı bu arada pruvası bir miktar iskeleye 

kaymaya başladı. Saint William rotasını biraz sancağa aldı ve Jan Laurenz’e iyice 

yaklaştı. Saint William makinelerini stop etti ve tam yol tornistan çalıştırdı fakat Jan 

Laurenz’in iskele tarafından kendisinin sancak tarafından çatma gerçekleşti. Jan 

Laurenz gemisi, Manchester limanı ve genel limanlar için uygulanan yerel 

kurallardan 3,4,7,8,11,17,18,27 ve 42’inci maddelere aykırı manevra yaptığından 
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%100 çatmadan kusurlu tutulmuştur. Şekil 5.68’da gemilerin çatma anı 

görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.68 : Jan Laurenz ile Saint William gemilerine ait çatma  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 77: CADANS İLE FIRLE ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma, Cadans gemisi ile Firle gemisi arasında Thames nehrinin Long Reach 

mevkiinde gerçekleşti. Firle, kanalın sancak tarafında 315 derece rotasında 8 knots 

süratle ilerlemekteydi. Cadans ise 315 derece rotasında pupadan yavaş yavaş 

yaklaşarak mesafe kapatıyordu. Cadans’ın pruvası Firle’nin pupasını kestiğinde 

aralarındaki mesafe iskeleye doğru 45 m. idi. Cadans, rotasını sancağa çevirmeye 

başladı. Firle’de dümenini sancağa kırdı, emercensi düdük çalarak tam yol tornistan 

yaptı. Cadans, rotasını sancağa doğru döndürmeye devam etti. Cadans’ın pruvası 

Firle’nin iskele bordasına kanalın kuzey tarafında çatışma gerçekleşti. Her iki gemi 

dört noktadan temas etti. Firle, kanalın dönüş yeri başlamadan önce rotasını iskeleye 

aldı. Cadans bunu çok geç algıladı. Candas makinelerini tam yol tornistan 

çalıştırmayı ihmal etti ve çatışmadan kaçınma manevrası yapamadı. Bu nedenle 

Candas gemisi tek başına çatmadan kusurlu bulundu. Yetişen tekne olarak DÇÖT 

Kural 13’e uymadı ve yerel kurallardan 40,42,43,44, ve 45’e uymadı. Şekil 5.69’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.69 : Firle ile Cadans gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

5.1.4 Demirli gemilere ait çatma örnekleri  

ÖRNEK 78: A VE B GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

Türk Bayraklı A gemisi 13.7.2007 günü saat 09.30 sıralarında Suriye’nin Tartous 

limanı iskelesinde demirli durumunda yükleme işlemleri yapıldığı esnada B 

gemisinin kaptanı, limandan ayrılmak üzere manevra yaptıkları sırada çatma 

meydana gelmiştir. Çatma, biri limanı terk etmek üzere manevra yapmakta olan 

diğeri rıhtımda demirli durumda olan iki Türk bayraklı gemi arasında cereyan 

etmiştir. Bu nedenle çatma esnasında çatışan gemilerden birinin demirli durumda 

hareketsiz olması, aksi ispatlanmadığı sürece hareket halindeki geminin kusurlu 

olduğunu kabulünü gerektirir. Çatma sırasında rüzgarın umulmayan hal ya da mücbir 

kuvvet sayılacak derecede şiddetli rüzgar olduğuna dair bir rapor bulunmamaktadır. 

Çatmaya neden olan hatalı manevraya, B gemisindeki kılavuz kaptanın 

tavsiyeleri/talimatları neden olmuşsa bile geminin sevk ve idaresi gemi kaptanında 

olduğundan B gemisi çatmadan tek başına kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.70’de 

gemilerin çatma anı görülmektedi (Yazıoğlu, Yerel, & Özsoysal, 2009). 
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Şekil 5.70 : A ve B gemilerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 79: G VE H GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

01.09.2011 günü, Heybeliada Çam Limanı koyunda kıyıdan 50 metre kadar açıkta 

demirli olarak duran G isimli gezi teknesinde güneşlenip, denize girme ve tatil 

gününü bu şekilde değerlendirme amaçlı olarak bulundukları sırada, saat 17:00 

sularında H isimli sürat teknesi, G isimli demirli haldeki tekneye sancak kıç 

omuzluktan çatmıştır. Çatma sonrasında G gemisinde 1 kişi vefat etmiş 1 kişi de 

yaralanmıştır. H gemisinin kaptanı, ehliyetsiz bir şekilde tekneyi kullanırken aynı 

zamanda çatmadan 2,5 saat sonra yapılan alkol muaynesinde 1.11 promil alkol tespit 

edilmiş ve tutuklanarak ceza evine konmuştur. 

H isimli tekne çok yüksek sürat altında (Yaklaşık 20-25 Knots) Heybeliada Çamdibi 

koyundan çıkışı esnasında kendi pruvasından, aynı koyda demirli durumda bulunan 

G adlı tekneye sancak kıç tarafından çatmış ve G adlı teknenin üzerinden radar 

antenini kıracak şekilde çaprazlamasına geçerek iskele baş omuzluğundan tekrar 

denize düşmüştür (Cebeci & Yeğin, 2012). 

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün yayımladığı ve Ülkemizinde imzacı Devlet 

olduğu, Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları 

(STCW-Standards of Training Certification and Watchkeeping) adlı konvansiyonun 

2010 yılında Manila’da yaptığı toplantıda aldığı kararlara göre Gemilerde aşırı alkol 

kullanımını önlemek için nefeste saptanacak kan alkol seviyesi (BAC) %0,05 ya da 

0,25 mg/l oranından fazla olamaz. Bu kararın tarafı olduğumuzdan Denizcilik 
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Müsteşarlığı tarafından gemiadamları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin 

yönetmelik taslağnda 32. Maddesinde aynen bu hususa yer verilmiştir.  

Bununla birlikte Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yayımlanan İstanbul Limanı 

Yerel Deniz Trafik Rehberinin 26. Maddesine göre “Vardiya tutan personelin, 

vardiya esnasında kanındaki alkol oranı 0,5 promili geçmeyecektir” kuralı 

bulunmaktadır. İstanbul Liman Tüzüğü’ne göre Yatlar, kotralar ve amatör denizci 

tekneleri, Trafik Ayrım Şeritlerine ve Haliç'e spor ve gezinti amacıyla giremezler, bu 

bölgelerden geçişlerinde 10 knotun üstünde hız yapamazlar, Limanın diğer 

kesimlerinde ve sandalların civarında tehlike yaratacak durumda hızda 

seyredemezler. Çatmanın şekli ve şiddetine göre, çatan teknenin dümen suyu da 

nazara alındığında H ismli teknenin çatışma sırasında 20 ila 25 konot bir sürat yaptığı 

kanaatine varılmaktadır. Yani H teknesi emniyetli bir süratin çok üzerinde bir sürat 

ile seyretmiştir.  

Çatışamayı Önleme Tüzüğü 6. Madde Emniyetli hızı tarif etmektedir. Buna göre 

Çatışmayı önlemek üzere, uygun ve etkili harekete geçebilmek ve içinde bulunulan 

durum ve koşulların gerektirdiği bir mesafede durdurulabilmesi için, her tekne her 

zaman emniyetli bir hızla ilerleyecektir. Denizde Çatışamayı Önleme Tüzüğü 6. 

Maddesi ihlal edilmiştir. 

Yine Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü kural 5’e göre yeterli bir gözcülük 

yapmamış, kural 7’ye göre çatışma tehlikesini değerlendirmemiş. Kural 8’e göre 

çatışmayı önleyici hareket yapmamıştır. Bu nedenlerden dolayı %100 kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.71’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 
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Şekil 5.71 : H ve G teknelerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 80: I VE İ GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

04.11.2009 Tarihinde, İstanbul Ahırkapı Demirleme Mevkiinde, Malta Bayraklı I 

isimli gemi ile Comoros Baytraklı İ isimli geminin çatışması sonucunda, her iki 

gemide de maddi hasar meydana gelmiştir (Oğuz, Cebeci, & Satıcı, 2010). 

I gemisi, yakıt ve yiyecek ikmalinin yapılması için Ahırkapı’da demirli 

durumdayken; tüm demir alametleri ve demir ışıkları yanık halde beklerken, saat 

0.32 sularında İ isimli gemi demir taramaya başladı, kontrolden çıkarak iskele tarafı 

ile I gemisinin baş tarafına çarptı. Bundan önce I gemisi, İ gemisine VHF’den 

ulaşmaya çalıştı ancak netice alamadı. 

Bölgede çatışma anında rüzgarın yaklaşık 7 kuvvetinde ve güney doğudan estiği 

anlaşılmaktadır. Bu kuvvette güneyli rüzgarlar, bölgede ağır denizler 

kaldırabilmektedir. Bölgede etkili olan hava koşullarına rağmen; bölgeye daha sonra 

demirleyen I gemisinin İ gemisine nazaran emniyetli bir mesafeye demirlemediği, 

aralarında uygun bir mesafe bırakmadığı, İ gemisinin ise bölgede etkili olan hava 

koşullarına rağmen uygun bir şekilde demirlemediği 5 kilit demir zincirinin, bu tipte 

bir gemide ve bölgede hüküm süren hava koşullarında yetersiz kalacağı, İ gemisinin 

makinesini devreye almakta geç kaldığı, İ gemisinin I gemisini kendisine yakın 

demirlemesine rağmen uyarmadığı, VTS’e rapor etmediği, bu mesafeyi emniyetli 

gördüğü, I gemisinin ise VHF temasından sonra doğal olarak İ gemisinin demirini 
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almasını beklediği, yine de çatışma kaçınılmaz oluncamakinelerini tornistan 

çalıştırdığı, hasarın önemsiz olması da dikkate alınınca bu manevrasının doğru 

olduğu sonucuna varılmıştır. Çatışma sırasında demirdeki gemilerin yoğunluğu, her 

iki geminin demirde olduğu da dikkate alındığında, bölgede hüküm süren hava 

koşullarının çatışmada %20 oranında etkili olabileceği kanaatine varılmıştır. Eğer 

gemiler yeterli tedbirlerini almış ve iyi denizcilik kurallarına uymuş olsalar idi 

çatışmadan kaçınabileceklerdi. Yukarıda açıklanan nedenlerle I gemisinin %20 

oranında ve İ gemisinin %60 oranında kusurlu olduğu her iki geminin de iyi 

gözcülük kurallarını yerine getirmediği tespit edilmiştir. Şekil 5.72’de gemilerin 

çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.72 : I ve İ gemilerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 81: K VE L GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

23 Ocak 2006 tarihinde demirli bulunan K gemisi ile yine demirde bulunan L gemisi 

demir taraması neticesinde çattılar. Aynı tarihli Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün raporlarına göre bölgede hava durumu; kuzey-kuzeydoğudan 7-9 

kuvvetinde, öğleden sonra 6 kuvvetinde, tahmini dalga yüksekliği 2,5-3,5 m., zaman 

zaman 4-5 m. olarak gözükmektedir. Aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 

VHF Kanal 11’den fırtına ihbarı yaptığı bilinmektedir. Fırtına ihbarı yapıldığı ve 

dolayısıyla fırtına beklendiğinden Umulmayan hal sözkonusu değildir. Gemilerin bu 

hava ihbarını bilmesi ve buna uygun tedbirleri alması gerektiği bir denizcilik 

kuralıdır (Ünan, Satıcı, & Cebeci, 2010). 
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L gemisi, demirleme yaparken demir zincirine yeterince kaloma vermediğinden, 

DÇÖT Kural 5 iyi gözcülük kuralını yerine getirmediğinden, fırtınalı bir havada 

demir tarama ihtimaline karşı bir önlem almaksızın makine dairesini hazır ol 

konumunda tutmayarak, geminin taradığını K gemisinin uyarısı üzerine farkedip 

makinesini ancak çatma gerçekleştikten sonra devreye alabilmesinden dolayı 

çatmada tek başına kusurlu bulunmuştur. 

K gemisi ise, makine dairesini hazır ol konumunda tutması, iyi gözcülük yapması ve 

L gemisinin demirini tarayarak üzerine geldiğini tespit ettikten sonra kendi demir 

zincirine boş vererek çatışmadan kaçınma manevrası yapması, iyi denizcilik 

kurallarına uyması nedeniyle herhangi bir kusuru bulunmamamıştır. Şekil 5.73’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.73 : K ve L gemilerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 82: O VE Ö GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

O adlı Volgabalt türü nehir tipi Kuru yük gemisi Malta Bandıralı 124,10 metre 

boyunda 20,6 metre genişliğinde 1975-Rus yapımı, çift makineli, makinesi 6600 

BHP gücünde, 11327 M/T DWT ve 8183 GRT’ lik bir gemidir. İzmit Körfezi 

Kızılkaya limanından 19.06.2010 günü öğle saatlerinde hareket etmiştir. Boş olarak 

Ukrayna’nın Belgorod Dnestrovsky Limanına gitmektedir aynı gün İstanbul boğaz 

geçişi için beklemek üzere VTS’in izni ile saat 18:15 de İstanbul Limanı Kartal 

demir sahasına demirlemiştir. Meteoroloji raporlarına göre bölgede fırtına ihbarı 

yoktur, Marmara bölgesinde hava tahmini raporuna göre rüzgarın 2-4 bofort 
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kuvvetinde güney ve güney doğu yönünden esmesi beklenmektedir. 20.06.2010 saat 

17:15 sularında gemi demir mevkiinde iken hava aniden beklenmedik şekilde 

şiddetini artırır ve güneyli yönlerden 8-9 Bofort kuvvetinde Gust (Rüzgarın ani ve 

şiddetli artışı) şeklinde esmeye başlar. Bu sırada gemi Kaptanı köprü üstündedir ve 

Çarkçıbaşına makineleri hazırlaması emri verir. Geminin pruvası rüzgarın geldiği 

istikamete dönmüştür ve pruvasından 2 gomina mesafede olan Panama bandıralı Ö 

adlı geminin hızla O gemisinin üzerine doğru sürüklenmekte olduğunu tespit eder. 

Düdük çalarak ve VHF 14-16 ıncı kanallardan gemiyi çağırmak sureti ile Ö gemisini 

uyarmaya çalışır ancak çağrılarına cevap alamaz. Her iki makineyi önce saat 17:20 

de yarım yol daha sonrasında tam yol tornistan yaparak çatışmayı önlemeye çalışır 

ama bu hareketi çatışmayı önlemede yeterli olmaz. 17:25 sularında Ö isimli gemi 

demirini taramak sureti ile, sancak borda vasat tarafından O gemisinin baş kısmına 

çarpar. Çatışmadan sonra Ö gemisinin pruvası da rüzgarın geldiği yöne döner ve Ö 

gemisinin kıç tarafı O gemisinin baş tarafına çarpmaya devam eder, bu esnada Ö 

gemisi kıç tarafından O gemisinin demir zincirine takılır. Demir zincirini sonuna 

kadar kaloma ederler ancak 30- 35 dakika kadar bu durumda kalırlar. Hava aniden 

sakinleşir ve Ö gemisi O gemisinin demir zincirinden saat 18:00 sularında kurtulur. 

Kurtulduktan sonra O gemisi demir mevkiini değiştirir ve 18:30 sularında yeniden 

demirler. İlgili yerlere bilgi verir. Olayda çevre kirliliği ve can kaybı yoktur.  

O gemisi demir bölgesine Ö gemisinden sonra ve diğer gemi ile arasında 2-3 gomina 

mesafede demirlemiştir. Çatışma olayında havanın aniden beklenmeyen bir şekilde 

Güneyli yönlerden 8-9 bofort Kuvvetine ulaşması ve hava tahmin raporlarında bunun 

öngörülememesi etkili olmuştur. O gemisi DÇÖT kural 5 gözcülük kurallarını yerine 

getirmiş, Kural 7’ye göre Çatışma tehlikesini tespit etmiş,Kural 8’e göre olayın 

koşullarına göre çatışmayı önlemek üzere makine kullanmak ve demir zincirini 

kaloma etmek sureti ile hareketler yapmış gerekli ses işaretlerini vermiş karşı gemi 

ile VHF ten iletişim kurmaya çalışmış,ancak olayın çok ani ve beklenmeyen bir 

şekilde zuhur etmesi nedeni ile çatışmadan kaçınamamıştır. Ö gemisi çatmada, 

yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde tek başına kusurludur. Şekil 5.74’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Satıcı & Cebeci, 2010). 
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Şekil 5.74 : O ve Ö gemilerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 83: V VE Y GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

17.02.2008 Tarih saat 15.40 sularında rüzgarın hızı yaklaşık 50 Knot olduğu anda, 

Ataköy Marina Petrol Ofisi Rıhtımında bağlı bulunan V isimli teknenin marinaya 

haber vermeksizin halatlarını fora ederek demirini vira ettiği sırada yanında bulunan 

Y isimli teknenin çapasına dolaştığı, aynı anda tornistanla çıkarken yanında bulunan 

X isimli tekneyi de sürüklediği, Y ve X teknelerinin bağlı olduğu halat babaları 

koparak serbest kaldıkları, V teknesi demirlerini tamamen suya bırakarak marina 

dışına çıktığı, Y Teknesi de kendi imkanları ile marina dışına çıktığı, kontrolsüz 

kalan X teknesine de marina yetkililerinin palamar botları ile müdahale ederek 

emniyet altına alındığı tespit edilmiştir. 

V teknesinin boyu L=31,08 m. Y teknesinin boyu ise L=29,50m. olup boyutları 

açısından açık deniz yat sınıfına giren büyük diye nitelendirilen yatlardır. Bu yatların 

mutlaka ister Türk ister yabancı Bayraklı olsun Denize Elverişli olduklarına dair bir 

belgelerinin bulunması gerekmektedir. Marina Yetkililerinin sorumluluğu içersinde 

yer alan “Bağlama Sözleşmesi” yapabilmek için marinada bulunan teknelere ait 

geçerli olan Tonilato Belgesi, Denize Elverişlik Belgesi veya benzeri belgeler ve 

varsa Sigorta Poliçesi gibi belgelerin istenmesi gerekmektedir (Satıcı & Cebeci, 

2011). 

V teknesinin demir taradığı esnada yahut kalkış manevrası esnasında çapasını vira 

ederken Y teknesinin çapasına takmış olabileceği ihtimali bulunduğundan Y 

teknesinin (muhtemelen şubat ayı ve kış şartları dikkate alınmadan uygun mesafede 
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demir atılmaması ve zincire yeterli uzunlukta kaloma verilmemesinden dolayı) demir 

taraması nedeniyle, 17 Şubat 2008 günü limandan acil kalkış yapacak olan V gemi 

kaptanının, önce marina yetkililerine bilgi vermesi ve de yapacağı manevrayı 

planlaması gerektiği. Rüzgar hızının 50 knots olduğu fırtınalı bir havada, marina 

yetkililerinden yardım almadan (çapaların dolanabileceği ve kaza riskinin yüksek 

olmasına rağmen) limandan kalkış yapılmasının uygun olmadığı. Acil kalkış 

nedeniyle, içinde bulunulan koşullar ile hava ve deniz şartları, V teknesi kaptanının 

takılan çapasını denize bırakmasını ve emniyetle kalkış manevrasına devam etmesini 

gerektirdiği. Fakat V teknesi kaptanı, marina yetkililerine haber vermeden, halatlarını 

fora edip, demirlerini vira ederek ve kaza riskini göze alarak hareket ettiği. Bu 

durumun can mal ve çevre emniyeti açısından kabul edilemez olduğu, V teknesi 

kaptanının basiretli (tedbirli) bir kaptan gibi hareket etmediğini gösterdiği. Limandan 

ayrılma manevrasını başlatan V teknesi kaptanının, Y ve X teknelerinin demirlerine 

dolaması, dolanan demirini denize bırakmaması, tekneleri çekerek, kontrolsüz 

sürüklemesi, marina yetkililerinin defalarca yaptığı uyarıları dinlememesi ve 

manevrasına son vermemesi nedenleriyle ağır kusurlu olduğunu belli olmuştur. V 

teknesi %90 oranındaki kusurlu olduğu, Y teknesi ise %10 oranında kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.75’da gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.75 : V ve Y gemilerine ait çatma anı. 
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ÖRNEK 84: W VE Z GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

03.01.2010 tarihinde; saat 21.00’de Ahırkapı Demir Mevkiinde demirli vaziyette 

bulunan W İsimli gemi ile Z İsimli geminin çatışması sonucunda maddi hasar 

meydana gelmiştir. Z gemisi çalışanlarının kusurlu olduğu sonucuna varılmasının, 

bilirkişilerce hava koşullarının sebebiyet verdiği mücbir sebebin varlığı sözkonusu 

olmadığından gözardı edilmiştir. Z gemisi %100 kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.76’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Atamer, Satıcı, & Cebeci, 2012). 

 
Şekil 5.76 : Z ve W gemilerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 85: B VE K GEMİLERİ ARASINDAKİ ÇATMA 

B adlı gemi Tersane - onarım ve havuzlanması işleri için X Uluslar arası Nakliyat ve 

Ticaret AŞ.’ye ait tersaneye 2.Kasım.2010 günü saat 10:48 de varmış ve tersanede 

yapılacak işlerine başlanmıştır. Havuzlanması yapılan gemi daha sonra kuru 

havuzdan çıkarılarak, diğer tersanede yapılacak işlerine devam edilebilmesi için kuru 

havuza iskele tarafından aborda vaziyette bağlanmıştır. Bu esnada gemide tamir işleri 

devam ettiğinden makine ve jeneratörleri açılmış ve gemi kuru havuzdan elektrik 

gücü almaktadır. 10 Aralık 2010 günü sabah 06:00 sularında kuru havuza verdiği 

halatlarını koparan gemi, sancak tarafa doğru açarak sürüklenmiş ve D Tersanesi 

havuzuna, Y Tersanesine yanaşık K adlı geminin bordasına, ayrıca yanaşmış olduğu 

X Uluslararası Nakliyat ve Ticaret AŞ. nin havuz (Super Bacino) kreyninin tekerlek 

bağlantı ve yatakları ile beton havuzun yan duvar kısmına da temas ederek hasar 
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meydana getirmiştir. Bu sırada geminin kendisi de değişik yerlerinden hasar 

görmüştür. 

Hadisenin olduğu günle ilgili olarak Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından Fırtına İhbarı yapılmıştır. Bu ihbara göre Marmara’da rüzgarın Kuzey ve 

Kuzeybatıdan 6 ila 8 Bofors kuvvetinde esmesi beklenmekte idi. Nitekim ekte 

sunulan “weather online” adlı hava tahmin raporları veren sitede 10.12.2010 günü 

öğleden önce rüzgarın kuvvetinin kuzeyden 5 ve sağanak rüzgarla (gust) 80 Km/saat 

kuvvetine erişeceği, yine ekte sunulan”wind finder” adlı hava tahmin raporları veren 

sitede yerel saatle 07:00 da batıdan 6 knots esmesi beklenirken yerel saatle 10:00 da 

23 knotla ve sağanakla 31 knotla kuzeyden esmesinin beklendiğinin ihbar edildiği 

anlaşılmaktadır. Geminin tersaneye varışı sırasında 2.Kasım.2010 tarihinde 

düzenlenen ve dosyada bulunan “Gemi Tersane arasında Sağlık, Güvenlik, Çevre 

protokolü” (Health, Safety & Environment Protocol Between Shipyard & Vessel) 

adlı belgede gemi donatanının, tersane emniyet zabiti, tersane kimya ve gazdan 

arındırma sorumlusunun imzaları bulunmaktadır. 91 sayfa olan bu tutanakta gemi ve 

tersanenin emniyeti ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir çok husus tutanak altına 

alınmış ve gemi bilgilendirilmiştir. Buna göre geminin tersanede olduğu süre içinde 

Kaptanın sorumluluğu ve otoritesi altında kalacağı, tersanenin sorumluluğunun ise 

risk ve tehlikelerden kaçınmak için gerekli önlemleri almak/aldırmak olduğu açık bir 

şekilde hüküm altına alınmıştır. Geminin baş halatları koptuktan ve gemi black out 

(karardıktan) olduktan sonra geminin oluşan hasarlardan kaçınmak için yapabileceği 

tek eylem sancak demirini de funda etmesidir, gemi bunu da yapmasına rağmen 

kuvvetli fırtına etkisi ile karşı tarafa sürüklenmeye devam etmiştir. Artık bu noktadan 

itibaren geminin römorkörlerin yardımı olmaksızın bulunduğu durumdan kurtulmak 

için yapabileceği bir şey yoktur. Nitekim hadiseden 6 dakika sonra römorkör talep 

ettiği, talepten 18 dakika sonra ise 2 römorkörün olay mahalline ulaştığı 

anlaşılmaktadır. B gemisi, X Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş.’ye ait olan 

havuzuna halatlarını kopartması sonucu hasar vermiştir, gemi sancak tarafındaki D 

Deniz İnşaat Sanayi Anonim Şirketi’ne ait havuz ile, Y tersanesine yanaşık 

durumdaki K adlı gemiye de temas etmek sureti ile hasar vermiştir. B gemisinin 

kendisi de bu hadise sonucu hasarlanmış olup çatmada tek başına kusurludur. Şekil 

5.77’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Yeten, Bodur, & Cebeci, 2011). 
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Şekil 5.77 : B ve K gemilerine ait çatma anı. 

ÖRNEK 86: GERDA TOFT İLE ELIZABETH MARY ARASINDAKİ ÇATMA 

Norveç bandıralı Elizabeth Mary ile Danimarka bandıralı Gerda Toft arasında 

geceleyin Mersey nehrinin Sloyne mevkiinde çattılar. Her iki gemide demirli, pruva 

nehrin aşağısına doğru akıntı yönünde dönerlerken Elizabeth Mary’nin pruvasından, 

Gerda Toft’un sancak tarafından iki gemi çattılar. 

Gerda Toft, iyi gözcülük yapmamasına bağlı periyodik olarak demir mevkiini kontrol 

etmedi. Elizabeth Mary’nin tek başına çabası yeterli olmadı ve sonuçta Gerda Toft 

tek başına çatışmada kusurlu bulundu. Şekil 5.78’da gemilerin çatma anı 

görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.78 : Gerda Toft ile Elizabet Mary gemilerine ait çatma 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 87: VELOX İLE VIKING MONARCH ARASINDAKİ ÇATMA 

Velox ve Viking Monarch gemileri arasındaki çatma Kuzey Scotland’ın Loch Eriboll 

mevkiinde meydana geldi. İki gemi de demirli durumda bulunuyordu. Velox, Viking 

Monarch’dan yarım mil daha uzakta iken hava şartlarının kötüleşmesiyle iki gemi 

çattılar. 

Kuzey denizi kılavuzları tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle uyarılan gemiler, 

iyi denizcilik örneği sergileyemediler. Velox, makinelerini kullanarak erkenden 

demirlemesini engelleyebilirdi, daha enerjik bir şekilde demirleme için manevra 

yapabilirdi. Bu konulardaki ihmalkarlığı çatmaya neden oldu. Bundan dolayı Velox, 

çatmadan tamamen tek başına sorumlu tutularak %100 kusurlu bulunmuştur. Şekil 

5.79’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.79 : Velox ile Viking Monarch gemilerine ait çatma  

(Holdert & Buzek, 1984). 

5.2 Kısıtlı Görüş Şartlarında Meydana Gelen Çatma Örnekleri 

5.2.1 Pruva pruvaya gelen gemilere ait çatma örnekleri 

ÖRNEK 88: OLSZTYN İLE CITY OF LINCHFIELD ARASINDAKİ ÇATMA 

İngiliz kanalında yoğun sis altında City of Linchfield ile Olsztyn arasında çatma 

meydana geldi. İki geminin rotaları hemen hemen karşı karşıya gelen rotalardı. City 

of Linchfield 6 knots ile 257 derece rotasına, Olsztyn ise 063 derece rotasına 7,5 

knots süratle seyrediyordu. İki gemide siste seyir ses işaretlerini veriyordu. City of 

Linchfield, Olsztyn’nin ses işaretini duyunca makinelerini stop etti. Olsztyn ise City 

of Linchfield’ın ikinci ses işaretini duyuncaya kadar makinelerini stop etmedi. 

Gemiler çok yaklaştıklarında ancak birbirlerini gördüler. Çatışma City of 

Linchfield’ın sancak baş omuzluğu ile Olysztyn’nin sancak baş omuzluğu arasında 

gerçekleşti (Holdert & Buzek, 1984). 

İki gemi uygun süratlerle ilerliyorlardı fakat süratlerini düşürmeleri gerekirdi. 

Olsztyn, City of Linchfield’ın ikinci ses işaretini duyduğunda makinelerini stop 

etmeliydi. Bu nedenle Olsztyn %70, City of Linchfield ise %30 oranında kusurlu 

bulundular. Çatma açısı 30 dereceydi. Şekil 5.80’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir. 
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Şekil 5.80 : City of Lichfield ile Olsztyn gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 89: SAXON QUEEN İLE MONMOUTBROOK ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatışma sisli bir havada Kuzey denizinde Monmoutbrook ile Saxon Queen arasında 

meydana geldi. Gemiler neredeyse karşıt rotalarda sancak sancağa birbirlerine 

yaklaşıyorlardı. İki gemide siste seyir işareti veriyorlardı. Monmoutbrook, Saxon 

Queen’in düdüğünü duyduğunda derhal makinelerini stop etmedi. Saxon Queen ise, 

diğer geminin düdüğünü duyar duymaz makinelerini stop etti. Ancak çatmadan 

kurtulamadılar.  

Saxon, Monmoutbrook’un düdüğünü duyduğunda makinelerini stop etmiş, iyi bir 

gözcülük yapmış ama süratini yeterince azaltamamıştır. Monmoutbrook’da 

makinelerini stop etmemiş DÇÖT Kural 19’a göre süratini kesmemiştir. Dolayısıyla 

her iki gemi aynı oranda kusurlu bulunmuşlardır. Şekil 5.81’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.81 : Saxon Queen ile Monmouthbrook gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 90: PRINS ALEXANDER İLE N.O ROGENAES ARASINDAKİ ÇATMA 

N.O. Rogenaes ile Prins Alexander İngiliz kanalında çattılar. Karşılıklı rotalarda 

birbirlerine doğru ilerlemekteydiler. Radar ekranında ekolarını gördüler. N.O. 

Rogenaes süratini yarım yoldan ağır yola düşürdü. Prins Alexander’da tam yoldan 

yarım yola süratini düşürdü N.O. Rogenaes, radar ekranında Prins Alexander’ın rota 

değiştirdiğini farkedince makinelerini tam yol tornistan çalıştırdı. Prins Alexander’da 

makinelerini tornistan çalıştırdı. Çatmadan kaçamayarak 40 derecelik bir açıyla 

çattılar. 

Prins Alexander, çatmadan önce iskeleye rota değiştirmekle, aşırı süratli olmasıyla, 

N.O. Rogenaes’ın ise DÇÖT Kural 14 ve 19’a aykırı hareket etmekten dolayı kusurlu 

bulunmuşlardır. N.O. Rogenaes %75, Prins Alexander %25 oranında kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.82’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 

1984). 
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Şekil 5.82 : Rögenaes ile Prins Alexander gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 91: EDISON SKIPPER İLE RESERV ARASINDAKİ ÇATMA 

İngiliz kanalında Dover boğazı yakınlarında Edison Skipper ile Reserv gemileri gece 

vakti sisli havada çattılar. Reserv yarım yol ile ilerlerken, Edison Skipper tam yolla 

seyrediyordu. Her iki gemide sesli uyarı işaretleri duymaktaydı. Reserv, makinelerini 

stop etti. Edison Skipper’da makinelerini önce ağır yolda sonrasında stop’a aldı. 

Gemiler birbirlerini 400 yardadan itibaren gördüler. Her iki gemide makinelerini tam 

yol tornistan çalıştıramadı, süratlerini azaltamadan çattılar. Her iki gemi hava 

şartlarını gözönünde bulundurarak süratlerini makul düzeye ayarlayamadılar. Aşırı 

süratle seyrettiklerinden iki gemi eşit oranda kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.83’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.83 : Edison Skipper ile Reserv gemilerine ait çatma anı  

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 92: NORA İLE WESTERDAM ARASINDAKİ ÇATMA 

Dover geçidinde Nora ile Westerdam gemileri siste çattılar. Westerdam 236 derece 

rotasına 15 knots süratle Nora ise, 062 derece rotasına 11 knots süratle ilerliyordu. 

Nora, Westerdam’ı radarda 6 milden sancak 002 derecede kerteriz ediyordu. 

Westerdam, 2,5 derece rotasını iskeleye değiştirdi ve ağır yol ile ilerlemeye başladı. 

Nora’nın kerterizi sabitti. Nora makinelerini ağır yolda çalıştırmaya başladı. 

Westerdam’ın ses işaretini duyduğunda Westerdam makinelerini stop etti, yarım yol 

tornistanda çalıştırmaya başladı. Nora’nın siste seyir işareti duyuldu. Westerdam iki 

uzun düdük çaldı. İki gemi birbirlerine yaklaşırken gördüler. Başarısızca kaçınma 

manevrası teşebbüsünde bulundular. Süratlerini yeterince azaltmadılar. 

İki gemide aşırı süratle seyrederek süratlerini yeteri kadar zaman önce 

azaltamadıklarından Nora, ses işaretini duyunca makinelerini stop etmedi. Sancağa 

çok büyük rota değişikliği yaptı. Westerdam, rotasını gemiadamına uygun olmayan 

bir tarzla iskeleye çevirdi. Bu sebeplerden dolayı iki gemi aynı oranda kusurlu 

bulunmuşlardır. Şekil 5.84’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 

1984). 
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Şekil 5.84 : Nora ile Westerdam gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 93: CHUSAN İLE PROSPECTOR ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatışma, Dover kanalında Prospector ile Chusan gemileri arasında meydana geldi. 

Prospector, yarım yolda 8 knots süratle 052 dereceye doğru ilerlerken Chusan, 230 

derece rotasına 7 knots süratle seyrediyordu. Chusan’ın sis işareti duyulduğunda 

Prospector’ün gözcüsü durumu rapor etmiş ancak kaptan makinelerin kumandasında 

herhangi bir değişiklik yapmamaıştır. Sesli uyarı tekrar duyulduğunda kaptan, önce 

ağır yol sonra stop komutu vermiştir. Chusan, makinelerini stop etmiş ve yarım yol 

tornistan kumandası vermiştir. Prospector’un iki kısa düdüğü duyulduğunda Chusan, 

makinelerini tam yol tornistan çalıştırdı. Prospector, iskele alabandaya dönüş emri 

verdi, makinelerini tam yol tornistan çalıştırdı. Chusan’ın pruvası, Prospector’un 

sancak tarafından 15 derecelik bir çatma açısıyla bir çatma meydana geldi. 

Prospector aşırı süratliydi, Chusan yaklaşırken ilk kez sesli uyarı işaretini 

duyduğunda makinelerini stop etmediğinden, Chusan’ın mevkiini radarda tespit 

etmesine rağmen iskeleye rotasını değiştirdiğinden %75 oranında, Chusan ise, kısıtlı 

görüş şartlarında radardaki izlemesini kesintisiz devam ettirmediğinden ve süratinin 

fazla olmasından dolayı %25 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.85’de gemilerin 

çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.85 : Prospector ile Chusan gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 94: MIGUEL DE LARRINGA İLE HJELMAREN ARASINDAKİ 

ÇATMA 

İngiliz kanalında Beachy Head mevkiinde sisli bir akşamda Miguel de Larrınga ile 

Hjelmaren arasında çatma meydana geldi. Hjelmaren, kanalda yukarı doğru 065 

derece rotasında 15,5 knots süratle ilerliyordu. Miguel de Larrınga ise, kanalın 

aşağısına doğru 245 derece rotasında 11,5 knots ile seyrediyordu. Miguel de Larrınga 

radarında Hjelmaren gemisini 7 mil mesafede iskele 004 derecesinde kerteriz etti. 

Hjelmaren tam yol ile yoluna devam ediyordu. Siste sesli uyarı işaretleri duyuldu. 

Yarım yola, yoğun sise girince ağır yola düşüldü. Miguel de Larrınga’dan sis işareti 

geldi, Hjelmaren makinelerini stop etti. Miguel de Larrınga 045 derecede görüldü. 

Hjelmaren’den tam yol tornistan ve sancak alabanda kumandası geldi. Miguel de 

Larrınga, çatışmadan 7 dakika öncesine kadar tam yol ile seyretmeye devam etti ta ki 

yoğun sise girip süratini azaltıncaya kadar. Hjelmaren’in sis işareti iki dakika sonra 

sancak baş omuzluktan duyuldu. Miguel de Larrınga makinelerini stop etti ve iskele 

alabanda kumandası verdi ama çatmaktan kurtulamadı. 70 derecelik bir açıyla çattılar 

(Holdert & Buzek, 1984). 

İki gemide aşırı süratle seyrettiklerinden Miguel de Larrınga, sancak taraftan sesli 

uyarı işareti geldiğine inanarak dümenini iskele alabandaya çevirmekle, hatalı 
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manevra yapmıştır. Bu nedenlerden dolayı Hjelmaren %40, Miguel de Larrınga %60 

oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.86’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.86 : Hjelmaren ile M. de Larrinaga gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 95: ACHILLE LAURO İLE CORNELIS B. ARASINDAKİ ÇATMA 

Cornelis B. ile Achille Lauro İngiliz kanalında siste seyir yaparlarken çattılar. 

Cornelis B. 047 dereceye 7 knots süratle ilerlerken Achille Lauro, 236 dereceye 9 

knots süratle seyrediyordu. Achille Lauro’nun siste seyir işareti Cornelis B.’nin 

sancak tarafından duyuldu. Cornelis B.’nin sesli cevabı geldi, makineler stop edilerek 

yarım yol tornistan çalıştırıldı. Achille Lauro’nun makineleri de stop edildi, Cornelis 

B.’nin iskele taraftan geldiği düşünülen ses işareti duyulduğunda dümen sancak 

alabandaya basıldı. İki uzun düdük Achille Lauro’dan geldi. Yanlışlıkla makinelerini 

stop etti ve sancağa rota değiştirdi. Achille Lauro iki uzun düdüğü tekrar etti, diğer 

yandan da ilerlemeye devam ediyordu. Cornelis B.’nin makineleri ağır yol ileride 

dümen iskele alabandada, iki gemi birbirlerini gördüler ve çatma meydana geldi 

(Holdert & Buzek, 1984). 

Achille Lauro, aşırı hızla seyrettiğinden sesli uyarı işaretinin kesin bir yönden 

geldiğine inanarak rotasını değiştirdiğinden %80, Cornelis B. ise, çatışma tehlikesi 

sona erinceye kadar dikkatle seyretmediğinden ve gemi adamının yapmaması 
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gereken şekilde dümen kullanmasından dolayı %20 oranında kusurlu bulunmuştur. 

Şekil 5.87’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.87 : Cornellis B. ile Achille Lauro gemilerine ait çatma anı  

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 96: KURT ARLT İLE PETREL ARASINDAKİ ÇATMA 

Petrel ve Kurt Arlt gemileri arasındaki çatma Thames nehrinde meydana geldi. Kurt 

Arlt, 100 derece rotasında 7 knots ile, Petrel ise 277 derece rotasına yarım yolda 7 

knots süratle ilerliyordu. Petrel’in radarında 3 mil mesafede Kurt Arlt gemisi belirdi. 

Radar ekosuna göre iki gemi iskele iskeleye 400 ft.’den geçeceklerdi. 1 milden daha 

az bir mesafe kaldığında ve Kurt Arlt’dan sis işareti duyulduğunda Petrel, 

makinelerini stop etti. Kurt Arlt’daki kılavuz, radarı takip eden olarak kaptana 

pruvadaki gemiyi rapor etti fakat mesafe vermedi. Sis işareti Petrel’den geldi. Kurt 

Arlt makinelerini stop etti. 2 gomina kaldığında gemiler birbirlerini gördüler. İki 

gemi tam yol tornistan yaptı ancak çatmadan kaçamadılar (Holdert & Buzek, 1984). 

Çatışmada Petrel’in hızı 5 knots, Kurt Arlt’ın ise 2 knots idi. Petrel, radarında Kurt 

Arlt’ı tespit ettikten sonra onun yolundan çekilmeyi ihmal ettiğinden, Kurt Arlt ise 

radarında yarım mil kalana kadar diğer gemiyi tespit edemediğinden ve makinelerini 

tam yol tornistan çalıştırmakta geç kaldığından dolayı iki gemi aynı oranda kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.88’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 
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Şekil 5.88 : Kurt Arlt ile Petrel gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 97: FINA CANADA İLE NOREFOSS ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatışma iki tanker gemi arasında Thames nehrindeki Medway kanalında meydana 

geldi. Norefoss, 070 dereceye 8 knots ile ilerlerken, Fina Canada 257 dereceye 7 

knots ile seyrediyordu (Holdert & Buzek, 1984). 

Fina Canada gemisinde radarın başında 2.kaptan bulunmaktaydı. Fina Canada’nın 

radar skobundaki ekosu Norefoss tarafından 2 mil mesafeden tespit edildi. 

Yanlışlıkla sancak baş omuzluk yönünde konumlandırıldı. 3 gomina mesafede Fina 

Canada’nın ekosu, Norefoss’un sancak 001 derecesinde kerteriz edildi. Norefoss 

hızını ağır yola düşürdü. Fina Canada, Norefoss’u 1,5 gomina ilerisinde gördü. Fina 

Canada ağır yolla ilerlemeye başladı. Norefoss’un siste seyir işaretini duyduğunda 

sancak dümen kumandası Fina Canada’dan geldi. Norefoss, Fina Canada’yı 010 

derece iskele baş omuzlukta gördü, mesafe 2 gomina idi, başarısız bir kaçınma 

manevrası sergileyen iki gemi çattılar. 

Çatma kanalın orta hattında gerçekleşti. Çatma esnasında Norefoss’un hızı 6-7 knots 

civarındaydı. Bu sürat oldukça fazlaydı. Fina Canada’yı tespit ettiğinde makinelerini 

stop etmeliydi. Fina Canada’nın hızı çatma sırasında 4 knots idi. Radar bilgisini 

aldığında makinelerini stop etmeliydi. Bu sebeplerden dolayı Norefoss %60, Fina 

Canada ise %40 oranında kusurlu bulunmuşlardır. Şekil 5.89’da gemilerin çatma anı 

görülmektedir. 
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Şekil 5.89 : Norefoss ile Fina Canada gemilerine ait çatma anı  

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 98: SITALA İLE NICETO LARRINAGA ARASINDAKİ ÇATMA 

İngiliz kanalı Casquets yakınlarında Sitala ile Niceto Larrinaga karşılıklı rotalarda 

ilerlerken çattılar. Niceto, 10.000 ton demir cevherini taşırken 062 derece rotasına 

13,5 mil süratle seyrederken, Sitala 60.000 ton balastla 235 dereceye 13,5 mil süratle 

ilerliyordu. Çatışmadan 8,5 dakika önce Sitalo, Niceto’nun ekosunu radarında 5 mil 

mesafeden gördü. Niceto rotasını 066 dereceye aldı, kısa bir düdük çaldı. Çatışmadan 

4 dakika önce rota 10 derece sancağa, makineler yarım yola düşürüldü. 1 dakika 

sonra 10 derece daha sancağa, 1 dakika sonra bu sefer Niceto sancak alabanda yaptı. 

Pruvası 120 derece hızı 11-12 knots idi. Sitala ise radarında Niceto’yu gördüğünde 

mesafe 8,5 mil, kerteriz 002 derece idi. Sancak sancağa geçeceklerini düşündü. 

Sitala, Niceto’nun siste seyir işaretini duydu, rota ve süratinde bir değişiklik 

yapmadı. Çatmadan 2,5 dakika önce Niceto bir kısa düdük çaldı. Sitala makinelerini 

stop etti. Niceto sancağa dönüş yaptı. 1 dakika sonra Sitala yarım yol tornistan 

kumandası verdi. Çatma olduğunda Sitala 12 knots sürat yapmaktaydı, rotası da 235 

derece idi. Çatışma gerçekleşti, çatma açısı 65 derece idi (Holdert & Buzek, 1984). 

Yapılan araştırma ve yargılama neticesinde Niceto’nun sancağa rota değiştirmesi 

oldukça kötü bir seçim oldu. Sitala, Niceto’nun rota ve süratini zamanında tespit 

edemedi. Niceto’nun sis işaretini duyduğunda makinelerini stop etmedi. Uygun 

zamanda Sitala stop komutu veremedi. Sitala, Niceto gemisini 2 defa sancağa rota 

değiştirmesine rağmen dikkatle takip etmedi. Her iki gemi de aşırı süratliydi 
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dolayısıyla Niceto de Larrinaga %60, Sitala %40 oranında kusurlu bulunulmuştur. 

Şekil 5.90’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.90 : Niceto de Larringa ile Sitala gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 99: OSPREY İLE LOKOJA PALM ARASINDAKİ ÇATMA 

Osprey ile Lokoja Palm gemileri Oder nehrinde sisli bir havada çattılar. Çatma 

öncesinde Lokoja Palm yoğun siste radarını kullanarak pek ağır yolda kanalın sancak 

tarafından 176 derece rotasına ilerlemekteydi. Osprey’in ekosunu radarında 

gördüğünde kerterizinin 000 derece civarında ve aradaki mesafenin 1 milin altında 

olduğunu tespit etti ve siste seyir işaretini duydu. Osprey’in pruva feneri 200 m. 

İleride görüldü ancak gemiler iskele taraflarından çattılar. Osprey kanalda aşağı 

doğru 2 mildir ilerliyordu, 5 knots sürati vardı. Lokoja Palm’in silyon fenerini 

gördüğünde aralarında 1 milden az bir mesafe vardı. Sis çok yoğundu ve düdük sesi 

duydu. Kılavuz kaptan, rotasını silyon fenerinin gerisine doğru ayarladı. Lokoja 

Palm, rotasını sancağa değiştirdiğinde iki borda feneri birden görüldü. Osprey hatalı 

bir şekilde Lokoja Palm’in tekrar iskeleye dönüş yapacağını düşünerek rotasını 

sancağa döndürdü ve iki gemi çattı. İki gemide kanalın orta hattında ilerlemekteydi. 

Kanalın sancak taraflarına yakın geçmeleri gerekiyordu. Lokoja Palm aşırı süratliydi, 

radarda diğer gemiyi gördüğünde makinelerini stop etmedi. Osprey ise, Lokoja 

Palm’ı radarında gördükten sonra makinelerini stop etmedi, kanalın sancak tarafında 
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ilerlemedi. Bu hatalardan dolayı Osprey %40, Lokoja Palm ise %60 oranında kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.91’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 

1984). 

 
Şekil 5.91 : Osprey ile Lokoja gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 100: MARIMAR İLE SCOTLAND ARASINDAKİ ÇATMA 

Scotland ve Marimar gemileri kılavuz kaptan almış olmalarına rağmen Downs’da 

yoğun siste çattılar. Scotland, şamandıraların arasından kanalda 11 knots ile tam 

yolda ilerlemekteydi. Elbow şamandırasını geçtikten sonra sis işareti verdi. Scotland, 

Gulf Stream şamandırasına yaklaştığında 2 radar ekosu pruva veya sancak baş 

omuzluğunda göründü. 5 derece sancağa aldı, ağır yola düştü. Marimar, Scotland’ı 

iskele baş omuzluğunda gördü. Scotland dümenini sancak alabandaya çevirdi ve 

makinelerini tam yola çıkardı, bir kısa düdük duyuldu. Marimar, üç kısa düdükle 

cevap verdi. Scotland, iskele alabanda kumandası verdi ve çatma meydana geldi. 

Scotland, sisli havada yüksek süratle seyrediyordu, Marimar’ın kılavuz kaptanı 

yanlış değerlendirme yaparak kanalı geçmek istedi. Marimar iyi gözcülük yapamadı. 

Scotland, radarını kullanmakta devamlılık göstermediğinden %60, Marimar ise %40 

oranında kusurlu bulunmuşlardır. Şekil 5.92’de gemilerin çatma anı görülmektedir 

(Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.92 : Scotland ile Marimar gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 101: ANNELIESE İLE ARIETTA S. LIVANOS ARASINDAKİ ÇATMA 

Arietta S. Livanos ile Anneliese arasındaki çatma, sisli bir günde saat 14.45’de 

İngiliz kanalında meydana geldi. Arietta S. Livanos 050 derece rotasında tam yolla 

15,5 knots süratle seyretmekteydi. Yoğun sis nedeniyle düzenli olarak ses işareti 

vermekteydi. Sancak baş omuzluk 005 derece kerterizinde 8 milde, Anneliese 

radarında belirdi. Kısa bir süre sonra Arietta S. Livanos, Anneliese’nin rotasını 

sancağa değiştirdiğini gördü. Arietta S. Livanos’da dümenini iskele alabandaya bastı. 

Arietta S. Livanos, sancak baş omuzluk 060 derecede Anneliese’yi tespit etti, iki defa 

iki kısa düdük çaldı. Ancak iki gemi çattı. Çatma açısı 60 derece idi. İki gemide sisli 

havada seyrederken birbirlerini tespit ettikten sonra süratlerini düşürmediler. Arietta 

S. Livanos, iyi gözcülük yapamadı, süratini azaltmadı, iyi bir radar takibi yapmadı, 

Anneliese sancağa rotasını değiştirdiğinde iskeleye döndü ki, özellikle bu nedenle 

çatmaya sebep oldu. Anneliese, sancağa rota değiştirmekle Arietta’nın iskeleye rota 

değiştirdiğini geç farketmekle ve çatışmadan kaçınma manevrası icra edemediğinden 

dolayı kusurlu bulunmuştur. Arietta S. Livanos %70, Anneliese ise %30 oranında 
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kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.93’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & 

Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.93 : Arietta S. Livanos ile Anneliese gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 102: ESSO WANDSWORTH İLE MOERDYK ARASINDAKİ ÇATMA 

Moerdyk ile Esso Wandsworth arasındaki çatma, Thames nehrinde Lower Hope Rich 

mevkiinde gerçekleşti (Holdert & Buzek, 1984). 

Kılavuz kaptan alan Moerdyk, nehrin aşağı kısmına doğru 087 dereceye tam yolla 

seyrediyordu. Görüş iyiydi. Tılburg şamandırasını iskele taraftan bordaladığında 064 

dereceye rotasını çevirdi. Yarım dakika sonra rotasını 025 dereceye sabitledi. Sisli 

bölgeye girdiğinde makinelerini yarım yolda çalıştırıp, siste seyir işareti vermeye 

başladı. Kısa bir süre sonra Esso Wandsworth’un ses işareti duyuldu ve radarında 

Moerdyk’i tespit etti. Moerdyk, makinelerini pek ağır yolda çalıştırdı sonrada stop 

etti. Esso Wandsworth’nun silyon feneri ve iskele borda feneri pruvada belirdi, 

mesafe 1 gominaydı. Sancaktan iskeleye geçmek istedi. Moerdyk’in kılavuzu sancak 

alabanda ve tam yol tornistan kumandası verdi ancak çatışma gerçekleşti. Çatma 

açısı 50 dereceydi. Esso Wandsworth ise çatışmadan 5 dakika önce rotasını 203 

dereceye ve ardından 2,5 dakika sonra 213 dereceye çevirdi. Yarım dakika sonra 

yoğun sise girince makinelerini ağır yolda çalıştırmaya başladı. Sesli uyarı işareti 

verdi. Çatışmadan 1 dakika önce Moerdyk’in sesli işareti pruva yönünde duyuldu ve 

onu radarda tespit etti. Makinelerini stop etti, sancak alabanda yaptı sonra iskele 
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makineyi tam yol çalıştırdı. Çatışma oldu bu esnada pruvası 255 dereceyi 

gösteriyordu. Çatma, nehrin orta hattında meydana geldi. Moerdyk, radar ve çıplak 

gözle yapılan gözcülükte başarısız olmuştur, kendisini kanalın sancak tarafında 

mevkiilendirmeden seyrini devam ettirdiğinden hatalı bulunmuş, makinelerini 

zamanında stop etmemiş, sancağa kaçınma manevrası da yetersiz kalmıştır. Buna 

göre Monerdyk %75, Esso ise %25 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.94’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.94 : Moerdyk ile Esso Wandsworth gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 103: ALZIMAR İLE JOHN C. PAPPAS ARASINDAKİ ÇATMA 

Sabaha karşı sisli bir havada Arap denizinde John C. Pappas tankeri ile Alzimar 

tankeri arasında bir çatma meydana geldi. John C. Pappas ağır yolda 203 derece 

rotasına siste seyir işareti vererek ilerliyordu. Radarı arızalıydı. Sancak baş 

omuzluğunda uzun bir düdük duydu, makinelerini stop etti ve uzun bir düdükle 

cevap verdi. Sonra makinelerini tam yol tornistan çalıştırdı ve 3 kısa düdük çaldı. 

Alzimar’ın sancak baş omuzluktan belirdiğini ve seyir fenerlerini farketti. Uyarı 

işareti verdi ancak Alzimer’in pruvasına sancak baş omuzluktan çattı. Alzimar, 023 
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derece rotasına tam yolla 16 knots süratle ilerlerken John C. Pappas’ı 5 mil 

mesafeden tespit etti. Seyir fenerlerini göremedi. Mesafe 3 mil iken John C. 

Pappas’ın seyir fenerleri hala görünmüyordu. Alzimar rotasını 40 derece sancağa 

çevirdi. Sis yoğunlaşınca ses işareti vererek makinelerini stop etti. John C. Pappas’ın 

seyir fenerlerini gördü ve makinelerini tam yol tornistan çalıştırdı ancak çatma 

gerçekleşti (Holdert & Buzek, 1984). 

Alzimar, sisli havada oldukça süratli (12 knots) setretmekteydi, çok daha önceden 

süratini azaltmadığından zayıf bir radar gözcülüğü yaptığından, radarında pruva 

hattında sabit kerterizi olan gemiyi çok geç farkettiğinden, makinelerini stop edip 

rotasını sancağa çevirmekle hatalı bulunduğundan dolayı %60 oranında, John C. 

Pappas ise, sisli havada 7 knots süratini azaltmadığından, sisten dolayı extra 

gözcülük faaliyeti yürütmediğinden iki kısa düdük duyduğunda makinelerini stop 

etmediğinden dolayı %40 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.95’da gemilerin 

çatma anı görülmektedir. 

 
Şekil 5.95 : Alzimar ile John C. Pappas gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 104: KONINGIN JULIANA İLE THUROKLINT ARASINDAKİ ÇATMA 

Bir gece vakti Koningin Juliana ile Thuroklint arasındaki çatma Harwich limanı 

yakınlarındaki dar bir kanalda meydana geldi. Thuroklint gemisi Nortshelf 

şamandırasının 1,5 gomina kuzeyinde kılavuz kaptan aldı. Koningin Juliana 
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kendisine yaklaşırken, Thuroklint’in iskele tarafından kendisinin pruvasından 

çattılar. Çatma açısı 70 derece idi. Çatışma esnasında Koningin Juliana pruvası 090 

derece, Thuroklint ise 020 derece idi. 

Yapılan inceleme ve yargılamalar neticesinde Koningin Juliana %30, Thuroklint ise 

%70 oranında kusurlu bulunmuştur. Thuroklint, DÇÖT Kural 9 (a) ile dar kanalda 

seyir kurallarına aykırı manevra yapmış ve yanlış yerde kılavuz almıştır. Kanalın 

iskele tarafını kullanarak ilerlemiş ve kanalı enlemesine katetmek istemiştir. 

Koningin Juliana da kanalın sancak tarafındaki ilerleme mevkiisini korumamış orta 

hatta doğru ilerlemiş bu nedenle %30 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.96’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.96 : Koningin Juliana ve Thuroklint gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 105: ERCOLE İLE GEORGE S. EMBIRICOS ARASINDAKİ ÇATMA 

Sabahın erken saatlerinde Güney Çin denizinde George S. Embiricos ile Ercole 

gemileri arasında bir çatma meydana geldi. Gemiler birbirlerine karşı rotalarda 

yaklaşıyorlardı. Ancak ilerleyen dakikalarda Ercole’nin sancağa, George S. 

Embiricos’ın iskeleye rota değiştirmesi iki geminin 50 derecelik bir açıyla 

çatmalarına neden oldu (Holdert & Buzek, 1984). 
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İki gemi yaklaşma periyodunda radarda birbirlerini tespit ettiler. Ercole, 230 derece 

rotasında 13 knots sürat yapmaktaydı. George S. Embiricos ise 040 dereceye 15 

knots ile seyretmekteydi. George S. Embiricos’un 2. Kaptanı Ercole’yi ilk 

gördüğünde mesafe 18 mil, kerteriz 002 derece idi. Ercole yavaşça 8 mil varken 006 

dereceye, 5 mil varken 008 dereceye geldi. 2.Kaptan bu rotalarda devam edildiği 

takdirde yarım mil mesafe ile paralel rotalarda geçiş yapılacağını hesapladı. 

Otomatik pilottan manuele geçti. Ercole, George S. Embiricos’u ilk radarında tespit 

ettiğinde mesafe 20 mildi ve 006 derece iskele baş omuzluğunda idi. Radar skalasını 

12 mile aldığında George S. Embiricos 3 mil mesafede idi. Radarda ekosu kayboldu 

ve iki geminin iskele iskeleye 1,5 mil mesafeden geçebilecekleri kanaatindeydi. 

Mesafe 3 mil iken rotasını 10 derece sancağa değiştirdi. George S. Embiricos’da bazı 

beyaz ışık demeti gördü, fakat bundan önce Ercole sancak alabanda yaptı. George S. 

Embiricos’da iskele alabanda kumandası verdi ve çatma meydana geldi. 

George S. Embiricos, radar arızası varken hızını azaltmayarak ağır yolla 

ilerlemeyerek, rotasını 10 derece iskeleye alarak tam yol tornistan yapmak yerine 

hatalı bulunmakla beraber hızını azaltmayarak 6-8 mil mesafe varken, sonrasında 

görüş azaldığında makinelerini stop etmeyerek %40 oranında kusurlu bulunmuştur. 

Ercole ise, radarında izleri iyi takip etmediğinden, en son radar ekosu kaybolduğunda 

makinelerini stop etmeden seyrine devam ettiğinden ve rotasını 10 derece sancağa 

döndürmekten dolayı %60 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.97’de gemilerin 

çatma anı görülmektedir. 
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Şekil 5.97 : Embiricos ile Ercole gemilerine ait çatma anı 

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 106: ROSELINE İLE ELENI V. ARASINDAKİ ÇATMA 

Roseline ile Eleni V. Gemileri sisli bir havada Norfolk kıyısı açıklarında çattılar. 

Eleni V. Rotterdamdan Grangemouth’a 16.882 ton fuel oil taşıyordu. Roseline ise 

Immigham’dan Rouen’e 22.000 ton kömür taşıyordu. Her iki gemi radar 

ayarlamaları yapmakla meşguldu, yoğun siste ilk radar ekolarında birbirlerini 

gördüklerinde aralarında 6 mil civarında mesafe vardı. 

Roseline, 124 derece rotasına 14 knots süratle Eleni V.’i çıplak gözle görene kadar 

devam etti. Sonrasında sancak alabanda ve tam yol tornistan kumandası verdi. Eleni 

V. 295 derece rotasında 13 knots süratle ilerlerken rotasını değiştirmiş ve 50 

dereceden fazla iskeleye dönmüştür. Sonuçta iki gemi çattığında çatma açısı 65-70 

derece civarındaydı. Her iki gemide DÇÖT’e göre iyi denizcilik örneği 

sergilememişlerdir. Eleni V., iskeleye tehlikeli bir şekilde rota değiştirmiştir. 

Roseline ise, Eleni V.’ın manevrasını farkedememiş dolayısıyla kaçınma manevrası 

icra edememiştir. Bu nedenle Eleni V. %60, Roseline %40 oranında kusurlu 

bulunmuştur. Şekil 5.98’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 

1984). 
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Şekil 5.98 : Roseline ile Eleni V. Gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 107: BOVENKERK İLE ANTONIO CARLOS ARASINDAKİ ÇATMA 

Antonio Carlos ile Bovenkerk gemileri arasındaki çatma, sisli bir gecede saat 22.48 

sularında Elbe nehrinde meydana geldi. 

Antonio Carlos, pek ağır yolda nehrin yukarı kısmına doğru 101 derece rotasına 

ilerlerken radarı 3 mil mesafeye ayarlıydı. Antonio Carlos’daki kılavuz kaptan, 

VHF’den Bovenkerk isimli geminin nehrin aşağısına doğru ilerlediğini duydu. 

Antonio Carlos, kanalın ortasındaki sığlığa doğru yaklaşırken şamandıralarla kuzeyin 

sığlık olduğunu belirten bölgede, güneyinden geçilmeli. Antonio Carlos rotasını 105 

derece döndürerek makinelerini ağır yola aldı. Sonrasında VHF’den Bovenkerk’in 

sığlığı bordaladığı ve makinelerini stop ettiği bilgisi geldi. 1 gomina mesafeden 

Bovenkerk’in sancak borda feneri ve silyonu 15-20 derece iskele baş omuzluktan 

görüldü. Antonio Carlos tam yol tornistan komutu verdi ancak yeterli olmadı, 

çatışma gerçekleşti. Bovenkerk, nehrin aşağısına doğru 270 derece rotasına 8,5-9 

knots süratle ilerliyordu. VHF’i efektif çalışmıyordu ve radarı ¾ skalasında 

kullanıyordu. Orta hattın biraz kuzeyinden siste seyir işareti vererek seyrediyordu. 

Sığlık şamandırasının ekosunu radarında gördü, mesafe 3 gominaydı. Antonio 

Carlos’un ekosu, şamandıra ekosunun arkasında görüldü, ancak bu ekoyu 

hatalı/yalancı bir eko gibi değerlendirdi. Bovenkerk’in kılavuz kaptanı VHF’den 
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Antonio Carlos’un mesajını duydu. Antonio Carlos’un iskele borda feneri ve silyonu 

göründü, tam yol tornistan verdi ama yeterli olmadı ve çattılar. 

Yapılan yargılama neticesinde Bovenkerk’in radar gözetlemesinde boşluklar olduğu, 

radar çalıştırma mesafesinin uygun skalada kullanılmamasından, iyi gözcülük 

yapmadığından, Antonio Carlos’un ekosunu iyi analiz edemediğinden, süratli 

olduğundan ve sığlığı direkt bir rotayla geçmediğinden %60 oranında kusurlu 

bulunmuştur. Antonio Carlos ise, Bovenkerk ile ilgili VHF mesajını doğru 

yorumlamadığından, iyi bir radar gözcülüğü yapmadığından ve dar kanalda kuzeyli 

rota izlediğinden %40 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.99’de gemilerin çatma 

anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.99 : Antonio Carlos ile Bovenkerk gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 108: SANTANDER İLE NAESS TERN ARASINDAKİ ÇATMA 

Naess Tern tankeri ile Santander kuru yük gemisi sisli bir havada Mersey nehrinde 

çattılar. Naess Tern, tam yolla (11 knots) 325 derece rotasına ilerlerken Santander’in 

güverte ışıklarını gördü, mesafe 1 mil kadardı. Naess Tern rotasını sancak tarafına 

doğru 335 dereceye aldı, makinelerini ağır yola düşürdü. Bu sırada demir yerinden 

demir alarak kalkan Santander’in sancak borda fenerini göründü. Naess Tern 

makinelerini stop etti, dümenini sancak alabandaya bastı ve bir kısa düdük çaldı. 

Tam yol tornistan ile üç kısa düdük çaldı. Ancak çatmadan kurtulamadı. 

BOVENKERK 
GEMİSİ 

ANTONİO 
CARLOS GEMİSİ 

 264 



Santander ise başlangıçta demirliydi, radarında Naess Tern’in ekosunu gördü. Demir 

aldı, yarım yol ileri kumandası verdi, sancak alabanda yaptı. Naess Tern’i sancak 

borda istikametinde 5-6 gomina mesafede gördü. Santander’in kılavuz kaptanı, Naess 

Tern’in batısından geçeceğini düşündü ama aslında doğusundan geçmekteydi. Bu 

durumu farkettiğinde tam yol tornistan yaptı ama çatışmadan kaçamadı. Yapılan 

inceleme ve yargılama neticesinde Santander DÇÖT Kural 9’a aykırı manevra 

yaptığından, kötü gözcülük sergilediğinden ve süratli seyrettiğinden %70 oranında, 

Naess Tern ise uygun olmayan zamanda Santander’in yanından geçtiğinden ve 

süratli olduğundan dolayı %30 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.100’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.100 : Santander ile Naess Tern gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 109: SALAVERRY İLE JAMUNDA ARASINDAKİ ÇATMA 

Jamunda tankeri ie Salaverry kuru yük gemisi Mersey nehrinde sisli bir akşamda 

çattılar. İki gemi kılavuz kaptanla beraber seyrediyordu. Jamunda yarım yolda siste 

seyir işareti vererek ilerlerken görüş, yarım mil civarındaydı. Radarı 3 mil 

skalasındaydı ama sürekli bir radar gözcülüğü yapmıyordu. Salaverr’nin ekosunu 2 

mil mesafede görüldü. Jamunda hızını pek ağır yola düşürdü aradaki mesafe 1 mil 

idi. Jamunda kanalın dönüş mevkiine göre dümenini 010 derece sancağa aldı. 

Jamunda’nın dümeni sancak alabandaya basıldı. Yarım milden Salaverry’nin silyonu 
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ve sancak borda feneri göründü. Jamunda’nın kılavuz kaptanı rota ve süratine devam 

etti, Salaverry’nin sancağa rota değiştirdiğini tahmin etti. Jamunda tam yol tornistan 

ile beraber üç kısa düdk çaldı. Salaverry ise iki kısa düdük çaldı. 45 saniye sonra 

çatma oldu. Salaverry makineleri tam yolda iken iskele alabanda yaptı. İki kısa 

düdük çaldı ve çatma gerçekleşti. Her iki gemide kanalın yanlış tarafında oldukça 

süratli seyrediyordu. Jamunda, iyi gözcülük yapmadığından, Salaverry’nin ekosunu 

takip etmediğinden, ses işaretini duymadığından, hızla seyrettiğinden (sürati 3 mil 

olmalıydı), kanalın sancak tarafını takip ederek ilerlemediğinden, Salaverry’i 

gördüğünde uygun manevra yapmadığından %30 oranında kusurlu bulunmuştur. 

Salaverry ise, iy gözcülük yapmadığından, radarında Jamunda’nın ekosunu takip 

etmediğinden, Jamunda’yı görmeden önce siste seyir işaretini duymasına rağmen hiç 

bir reaksiyon göstermediğinden, nehrin sancak tarafında seyretmediğinden, DÇÖT 

Kural 19 ve yerel kurallara aykırı hareket ederek, aşırı süratle ilerlediğinden ve yanlış 

emercensi reaksiyon gösterdiğinden dolayı %70 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 

5.101’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.101 : Salaverry ile Jamunda gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 
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ÖRNEK 110: SEDGEPOL İLE PARTHIA ARASINDAKİ ÇATMA 

Parthia ile Sedgepol arasındaki çatma, New York’un Ambrose kanalı girişinde 

meydana geldi. Her iki gemi yarım yolda yaklaşık 7 knots süratle ilerliyordu. 

Sedgepol’ün ekosu, Parthia’nın radarında 2,5 mil mesafede 005 derece baş 

omuzlukta belirdi. Parthia, makinelerini stop etti ve rotasını 003 derece sancağa aldı, 

mesafe yarım mildi. Sedgepol’ün siste seyir işareti ilk kez duyuldu. Parthia’nın siste 

seyir işareti duyulunca, Sedgepol makinelerini ağır yola aldı ve dümenini sancağa 

bastı. İki gemi 500 ft. mesafede birbirlerini gördüler, süratleri 5 knots civarındaydı. 

Başarısız bir kaçınma manevrasından sonra çattılar. Sedgepol, aşırı süratli, DÇÖT 

Kural 19’da belirtildiği gibi Parthia’nın ses işaretini duyduğunda makinelerini hemen 

stop etmediğinden %30 oranında, Parthia ise DÇÖT Kural 9’a göre kanalın yanlış 

tarafında seyrettiğinden, Sedgepol’ü radarda takip etmediğinden, hızını öncede 

azaltacak adımlar atmadığından %70 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.102’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.102 : Sedgepol ile Parthia gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 
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ÖRNEK 111: THE MARITIME HARMONY İLE ANNA BIBOLINI 

ARASINDAKİ ÇATMA 

The Maritime Harmony ile Anna Bibolini gemileri arasında Antwerp’deki Scheldt 

nehrinde çattılar. Hava oldukça sisliydi. 

The Maritime Harmony, nehrin doğru tarafında seyrediyordu ancak Anna Bibolini 

yanlış tarafa geçerek ilerlediğinden çatmaya kadar bu hatasını devam ettirmiştir. 

Bununla birlikte The Maritime Harmony, iki radarınıda çalışır halde tutmasına 

rağmen iyi bir radar gözcülüğü yapmamıştır. 8,5 knots süratini devam ettirmiştir. 

Anna Bibolini ise, iyi bir radar gözcülüğü yapamamıştır. Bu nedenlerden dolayı The 

Maritime Harmony %25, Anna Bibolini ise %75 oranında kusurlu bulunmuştur (Hill, 

2003). 

5.2.2 Kesişen rotalarda meydana gelen çatma örnekleri 

ÖRNEK 112: ANNA SALEN İLE THORSHOVDI ARASINDAKİ ÇATMA 

Thorshovdi ile Anna Salen sisli bir havada Pentland Firth’de çattılar. Thorshovdi’nin 

rotası 132 derece, Anna Salen ise 288 derece idi. İki gemi birbirlerini radardan 6 mil 

mesafeden tespit ettiler. Radarlarının kör sahalarına girinceye kadar da birbirlerini 

takip etmeye devam ettiler. Anna Salen’in sürati 15,5 knots, Thorshovdi’nin ise 12 

knots idi. İki gemi 70 derece bir açıyla çattılar.  İki gemide sisli havada aşırı süratli 

ilerliyorlardı, diğerlerinin yolundan kaçınmadılar. Thorshovdi, tehlikeli bir durumun 

olmadığını düşünerek diğerine çapariz verdi. DÇÖT Kural 15’e aykırı hareket edildi. 

İyi gözcülük yapılmadı. Bu nedenlerden dolayı iki gemi eşit oranda kusurlu bulundu. 

Şekil 5.103’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.103 : Anna Salen ile Thorshovdi gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 113: DEA MAZZELLA İLE ESTORIL ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma, Panama bandıralı Estoril ile İtalyan Dea Mazzella arasında sisli bir gecede 

Kuzey Atlantik okyanusunda Nova Scotia kıyısı açıklarında meydana geldi. Estoril, 

240 derece rotasına tam yolda 9,5 knots süratle seyrediyordu. Yaklaşık bir gemi 

boyunda mesafe kaldığında Dea Mazzella’nın ışıklarını seçebildi, sancak baş 

omuzlukta 020 derece civarında kerteriz ediliyordu. Estoril, derhal iskele alabanda 

yapıp iki kısa düdük çaldı. Dea Mazzella 093’e tam yolla 9 knots süratle giderken 1 

mil kala Estoril’i iskele baş omuzluk 015 derecede farketti. Dea Mazzella rota ve 

süratini devam ettirdi. DÇÖT Kural 21’i düşünerek ancak bu sırada Estoril’in 

iskeleye döndüğünü görünce makinelerini stop etti. 70 derecelik bir açıyla çatma 

gerçekleşti. 

Dea Mazzella, siste ses işareti vermediğinden Estoril’i gördüğünde rotasını sancağa 

çevirmekle, iyi denizcilik örneği göstermemekle %50 oranında, Estoril’de iyi 

gözcülük ve iyi denizcilik örneği sergileyemediğinden, aşırı süratle siste seyir 

yaptığından dolayı %50 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.104’de gemilerin 

çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.104 : Dea Mazella ile Estoril gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 114: BRITISH AVIATOR İLE CRYSTAL JEWEL ARASINDAKİ 

ÇATMA 

İngiliz kanalında British Aviator tankeri ile Crystal Jewel kuru yük gemisi siste 

çattılar. Crystal Jewel yarım yol ileride 7 knots hızla 060 dereceye doğru 

seyrediyordu. British Aviator, Crystal Jewel gemisini radarında 10 milde iskele baş 

omuzluk 010 derecede kerteriz etti. Crystal Jewel, British Aviator’ı radarında tespit 

etti. Crystal Jewel, British Aviator’ı yine 010 derecede kerteriz edince rotasını 005 

derece sancağa çevirdi, mesafe 3,5 mil iken pruvasını 085 dereceye alarak 025 

derecelik bir sancağa rota değişikliğine gitmiş oldu. British Aviator’ın ekosu radarda 

kaybolduğunda mesafe 3 mil, kerterizi iskele baş omuzluk 008 derecedeydi. Crystal 

Jewel’dan siste seyir işareti duyuldu, rota ve sürati değişmemişti. British Aviator, 

300-400 ft. mesafede 080-090 derecede iskele baş omuzluğunda göründü. Başarısız 

bir kaçınma manevrasıyla çattılar. 

Her iki gemide iyi denizcilik uygulamalarından uzak manevralar yaptılar. Sadece 

radar bilgisi ile hareket ettiler, gözcülük faaliyetini ihmal ettiler. Crystal Jewel, kötü 

bir denizcilik örneği sergiledi. Bunun yanında British Aviator, oldukça hatalı ve 

tehlikeli bir şekilde iskeleye rota değiştirdi. Bu nedenle British Aviator %60, Crystal 

Jewel ise %40 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.105’de gemilerin çatma anı 

görülmektedi (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.105 : British Aviator ile Crystal Jewel gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 115: GANNET İLE KATHARINA KOLKMAN ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatma, Dover kanalında Katharina Kolkman ile Gannet gemileri arasında meydana 

geldi. Gemiler karşılıklı kesişen rotalarda seyrediyorlardı. İki gemide tam yolla 

seyrederken radar kullanıyordu. Gannet, Katharina Kolkman’ı 6 milden tespit ediyor 

ancak pilotlama yapmıyordu. Katharina Kolkman 10 knots hızla seyrediyordu ve 

görüş hızla kayboluyordu. İskele baş omuzluk 12 milde Gannet’i radarında tespit etti. 

Gannet’in ekosu 8 mil mesafede iken Katharina Kolkman 010 derece sancağa döndü. 

Gannet 6 mile yaklaştı. Katharina Kolkman yine 010 derece sancağa döndü. Gannet 

otomatik pilottaydı ve yoğun siste 11,5 knots yapıyordu. Katharina Kolkman, 

Gannet’in radarında 7,5 derece sancak baş omuzlukta görünüyordu. İki gemi 

birbirlerini gördüklerinde aralarındaki mesafe yarım mildi. Ancak çatışmadan 

kaçamadılar. Her iki gemide siste sadece radar bilgileri ile hareket etmiş, düzenli 

pilotlama yapmamış, iyi gözcülük icra etmemiş, siste seyir işaretlerini düzenli 

vermemiş ve siste aşırı hızla ileriediklerinden dolayı eşit oranda kusurlu 

bulunmuşlardır. Şekil 5.106’da gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & 

Buzek, 1984). 
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Şekil 5.106 : Gannet ile Katharina Kolkman gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 116: BONIFAZ İLE FABIOLA ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatışma, 22.12 sularında Fabiola ile Bonifaz arasında Finisterre burnu açıklarında 

meydana geldi. Fabiola, tam yolla 16,2 knots ile 002 derece rotasında ilerliyordu. 

Bonifaz’ın ekosu Fabiola’nın kaptanı tarafından 004 derece kerterizinde 8 milde 

pilotlandı. Tekrar pilotlandığında süratinin 13 knots, kerterizinin 007 derece, 

mesafesinin ise 4,9 mil olduğunu gördü. Fabiola’nın kaptanı makinelerini stop etti 

fakat rotasını değiştirmedi. Fabiola, Bonifaz’ı 8 gomina mesafede gördü. Rotasını 

iskeleye çevirdi, iki kısa düdük çaldı, karşılığında bir kısa düdük Bonifaz’dan geldi. 

Çok kısa bir süre sonra Fabiola’nın kaptanı sancak alabanda komutunu verdi ancak 

çatışma önlenemedi (Holdert & Buzek, 1984). 

Fabiola’nın kaptanı uzun bir süre süratini azaltmadı veya rotasını iskeleye çevirmedi. 

Rotasını ciddi bir seyir hatası yaparak beklenmedik bir şekilde iskeleye çevirdi. 

Bonifaz’ın kaptanı ise radarına güvendi ancak düzenli olarak pilotlama yaparak takip 

yapmadı, siste süratini azaltmadı, sancağa dönüş yaparak kendisini tehlikeli bir 

konuma soktu. Bu sebeplerden dolayı Fabiola %40 oranında, Bonifaz ise %60 

oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.107’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 
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Şekil 5.107 : Echo Bonifaz ile Fabiola gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 117: JUDITH M. İLE GLACIAR AZUL ARASINDAKİ ÇATMA 

Çatışma, sisli bir ortamda kısıtlı görüşte İngiliz kanalında Judith M. İle Glaciar Azul 

arasında meydana geldi. Glaciar Azul, 056 derece rotasına 13,5 knots süratle tam 

yolda siste seyir işareti vermeden ilerliyordu. 2.Kaptana göre Judith M.’nin ekosu 8 

milde 005 derece kerterizinde iskele baş omuzluktaydı. Eko 6 milde iken 010 derece 

daha sancağa döndü. Eko 4 mildeyken Glaciar Azul 010 derece daha sancağa döndü. 

Çatışmadan 1 dakida önce Judith M.’nin sancak borda feneri 3 gomina mesafede 005 

derece iskele baş omuzluktaydı. Glaciar Azul sancak alabandayla ağır yol komutu 

verdi. Çatışmadan çok kısa bir süre önce Glaciar Azul tam yol tornistan ve üç kısa 

düdük çaldı. Judith M., Glaciar Azul’u görmeden iskelye dönmedi, DÇÖT’e aykırı 

manevra yaptı. Glaciar Azul ise, iyi denizcilik örneği sergilemedi. Judith M.’yi 

gördükten sonra tekrar sancağa rota değiştirmeye devam etti. Bu nedenlerden dolayı 

Judith M. %40, Glaciar Azul ise %60 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.108’de 

gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.108 : Judith M. ile Glaciar Azul gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 118: LINDE İLE ARISTOS ARASINDAKİ ÇATMA 

Aristos ile Linde İngiliz kanalında Beachy Head mevkiinde siste çattılar. Çatmadan 

önce Aristo’nun pozisyonu, 243 derece rotasına 6,5 knots ile seyrediyordu ve siste 

seyir işareti veriyordu. Linde’nin ekosu sancak baş omuzlukta 010 derece 

kerterizinde 4 mil mesafede çakıyordu. Linde’nin karşı paralel bir rotada ilerlediği 

görüldü. Linde’nin ekosu 1 milden daha az bir mesafede kayboldu. Linde uzun bir 

düdük çaldı. Sancak taraftan yaklaşıyordu. Aristos makinelerini stop etti, sonrasında 

Aristos iki uzun düdük çaldı, sancak borda feneri ve kıç silyon feneri görüldü. Ancak 

çatma gerçekleşti (Holdert & Buzek, 1984). 

Çatma sonrası Aristos hızla battı. Linde, 078 dereceye 12 knots süratle gidiyordu, 

siste seyir işareti veriyordu. Radarında Aristos’u gördüğünde mesafe 4 mil, kerteriz 

15-20 derece iskele baş omuzluktu. Bu esnada Aristos rotasını iskeleye çevirdi. 

Linde makinelerini stop etti. Aristo’dan ses işareti duyulmadı, tam yol tornistan verdi 

fakat çatışma önlenemedi. Her iki gemi uygun radar pilotlaması yapmadan ierledi. 

Süratleri oldukça fazlaydı ve uygun olmayan zamanlarda rota değişikliğine gittiler. 

Linde, iyi gözcülük ve iyi denizcilik örneği sergileyemedi. Bu nedenle Linde %60, 

Aristos ise, %40 oranında kusurlu bulunmuşlardı. Şekil 5.109’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir. 
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Şekil 5.109 : Linde ile Aristos gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 119: ELAZIĞ VE LINDA ARASINDAKİ ÇATMA 

1 Nisan 1968 tarihinde sisli bir havada Boğaziçinin güney girişi yakınlarında Linda 

ile Elazığ gemileri çattılar. Linda, 185 derece rotasında, pek ağır yolda 3-4 mille 

seyretmekteydi. Radarını 3 mil mesafe skalasında çalıştırıyordu ve bu esnada siste 

seyir işareti vererek ilerliyordu. Elazığ gemisini ilk olarak radarda sancak baş 

omuzluğunda 032 derece kerterizinde tespit etti. Elazığ’dan uzun bir düdük geldi ve 

sancak baş omuzluğunda Elazığ’ı gördü. Linda, tam yol tornistan verdi ancak 

çatışmadan kurtulamadı. Elazığ gemisi ise, 058 derece rotası ile Boğaza güneyden 

yaklaşmaktaydı, makineleri pek ağır yolda çalışıyordu. Sürati 8-9 mildi ancak 

giderek hızını düşürüyordu. Radarı 3 mile ayarlı, uzun sis düdükleri çalarak 

seyrediyordu. Radarında Linda’nın ekosu, iskele baş omuzluk 2 milde belirdi. 

Linda’nın rotasını Sarayburnu şamandırasına doğru alması beklenirken güneyli bir 

rota izlemeye devam etti. Her iki gemi sis düdüğü çaldı. Elazığ, makinelerini pek 

ağır yola aldı, rotasını 010 derece sancağa çevirdi. Sonrasında sancak alabandayla 

tam yol tornistan kumandası verdi ancak 70-80 derecelik bir açıyla çattılar. Linda 

gemisi, iyi bir radar gözcülüğü yapmadığından, durumu iyi muhakeme 

edemediğinden, aşırı süratle ilerlediğinden, diğer gemiyi 1 mil mesafede görmesine 

rağmen yoluna devam ettiğinden %40 oranında kusurlu bulunmuştur.Elazığ ise, iyi 

bir radar gözcülüğü yapmamaktan, süratini zamanında azaltmamaktan, tam yol 

tornistan yapmamaktan ve rotasını sancağa değiştirerek tam yol ileri kumandası 

vermekten dolayı %60 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.110’da gemilerin 

çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.110 : Elazığ ile Linda gemilerine ait çatma anı 

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 120: HAGEN İLE BOULGARIA ARASINDAKİ ÇATMA 

Sisli bir havada İngiliz kanalında Hagen ile Boulgaria gemileri çattılar. Boulgaria 

gemisi 244 derece rotasına ağır yolda 4 knots sürat yaparak ilerliyordu. Radarı 

devrede, sesli uyarı işareti vererek iyi gözcülük yaparak seyrediyordu. Hagen’in 

ekosu radarda tespit edildiğinde iskele baş omuzlukta bir kaç mil mesafedeydi. Kısa 

bir süre sonra rotasını 264 dereceye aldı. Boulgaria’nin bir uzun düdüğü 

duyulduğunda acilen makinelerini stop etti. Boulgaria dümenini sancak alabandaya 

bastı ancak çatmadan kurtulamadılar (Holdert & Buzek, 1984). 

Hagen’nin durumu ise, 071 dereceye tam yolla 12 knots yaparak gidiyordu. Siste 

seyir işareti veriyor, iyi gözcülük örneği de gösteriyordu. Sise girdiğinde makineleri 

pek ağır yola aldı, 10 knots yapıyordu. 2 gomina ileride Boulgaria görüldü. 

Kuzeybatı yönünde ilerleyen Hagen’in pruvasından geçecekti. Hagen, derhal sancak 

alabanda yaptı, makinelerini tam yol tornistan çalıştırdı ancak çatma gerçekleşti. 

Boulgaria, ortalama 11,5 knots ile seyrediyordu, sürati çok fazlaydı, iyi bir radar 

gözcülüğü yapamadı. Hagen, yaklaştığında onun yolundan çekilmede hatalı manevra 

yaptı. Diğer gemiyi görmeden sancağa dönmek suretiyle %60 oranında kusurlu 

bulundu. Hagen ise, siste aşırı süratliydi. Bundan dolayı %40 oranında kusurlu 

bulundu. Şekil 5.111’de gemilerin çatma anı görülmektedir. 
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Şekil 5.111 : Boulgaria ile Hagen gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 121: ZAGLEBIE DABROWSKIE İLE GARDEN CITY ARASINDAKİ 

ÇATMA 

Öğleden hemen önce Kuzey denizinde Garden City ile Zaglebie Dabrowskie 

gemileri arasında bir çatma meydana geldi. Görüş oldukça kısıtlı her iki gemi iyi bir 

radar gözcülüğü yapmakta idi. Zaglebie Dabrowskie 13 knots, Garden City 11 knots 

yapmaktaydı. Dover geçidinde gemiler, trafik ayırım hattına göre hareket 

etmekteydiler. Bu mevkiide Garden City, geçidin güney yakasında 221 derece 

rotasında, Zaglebie Dabrowskie ise kuzey yaka rotasını izleyerek 043 dereceye doğru 

ilerliyordu. Gemiler manevra yapmadan kısa bir süre önce birbirlerini farkettiler. 

Zaglebie Dabrowskie, Garden City’nin pruvasından geçecek iki rota arasındaki fark 

021 derece olacaktı. Birbirlerini ilk gördüklerinde çatışmadan 2 dakika önce Zaglebie 

Dabrowskie’nin kerterizi 005 derece veya Garden City’nin sancak baş omuzluğuna 

doğru idi. Mesafe 1200 yarda civarındaydı. Zaglebie Dabrowskie’yi gören Garden 

City dümenini 015 derece iskeleye döndürerek iki kısa düdük çaldı. Garden City’de 

iskeleye dönerek makinelerini stop etmiş ancak çatışmayı önleyememiştir. Zaglebie 

Dabrowskie, diğer gemiyi gördüğünde sancağa dönmekle, trafik ayırım hattı 

düzenine uymamakla, iyi bir radar gözcülüğü yapmamakla %60 oranında, Garden 

City ise siste aşırı süratle seyretmekten ve iyi bir radar gözcülüğü yapmamaktan 

dolayı %40 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.112’de gemilerin çatma anı 

görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.112 : Zaglebie Dabrowskie ile Garden City gemilerine ait çatma anı       

( Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 122: SANSHIN VICTORY İLE C. K. APOLLO ARASINDAKİ ÇATMA 

Hava oldukça sisliydi. Her iki gemide rota kayıt cihazı ve radar ekipmanları 

kullanılmaktaydı. Kore’nin güneybatı kıyılarında C. K. Apollo, Sanshin Victory’i 

farkettiğinde rotası 092 derece, hızı 13,5 knots idi. Çatışma anında hızı 9,3 knots’a 

düşmüştü. Sanshin Victory, 285 derece rotasına 13,5 knots ile ilerlerken C. K. 

Apollo’yu tespit etti. Sanshin Victory dümenini sancağa bastığında rotasını sadece 

003 derece sancağa aldı ve 288 derece rotasında seyretmeye başladı ve süratini de 

çatışma anında olduğu gibi 8,9 knots’a düşürdü. Her iki gemi, aralarındaki mesafe 

yarım mile düşünceye kadar rota ve süratlerini değiştirmeden ilerlediler. C. K. 

Apollo’nun pruvası çatışmadan bir dakika önce 092 dereceden 066 dereceye geldi. 

Hemen hemen aynı zamanda Sanshin Victory, sancak alabanda kumandası verdi 

ancak C. K. Apollo’nun iskele alabanda kumandası çok kısa bir zaman sonra verildi. 

Ancak çatışmadan kaçınmak mümkün olmadı ve 052 derecelik bir açıyla çattılar. 

Yapılan yargılamada her iki gemi siste seyirde aşırı süratliydiler ve süratlerini 

azaltmada yetersiz kaldılar. Sanshin Victory’nin DÇÖT Kural 8’e göre 003 derecelik 

rotasını sancağa çevirmesi hatalı bir manevra olmuştur. Bu nedenle %45 oranında 

kusurlu bulunmuştur. C. K. Apollo ise, dümenini iskele alabandaya basarak son 

dakika manevrasını çok geç gerçekleştirmiş, DÇÖT Kural 19’a aykırı hareket 
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ettiğinden, aşırı süratle ilerleyip süratini azaltmadan gerekli kaçınma manevrasını 

yeterince önceden icra edemediğinden dolayı %55 oranında kusurlu bulunmuştur. 

Şekil 5.113’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.113 : Sanshin Victory ile C.K. Apollo gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

5.2.3 Demirli gemilere ait çatma örnekleri 

ÖRNEK 123: THE MONARCH İLE JAUNTY ARASINDAKİ ÇATMA 

Thames nehrinde demirli olan Jaunty gemisi ile The Monarch gemisi sisli bir 

akşamda çattılar. The Monarch, tam yol ileri 9 knots yaparak ilerlerken hızını 

düşürmüş, sisli bölgeye girerken siste seyir işaretini duyduğunda makinelerini stop 

ederek tam yol tornistan yapmış. Başarısız bir kaçınma manevrasından sonra The 

Monarch’ın iskele baş omuzluğu ile Jaunty’nin pruvası temas ederek çattılar. Jaunty, 

sis işareti çalarken gözcülük yapılmıyordu. Yapılan yargılama neticesinde, Jaunty 

düzenlemelere göre sesli uyarı işaretini periyodik olarak çalmış ancak The Monarch, 

Jaunty’nin çan sesine dikkat etmemiş, iyi bir gözcülük yapmamış, sisli sahaya süratli 

girmiş, makine kumandası vermekte geç kalmış olduğundan dolayı çatmada %100 
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kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.114’de gemilerin çatma anı görülmektedir (Holdert & 

Buzek, 1984). 

 
Şekil 5.114 : The Monarch ile Jaunty gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 

ÖRNEK 124: ESSO BRUSSELS İLE ALDEBARAN ARASINDAKİ ÇATMA 

Aldebaran tankeri ile Esso Brussels tankeri arasındaki çatma, Antwerp limanı 

dockunda sisli bir havada meydana geldi. Aldebaran, iki tane çekici vasıtayla 

docktan hareket etti. Görüş iyiydi, makinelerini önce ağır yolda ardından pek ağır 

yolda çalıştırdı. 30 dakika sonra yoğun sis başladı. Aldebaran, üç kısa düdükle 

makinelerine tam yol tornistan verdi, iki çekiciden ayrılarak demirledi. 

Esso Brussels, yoğun sis çökmeden önce tam yol ile ilerliyordu. Sis baş gösterince 

makinelerini stop etti, kıç tarafındaki çekiciye tornistan yapmasını söyledi. 4 dakika 

sonra makinelerini tam yol tornistan çalıştırıp iskele demirini fora etti. Ancak 

çatışmadan kaçınamadı. Esso Brussels, iskele demirini yoğun sis çökmeden önce 

hazır etmeliydi, çok erken ve hızlı demirleme yaptı. Bu nedenle %75 oranında, 

Aldebaran ise kanalı kesen bir rotada demirlediğinden, sesli uyarı işareti 

beklememekten dolayı %25 oranında kusurlu bulunmuştur. Şekil 5.115’da gemilerin 

çatma anı görülmektedir (Holdert & Buzek, 1984). 
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Şekil 5.115 : Esso Brussels ile Aldebaran gemilerine ait çatma anı  

(Holdert & Buzek, 1984). 
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6. KUSUR ORANLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA 

6.1 Araştırmanın Amacı 

Çatma davalarında kusur oranları belirlenirken Uluslararası ve Ulusal çatma davaları 

incelenerek kusur oranı ile gemilerin fiziksel özelliklerinin (Boyu, eni, gross ton, net 

ağırlık, makine gücü, baş draft, kıç draft), Meteorolojik durumun (Çatma zamanı, 

ay/mevsim, rüzgar kuvveti, rüzgar yönü, akıntı kuvveti, akıntı yönü), Görüş 

durumunun, çatma türünün, personel sayısının ve çatma anındaki hız ile arasında bir 

ilişki olup olmadığının tespit edilmesi ve kusur oranı ile gemiler tarafından ihlal 

edilen Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT) Kuralları ve Yerel trafik 

düzenlemeleri arasındaki ilişkinin incelenerek, kusur oranının belirlenmesinde bir 

model önerilmesidir.  

6.2 Ana Kütle Ve Örnek Kütlenin (Örneklem) Belirlenmesi 

Ulusal ve Uluslararası çatma davalarının detaylarına ve kararlarına ulaşılmasındaki 

zorluklar sebebiyle Collision Cases Judgements and Diagrams (Holdert & Buzek, 

1984) ve Maritime Law (Hill, 2003) kitaplarındaki örnek çatma davalarından 

hareketle örnekler incelenmiş buradaki bilgilerle yetinilmeyerek Lylod ile temasa 

geçilerek “Llyod’s Law Reports”lara erişim izni alınarak örnek davalarla ilgili veri 

tablosu oluşturabilmek için detaylı bilgilere ulaşılmıştır. Bunun yanında Deniz 

İhtisas Mahkemesi Sayın Hakimliğinden alınan izinle son yıllardaki çatma davalarına 

ilişkin dosyalar incelenerek gemi isimleri saklı tutularak ulusal dava örnekleri 

araştırmada kullanılmıştır. Bu bilgiler çerçevesinde ana kütlemizi İngiliz Deniz 

Mahkemesince ve Deniz İhtisas Mahkemesi Sayın Hakimliğinde görülen çatma 

davaları oluştururken örnek kütle, rastgele seçilen 108 adet yabancı çatma örneği ile 

beraber 16 adet ulusal çatma örneği incelenerek toplamda 124 adet farklı çatma 

davasında çatmalara karışan 249 adet gemi ile oluşturulmuştur. 
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6.3 Veri Toplama Araçları 

Yapılan çalışmada verilerin toplanması, çalışmanın değerlendirilmesi, bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasında bir ilişkinin olup olmadığının araştırılması ve anlamlı 

bir fark olup olmadığını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla, veriler toplanılmıştır. 

Örnek kütleyi oluşturan 124 adet çatma davasına konu olan 249 adet geminin; 

-  Görüş durumu, 

-  Çatma türü, 

-  Boyu, 

-  Eni, 

-  Gross tonu, 

-  Net ağırlık, 

-  Makine gücü, 

-  Personel sayısı, 

-  Çatma anındaki hızı, 

-  Baş draftı, 

-  Kıç draftı, 

-  Kusur oranı, 

-  Çatma zamanı, 

-  Çatmanın olduğu ay, 

-  Çatma açısı, 

-  Rüzgar kuvveti, 

-  Rüzgar yönü, 

-  Akıntı kuvveti, 

-  Akıntı yönü, 

-  Çatmanın ülke türü (ulusal ya da uluslararası örnek olması), 

-  İhlal edilen DÇÖT ve yerel trafik düzenlemeleri (çatmadaki önem derecelerine 

göre sıralanmıştır), Llyod’s Law Report’lardan ve Deniz İhtisas Mahkemesi Sayın 

Hakimliğinden temin edilen bilirkişi raporları ve gemilerin teknik verilerinin 

bulunduğu internet sitelerinden (Gemi teknik verileri, 2013) yararlanılarak buradaki 

bilgiler incelenmiş ve bu bilgiler bir exel tablosu haline getirilerek araştırmaya konu 

olan Ek- A’daki veri tablosu oluşturulmuştur. Bu veri tablosu daha sonra 

ölçeklendirilerek SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programına 
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yüklenebilecek Ek- B’de ikinci bir veri tablosuna dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm 

aşağıda gösterilmiştir: 

Görüş şartları; 

Görüş durumu iyi  --------------------------------- 1, 

Görüş durumu kısıtlı  ------------------------------ 2, 

Görüş şartlarının iyi olduğu durumlardaki çatma türü; 

Pruva pruvaya  ------------------------------------- 1, 

Rotaları kesişen  ----------------------------------- 2, 

Yetişen tekneler  ----------------------------------- 3, 

Demirli gemiler  ----------------------------------- 4, 

Görüş şartlarının kısıtlı olduğu durumlardaki çatma türü; 

Pruva pruvaya  ------------------------------------- 1, 

Rotaları kesişen  ----------------------------------- 2, 

Yetişen tekne  -------------------------------------- 3, 

Geminin boyu; 

0 – 250 ft. ------------------------------------------- 1, 

250 – 500 ft. ---------------------------------------- 2, 

500 – 750 ft. ---------------------------------------- 3, 

750 – 1000 ft. --------------------------------------- 4, 

1000 ft. ve üzeri  ----------------------------------- 5, 

Gemini eni; 

0 – 50 ft. --------------------------------------------- 1, 

50 – 100 ft. ------------------------------------------ 2, 

100 – 200 ft. ---------------------------------------- 3, 

Gross ton; 

0 – 500 t. -------------------------------------------- 1, 

500 – 5000 t. ---------------------------------------- 2, 

5000 – 25000 t. ------------------------------------- 3, 

25000 – 75000 t. ----------------------------------- 4, 

75000 t. ve üzeri  ---------------------------------- 5, 

Net ağırlık; 

0 – 500 t. -------------------------------------------- 1, 

500 – 5000 t. ---------------------------------------- 2, 
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5000 – 25000 t. ------------------------------------- 3, 

25000 – 75000 t. ------------------------------------ 4, 

75000 t. ve üzeri  ----------------------------------- 5, 

Makine gücü; 

0 – 500 hp  ------------------------------------------ 1, 

500 – 5000 hp  -------------------------------------- 2, 

5000 – 25000 hp  ----------------------------------- 3, 

25000 – 50000 hp  --------------------------------- 4, 

50000 hp büyük  ------------------------------------ 5, 

Personel sayısı; 

0 – 10 kişi  ------------------------------------------- 1, 

10 – 50 kişi  ----------------------------------------- 2, 

50 – 100 kişi  ---------------------------------------- 3, 

100 kişi ve üzeri  ----------------------------------- 4, 

Çatma anındaki hız; 

0 – 5 knots  ------------------------------------------ 1, 

5 – 10 knots  ---------------------------------------- 2, 

10 – 15 knots  --------------------------------------- 3, 

15 – 20 knots  --------------------------------------- 4, 

20 – 30 knots  --------------------------------------- 5, 

Baş ve kıç draft; 

0 – 10 ft.  -------------------------------------------- 1, 

10 – 30 ft.  ------------------------------------------- 2, 

30 – 70 ft.  ------------------------------------------- 3, 

Çatma zamanı; 

00.00 – 06.00  --------------------------------------- 1, 

06.00 – 12.00  --------------------------------------- 2, 

12.00 – 18.00  --------------------------------------- 3, 

18.00 – 23.59  --------------------------------------- 4, 

Çatmanın olduğu ay; 

Mart, Nisan, Mayıs (İlkbahar)  ------------------- 1, 

Haziran, Temmuz, Ağustos (Yaz)  --------------- 2, 

Eylül, Ekim, Kasım (Sonbahar)  ----------------- 3, 
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Aralık, Ocak, Şubat (Kış)  ------------------------ 4, 

Çatma açısı; 

0 – 300  ---------------------------------------------- 1, 

30 – 600  --------------------------------------------- 2, 

60 – 900  --------------------------------------------- 3, 

Rüzgar kuvveti; 

Hafif 0 – 2 kuv.  ------------------------------------ 1, 

Orta 3 – 4 kuv.  ------------------------------------- 2, 

Şiddetli 5 – 6 kuv.  --------------------------------- 3, 

Rüzgar yönü; 

0 – 900  ---------------------------------------------- 1, 

90 – 1800  ------------------------------------------- 2, 

180 – 2700  ------------------------------------------ 3, 

270 - 3600  ------------------------------------------ 4, 

Akıntı kuvveti; 

Hafif 0 – 2 knots  ---------------------------------- 1, 

Orta 3 – 4 knots  ----------------------------------- 2, 

Şiddetli 5 knots ve üzeri  -------------------------- 3, 

Akıntı yönü; 

0 – 900  ---------------------------------------------- 1, 

90 – 1800  ------------------------------------------- 2, 

180 – 2700  ------------------------------------------ 3, 

270 - 3600  ------------------------------------------ 4, 

Kusur oranları; 

%0 - %25  ------------------------------------------- 1, 

%25 - %50  ----------------------------------------- 2, 

%50 - %75  ----------------------------------------- 3, 

%75 - %100  ---------------------------------------- 4, 

İhlal edilen kurallar; 

Çatmaya neden olma önem derecesine göre gemiler tarafından uyulmayan DÇÖT 

kuralları ve yerel trafik düzenlemeleri hata 1, hata 2, hata 3, hata 4, hata 5 ve hata 6 

 287 



olarak sıralanmıştır. Bunun dışında yerel trafik düzenlemeleri, bulgular ve yorum 

kısmındaki tablolarda 40 numaralı kural olarak gösterilmiştir. 

Ülke türü; 

Gemi isimleri tek bir harfle belirtilen çatma örnekleri ulusal örnekler (Deniz İhtisas 

Mahkemesi Sayın Hakimliğince yürütülen davalar) olup gemi isimleri gizli 

tutulmuştur, diğer örnekler yabancı (İngiliz Deniz Mahkemesince bakılan davalar) 

örnekler kategorisinde değerlendirilmiştir. 

6.4 Değişkenler  

Yapılan araştırmada bağımlı değişken kusur oranı ile kusur oranının belirlenmesinde 

rol oynadığı düşünülen bağımsız değişkenler; 

-  Görüş durumu, 

-  Çatma türü, 

-  Boyu, 

-  Eni, 

-  Gross tonu, 

-  Net ağırlık, 

-  Makine gücü, 

-  Personel sayısı, 

-  Çatma anındaki hızı, 

-  Baş draftı, 

-  Kıç draftı, 

-  İhlal edilen DÇÖT kuralları ve yerel trafik düzenlemeleri,  

-  Çatmanın ülke türü (ulusal ya da uluslararası örnek olması), 

-  Çatma zamanı, 

-  Çatmanın olduğu ay, 

-  Çatma açısı, 

-  Rüzgar kuvveti, 

-  Rüzgar yönü, 

-  Akıntı kuvveti, 

-  Akıntı yönü, 
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İncelenerek aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi 

yapılmıştır. 

6.5 Hipotezler 

1.H1 : Çatmaya karışan geminin boyu arttıkça kusur oranı da artar. 

2.H1 : Geminin boyu büyüdükçe çatmada ihlal edilen kurallarda artar dolayısıyla 

kusur oranı da yükselir. 

3.H1 :  Gemi eninin fazlalaşması kusur oranını arttırır. 

4.H1 : Geminin gross tonajı arttıkça kusur oranı azalır. 

5.H1 : Geminin net ağırlığı yükseldikçe kusur oranıda artar. 

6.H1 : Gemi makinesi gücünün yüksek olması çatışmayı önleyici manevralarda 

etkili olarak kusur oranının azalmasına yardımcı olur. 

7.H1 : Gemide personel sayısının fazla olması kusurun önlenmesinde etkilidir. 

8.H1 : Çatma anındaki hız arttıkça kusur oranı da artar. 

9.H1 : Baş draft ve kıç draftın artması geminin dümen dinlemesini 

kolaylaştırdığından çatışmayı önleyici manevralarda etkili olarak kusur 

oranının azalmasına neden olur. 

10.H1 : Çatışmada ihlal edilen kuralların sayısı arttıkça kusur oranı da artar. 

11.H1 : Çatmaların meydana geliş zamanlarının kusur oranına bir etkisi yoktur. 

12.H1 : Kış aylarında meydana gelen çatmalarda kusur oranları daha yüksektir. 

13.H1 : Çatma açısı arttıkça kusur oranı da yükselir. 

14.H1 : Rüzgar kuvveti arttıkça kusur oranı da artar. 

15.H1 : Rüzgar yönünün çatmada kusur oranına bir etkisi yoktur. 

16.H1 : Akıntı kuvvetinin fazla olması çatmada kusur oranlarının yükselmesine 

neden olmaktadır. 

17.H1 : Akıntı yönünün çatmada kusur oranlarına bir etkisi yoktur. 

18.H1 : Görüş durumunun kısıtlı olması kusur oranlarının artmasına neden 

olmaktadır. 

19.H1 : Çatma türünün kusur oranlarına bir etkisi yoktur. 

20.H1 : Görüş durumunun kısıtlı olduğu çatmalardaki kusur oranları, görüş 

durumunun iyi olduğu çatmalara göre daha yüksektir. 
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6.6 Verilere Uygulanan İstatistiksel Analizler 

Yapılan araştırmada elde edilen bilgiler “SPSS for MS Windows 22.0” istatistik 

paket programı aracılığıyla bilgisayarda düzenlenmiş, gerekli tanımlayıcı istatistikler 

hesaplanarak basit korelasyon analizleri ve regresyon analizi yapılmıştır. Tanımlayıcı 

istatistikler olarak araştırmaya konu olan gemilerin fiziksel özelliklerinin (görüş 

durumu, boy, en, gross ton, net ağırlık, makine gücü, personel sayısı, çatma anındaki 

hız, baş draft, kıç draft) ortalama değerleri ile standart sapmaları hesaplanmıştır. 

Değişkenler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesine yönelik olarak %5 anlamlılık 

derecesine göre korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Basit korelasyon 

analizinde korelasyon katsayıları (r) +1 ile -1 arasında bir değer alır. Korelasyon 

katsayısının 1’e yaklaşması ilişkinin güçlü, 0’a yaklaşması ise zayıf olduğunu 

göstermektedir. Korelasyon katsayısının işareti ise değişkenler arasındaki ilşkinin 

yönünü yansıtmaktadır. Değişkenler birlikte artyor veya azalıyorsa korelasyon 

katsayısı pozitif işareti alarak ilişkinin pozitif yönde olduğunu gösterir. Negatif 

işaretli olması ise, değişkenlerden biri artıyorken diğeri azalıyor demektir ve ilişkinin 

negatif yönlü olduğunu belirtir (Orhunbilge, 1996). Ayrıca hesaplanan korelasyon 

katsayıları %40 ile %70 arasında ise söz konusu değişkenler arasındaki ilişki 

ortalama bir ilişki olarak kabul edilmektedir. %40’ın altındaki korelasyon katsayıları 

söz konusu değişkenler arasında zayıf ilişkiyi, %70’in üzerindeki bir değer ise 

ilişkinin kuvvetli olduğunu ortaya koymaktadır (Pekdemir, 1997). 

Hesaplanan korelasyon katsayıları ile değişkenler arasında bulunan ilişkilerin ne 

ölçüde anlamlı olduğunu ortaya koymak için Student (Bağımsız grup) t testinden 

yararlanılmaktadır (Orhunbilge, 1996). Bağımsız grupt testi, bir puanın iki 

kategoriye göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesiyle ortalama puanlar 

arasında bir fark var mı yok mu hususunda karar verilmesini sağlamaktadır. T testi, 

eşitlik hipotezi olan H0 hipotezi ile alternatif hipotez olan H1 hipotezinin test 

edilmesini sağlar. Eşitlik hipotezi H0, korelasyon katsayısının 0’a eşit olduğu başka 

bir ifade ile iki değişken arasındaki ilişkinin anlamsız olduğunu, alternatif H1 

hipotezi ise, değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu göstermektedir     

(H0:r = 0, H1:r # 0) (SPSS Veri Analizi, 2013). Yapılan araştırmada değişkenler 

arasındaki ilişkinin anlamsız olması; söz konusu iki değişken arasında matematiksel 

olarak bir ilişki hesaplanmış olsa bile bu değişkenlerin birbirinden bağımsız olduğu, 
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bulunan ilişkinin tamamen tesadüflere bağlı olarak ortaya çıktığı anlamına 

gelmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı olması ise, söz konusu iki 

değişken arasında bir ilişki olduğunu, bu ilişkilerin tesadüflere bağlanamayacağını 

ifade etmektedir. Araştırmada hesaplanan anlamlılık dereceleri p ile gösterilmektedir 

ve araştırmada genel kabul görmüş olan %5 değeri, p değeri olarak ele alınmaktadır. 

Buna göre istatistik analizler sonucu hesaplanan p değeri %5’den büyük ise, iki 

değişken arasındaki ilişki anlamsız (H0 hipotezi kabul), %5’den küçük ise ilişki 

anlamlı (H1 hipotezi kabul) olarak yorumlanmaktadır (Eymen, 2007). 

Araştırmada yapılan çoklu regresyon analizinde bağımlı değişkenin bağımsız 

değişkenlerle ne ölçüde açıklanabildiğini belirleyebilmek için çoklu regresyon 

katsayısı (r²) hesaplanmıştır. Çoklu regresyon katsayısı bağımsız değişkenlerdeki 

değişimlerin bağımlı değişkeni ne ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır (Pekdemir, 

1995). Bu araştırmada regresyon katsayısı %50 ve üzeri ise, bağımlı değişken ile 

bağımsız değişkenler arasında kuvvetli bir ilişkinin varlığı kabul edilmiştir. Bunun 

dışındaki ilişkiler zayıf olarak nitelendirilmiştir. 

Çoklu regresyon analizinde regresyon katsayısının verdiği ilişkilerin anlamlı olup 

olmadığının kontrolü Anova tabloları aracılığıyla yapılan F testi ile belirlenmektedir. 

Anova testi birden fazla kategoriye ait puanlar arasında bir fark var mı yok mu 

belirlerken, fark varsa bunun nedenini yani farkın hangi kategoriye ait puandan 

kaynaklandığının belirlenmesini ise, post hoc testleri açıklar. Bu kapsamda çalışmada 

Scheffe testi kullanılmıştır. 

Hesaplanan F’nin anlamlılık düzeyi p ile gösterilmektedir. P değeri, çoklu 

regresyonda kurulan regresyon denkleminin tamamının anlamlı olup olmadığını veya 

çoklu korelasyon katsayısının anlamlılık düzeyini ifade eder (Pekdemir, 1995).         

P değeri, 1 ya da 1’e yakın olduğunda regresyon katsayısı ile belirtilen ilişkinin 

anlamsız olduğunu, p değeri 0 ya da 0’a yakın olduğunda ise ilişkinin anlamlı 

olduğunu ifade eder. Araştırmada p değeri genel kabul gören %1 ile %10 aralığında 

olmak üzere %5 olarak kabul edilmiştir. Hesaplanan p değerinin %5’in üzerinde 

olması halinde yapılan test için H0 hipotezinin kabul edilmesi gerekir. H0 = Bağımlı 

değişken üzerinde bağımsız değişkenlerin hiç bir etkisi yoktur. Bu durumda 

kurulacak regresyon denklemi anlamsızdır veya anlamlı bir korelasyon ilişkisi 

yoktur. Buna karşılık hesaplanan p değeri %5’den düşük ise, H1 hipotezi = Bağımlı 

değişken üzerinde bağımsız değişkenlerin etkisi vardır diye kabul edilir. Bu durumda 
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kurulacak regresyon denklemi anlamlıdır ve korelasyon ilişkileri önemlidir 

(Pekdemir, 1995) şeklinde yorumlanmaktadır. 

6.7 Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonucunda elde edilen 

bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir.  

6.7.1 Demografik özelliklerin frekans dağılımı 

Yapılan araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; örnek kütleyi (örneklemi) 

oluşturan çatmaların gerçekleştiği Meteorolojik Hava şartlarının (görüş durumu, 

rüzgar kuvveti ve yönü, akıntı kuvveti ve yönü), çatmaya karışan gemilerin Fiziksel 

özelliklerinin (en, boy, gross ton, net tonaj, makine gücü), çatma sırasındaki durumu 

(hız, çatma zamanı, çatmanın olduğu ay), çatma sonrasında kusur oranları, hata 

türlerini gösteren dağılımlar frekans ve yüzdeler olarak çizelge ve şekiller ile 

gösterilmiştir. 

Çizelge 6.1 : Gemilerin boy değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Boy f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-250 ft 56 22,5 22,5 22,5 

250-500 ft. 107 43,0 43,0 65,5 
500-750 ft 71 28,5 28,5 94,0 

750-1000 ft. 13 5,2 5,2 99,2 
1000 ve üzere 2 ,8 ,8 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.1 ve Şekil 6.1’de görüldüğü üzere, örneklem grubunun 56 adedi (%22,5) 0-

250 ft; 107 adedi (%43) 250-500 ft, 71 adedi (%28,5) 500-750 ft., 13 adedi (%5,2) 

750-1000 ft. ve 2’si (%0,8) 1000 ft. üzeri boy uzunluğuna sahiptir.  
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Şekil 6.1 : Örneklem grubunun boy dağılımları. 

Çizelge 6.2 : Gemilerin en değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

En f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-50 ft. 90 36,1 36,1 36,1 

50-100 ft. 141 56,6 56,6 92,8 
100-200 ft. 18 7,2 7,2 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.2 ve Şekil 6.2’de görüldüğü üzere, örneklem grubunun 90 adedi (%36,1) 0-

50 ft; 141 adedi (%56,6) 50-100 ft, 18’i (%7,2) 100-200 ft. genişliğe sahiptir. 
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Şekil 6.2 : Örneklem grubunun en dağılımları. 

Çizelge 6.3 : Gemilerin gross ton ağırlık değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Ağırlık f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-500 t 24 9,6 9,6 9,6 

500-5000 t 78 31,3 31,3 41,0 
5000-25000 115 46,2 46,2 87,1 

25000-75000 26 10,4 10,4 97,6 
75000 ve üzeri 6 2,4 2,4 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.3 ve Şekil 6.3’de görüldüğü üzere, örneklem grubunun 24 adedi (%9,6) 0-

500 t; 78 adedi (%31,3) 500-5000 t, 115 adedi (%46,2) 5000-25000 t., 26 tanesi 

(%10,4) 25000-75000 t. ve 6’sı (%2,4) 75000 t. üzeri gross ton ağırlığa sahiptir.  
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Şekil 6.3 : Örneklem grubunun gross ton ağırlık dağılımları. 

Çizelge 6.4 : Gemilerin net ağırlık değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Ağırlık f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-500 t 44 17,7 17,7 17,7 

500-5000 t 107 43,0 43,0 60,6 
5000-25000 83 33,3 33,3 94,0 

25000-75000 14 5,6 5,6 99,6 
75000 ve üzeri 1 ,4 ,4 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.4 ve Şekil 6.4’de görüldüğü üzere, örneklem grubunun 44 adedi (%17,7) 0-

500 t; 107 adedi (%43) 500-5000 t, 83 tanesi (%33,3) 5000-25000 t., 14 tanesi 

(%5,6) 25000-75000 t. ve 1’i (%0,4) 75000 t. üzeri net ağırlığa sahiptir.  
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Şekil 6.4 : Örneklem grubunun net ağırlık dağılımları. 

Çizelge 6.5 : Gemilerin makine güçleri değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Güç f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-500 hp 40 16,1 16,1 16,1 

500-5000 hp 94 37,8 37,8 53,8 
5000-25000 109 43,8 43,8 97,6 

25000-50000 hp 5 2,0 2,0 99,6 
50000 üzeri 1 ,4 ,4 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.5 ve Şekil 6.5’de görüldüğü üzere, örneklem grubunun 40 adedi (%16,1) 0-

500 hp.; 94 adedi (%37,8) 500-5000 hp, 109 adedi (%43,8) 5000-25000 hp., 5 tanesi 

(%2) 25000-75000 hp. ve 1’i (%0,4) 75000 hp. üzeri makine gücüne sahiptir.  
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Şekil 6.5 : Örneklem grubunun makine güç dağılımları. 

Çizelge 6.6 : Gemilerin çatışma hızı değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Hız f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-5 knot 102 41,0 41,0 41,0 

5-10 knot 92 36,9 36,9 77,9 
10-15 knot 44 17,7 17,7 95,6 
15-20 knot 7 2,8 2,8 98,4 
20-30 knot 4 1,6 1,6 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.6 ve Şekil 6.6’da görüldüğü üzere, örneklem grubunun 102 adedi (%41) 0-

5 knots.; 92 adedi (%36,9) 5-10 knots, 44 tanesi (%17,7) 10-15 knots, 7’si (%2,8) 

15-20 knots ve 4’ü (%1,6) 20-30 knots çatışma hızına sahiptir. 
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Şekil 6.6 : Örneklem grubunun çatışma hızı dağılımları. 

Çizelge 6.7 : Gemilerin baş draft değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Baş Draft f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-10 ft 55 22,1 22,1 22,1 

10-30 ft 157 63,1 63,1 85,1 
30-70 ft 37 14,9 14,9 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.7 ve Şekil 6.7’de görüldüğü üzere, örneklem grubunun 55 adedi (%22,1) 0-

10 ft; 157 adedi (%63,1) 10-30 ft, 37 tanesi (%14,9) 30-70 ft. baş drafta sahiptir. 
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Şekil 6.7 : Örneklem grubunun baş draft dağılımları. 

Çizelge 6.8 : Gemilerin kıç draft değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Kıç Draft f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-10 ft 31 12,4 12,4 12,4 

10-30 ft 173 69,5 69,5 81,9 
30-70 ft 45 18,1 18,1 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.8 ve Şekil 6.8’de görüldüğü üzere, örneklem grubunun 31 adedi (%12,4) 0-

10 ft; 173 adedi (%69,5) 10-30 ft, 45 tanesi (%18,1) 30-70 ft. kıç drafta sahiptir. 
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Şekil 6.8 : Örneklem grubunun kıç draft dağılımları. 

Çizelge 6.9 : Gemilerin çatma zamanı değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Zaman f % Geçerli % Yığılmalı % 
00.00-00:06 62 24,9 24,9 24,9 
06.00-12.00 40 16,1 16,1 41,0 
12.00-18.00 46 18,5 18,5 59,4 
18.00-23.59 101 40,6 40,6 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.9 ve Şekil 6.9’da görüldüğü üzere, örneklem grubunda çatmaların; 62 

adedi (%24,9) 00.00-06:00 saatleri arasında, 40 adedi (%16,1) 06.00-12:00 saatleri 

arasında, 46 adedi (%18,5) 12.00-18:00 saatleri arasında, 101 tanesi (%40,6) 18.00-

23.59 saatleri arasında meydana gelmiştir.  
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Şekil 6.9 : Örneklem grubunun çatma zamanı dağılımları. 

Çizelge 6.10 : Gemilerin çatma açısı değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Açı f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-30 62 24,9 24,9 24,9 

30-60 78 31,3 31,3 56,2 
60-90 109 43,8 43,8 100,0 
Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.10 ve Şekil 6.10’da görüldüğü üzere, örneklem grubunun çatma açıları; 62 

adedi (%24,9) 0-30 derece; 78 adedi (%31,3) 30-60 derece, 109 tanesi (%43,8) 60-90 

derece şeklinde bir dağılım göstermektedir. 
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Şekil 6.10 : Örneklem grubunun çatma açısı dağılımları. 

Çizelge 6.11 : Çatmanın olduğu ay (mevsim) değişkeni için frekans ve yüzde 
değerleri. 

Mevsim f % Geçerli % Yığılmalı % 
İlkbahar 44 17,7 17,7 17,7 

Yaz 64 25,7 25,7 43,4 
Sonbahar 73 29,3 29,3 72,7 

Kış 68 27,3 27,3 100,0 
Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.11 ve Şekil 6.11’de görüldüğü üzere, örneklem grubunda çatmanın 

meydana geldiği ay (mevsim) dağılımları; 44’ü (%17,7) İlkbahar, 64’ü (%25,7) Yaz, 

73’ü (%29,3) Sonbahar, 68’i (%27,3) Kış mevsimi şeklindedir. 
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Şekil 6.11 : Örneklem grubunun kaza mevsimi dağılımları. 

Çizelge 6.12 : Çatmalarda rüzgar şiddeti değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Rüzgar Şiddeti f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-2 181 72,7 72,7 72,7 
3-4 38 15,3 15,3 88,0 
5-6 16 6,4 6,4 94,4 

7 ve üzeri 14 5,6 5,6 100,0 
Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.12 ve Şekil 6.12’de görüldüğü üzere, örneklem grubunun 181 adedi 

(%72,7) 0-2 kuvvetinde, 64 adedi (%38) 3-4 kuvvetinde, 16 tanesi (%6,4) 5-6 

kuvvetinde, 14’ü ise (%5,6) 7 ve üzerindeki kuvvette rüzgar şiddetine maruz 

kalmıştır. 
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Şekil 6.12 : Örneklem grubunun rüzgar kuvveti dağılımları. 

Çizelge 6.13 : Rüzgar yönü değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Rüzgar Yönü f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-90 111 44,6 44,6 44,6 

90-180 48 19,3 19,3 63,9 
180-270 64 25,7 25,7 89,6 
270-360 26 10,4 10,4 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.13 ve Şekil 6.13’de görüldüğü üzere, örneklem grubunda rüzgar, 111 

adedinde (%44,6) 0-90 dereceden, 48 adedinde (%19,3) 90-180 dereceden, 64 

tanesinde (%25,7) 180-270 dereceden, 26’sında (%10,4) 270-360 dereceden 

esmektedir. 
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Şekil 6.13 : Örneklem grubunun rüzgar yönü dağılımları. 

Çizelge 6.14 : Akıntı kuvveti değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Akıntı Kuvveti f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-2 221 88,8 88,8 88,8 
3-4 28 11,2 11,2 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.14 ve Şekil 6.14’de görüldüğü üzere, örneklem grubunun 221 adedinde 

(%88,8) 0-2 knots, 28 adedinde (%11,2) 3-4 knots akıntı kuvveti görülmektedir. 
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Şekil 6.14 : Örneklem grubunun akıntı kuvveti dağılımları. 

Çizelge 6.15 : Akıntı yönü değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Akıntı Yönü f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-90 135 54,2 54,2 54,2 

90-180 35 14,1 14,1 68,3 
180-270 67 26,9 26,9 95,2 
270-360 12 4,8 4,8 100,0 

Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.15 ve Şekil 6.15’de görüldüğü üzere, akıntı yönü dağılımı örneklem 

grubunun 135 adedinde (%54,2) 0-90 dereceden, 35 adedinin (%14,1) 90-180 

dereceden, 67 tanesinin (%26,9) 180-270 dereceden, 12’sinin (%4,8) 270-360 

dereceden meydana gelmektedir. 
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Şekil 6.15 : Örneklem grubunun akıntı yönü dağılımları. 

Çizelge 6.16 : Görüş durumu değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Görüş Durumu f % Geçerli % Yığılmalı % 
Normal (İyi) 175 70,3 70,3 70,3 

Kısıtlı 74 29,7 29,7 100,0 
Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.16 ve Şekil 6.16’da görüldüğü üzere, örneklem grubundaki çatmaların 175 

adedi (%70,3) Normal (iyi) görüş şartlarında, 74 adedi (%29,7) Kısıtlı görüş 

şartlarında gerçekleşmiştir. 
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Şekil 6.16 : Örneklem grubunun görüş durumu dağılımları. 

Çizelge 6.17 : Çatma türü (şekli) değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Çatma Türü f % Geçerli % Yığılmalı % 
pru-pru 111 44,6 44,6 44,6 
rotakes 94 37,8 37,8 82,3 

yetiştekne 20 8,0 8,0 90,4 
demirli 24 9,6 9,6 100,0 
Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.17 ve Şekil 6.17’de görüldüğü üzere, örneklem grubundaki çatmaların 111 

adedini (%44,6) pruva-pruvaya, 94 adedini (%37,8) Rotaları kesişen, 20 adedini 

(%8) Yetişen tekne, 24 tanesini (%9,6) demirli gemilerde meydana gelen çatma 

türleri oluşmaktadır. 
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Şekil 6.17 : Örneklem grubunun çatma türü (şekli) dağılımları. 

Çizelge 6.18 : Ülke türü değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Çatma Türü f % Geçerli % Yığılmalı % 
yabancı 216 86,7 86,7 86,7 

yerli 33 13,3 13,3 100,0 
Total 249 100,0 100,0  

Çizelge 6.18 ve Şekil 6.18’de görüldüğü üzere, örneklem grubunun 216 adedi 

(%86,7) yabancı çatma örneğinden, 33 adedi ise (%13,3) yerli olmak üzere çatmaya 

karışan toplam 249 gemiden oluşmaktadır. 
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Şekil 6.18 : Örneklem grubunun ülke dağılımları. 

Çizelge 6.19 : Gemilerin personel sayısı değişkeni için frekans ve yüzde değerleri. 

Çatma Türü f % Geçerli % Yığılmalı % 
0-10 30 12,0 12,0 12,0 

10-50 202 81,1 81,1 93,2 
50-100 13 5,2 5,2 98,4 

100 üzeri 4 1,6 1,6 100,0 
Toplam 249 100 100  

Çizelge 6.19 ve Şekil 6.19’da anlaşılacağı üzere, örneklem grubundaki gemilerden 

30 adedinin (%12) 0 – 10 kişi aralığında, 202 adedinin (%81,1) 10 -50 kişi 

aralığında, 13 adedinin (%5,2) 50- 100 kişi aralığında, 4’ünün ise (%1,6) 100 kişi ve 

üzerinde bir personele sahip olduğu görülmektedir. 
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Şekil 6.19 : Örneklem grubunun personel sayıları dağılımları. 

6.7.2 Gemilerin fiziksel özelliklerine ait istatistiksel değerler 

Çizelge 6.20 : Gemilerin fiziksel özelliklerine ait istatistiksel değerler. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Gemi Boyu 249 24,00 1026,00 426,0229 201,72724 

En 249 8,20 166,70 59,8699 26,96117 
Gross ton 249 4,78 231000,00 13002,1755 22412,83238 
Net ağırlık 249 3,25 104902,00 7470,0826 11355,08426 

Makine Güç 249 56,00 175000,00 7031,4096 12855,51045 
Personel Sayısı 249 2,00 908,00 36,4900 72,89681 

Hız 249 0 28,50 7,2406 4,70243 
Başdraft 249 1,00 67,00 19,6762 10,87055 
Kıçdraft 249 1,10 69,00 22,0981 10,59697 

Çizelge 6.20’de, örneklem grubuna ait gemilerin boy, en, gross ton, net ağırlık, 

makine gücü, personel sayısı, çatma anındaki hız, baş draft ve kıç draftlarına ait 

değerleri için minimum, maximum, ortalama ve standart hataları görülmektedir. 
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Çizelge 6.21 : Görüş şartları ve çatma türü (şekli) değişkenleri için çapraz çizelge 
(Crosstabulation).  

 
Çatma türü (şekli) 

Total Pruva-
pruvaya 

Rotaları 
kesişen 

Yetişen 
tekne 

Demirli 
gemiler 

Görüş Durumu normal 63 72 20 20 175 
kısıtlı 48 22 0 4 74 

Total 111 94 20 24 249 

Örneklem grubunu oluşturan çatmaların görüş şartları ile çatma türü (şekli) ’ni 

oluşturan Çizelge 6.21 ve Şekil 6.20’ye bakıldığında; Normal görüş şartlarında; 63 

adet gemi pruva pruvaya, 72 gemi rotaları kesişen, 20 adet gemi yetişen tekne ve 20 

adet demirli gemi çatmaya karışmışlardır. Kısıtlı görüş şartlarında ise; 48 adet gemi 

pruva pruvaya, 22 gemi rotaları kesişen, 4 adet demirli gemi çatmaya karışırken 

kısıtlı görüş durumunda yetişen tekne çatma türüne yönelik örnek bulunmamaktadır.  

 
Şekil 6.20 : Örneklem grubunun görüş durumu&çatma türü (şekli) dağılımları. 
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Çizelge 6.22 : Çatmalarda görüş durumu ve kusur oranı değişkenleri için çapraz 
çizelge (Crosstabulation). 

 Kusur oranı Total %0-%25 %25-%50 %50-%75 %75-%100 

Görüş Durumu normal 58 40 31 46 175 
kısıtlı 7 37 28 2 74 

Total 65 77 59 48 249 

Çizelge 6.22 ve Şekil 6.21’den anlaşılacağı üzere Örneklem grubunu oluşturan 

çatmalarda görüş durumu normal olduğunda; 58 adet gemi %0 - %25 aralığında, 40 

adet gemi %25 - %50 aralığında, 31 adet gemi %50 - %75 aralığında, 46 adet gemi 

%75 - %100 aralığında kusur oranına sahiptir. Görüş şartlarının kısıtlı olduğu 

durumda; 7 adet gemi %0 - %25 aralığında, 37 adet gemi %25 - %50 aralığında, 28 

adet gemi %50 - %75 aralığında, 2 adet geminin ise, %75 - %100 aralığında kusur 

oranı bulunmaktadır. 

 
Şekil 6.21 : Örneklem grubunun görüş durumu&kusur oranı dağılımları. 
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Çizelge 6.23 : Görüş durumu ve İhlal edilen kurallar (Hata türü) değişkenleri için 
çapraz çizelge (Crosstabulation). 

DÇÖT Kuralları Görüş Durum Total Normal Kısıtlı 

Hata 

-- 34 1 35 
2 1 0 1 
5 57 21 78 
6 5 33 38 
7 2 1 3 
8 8 1 9 
9 11 7 18 
10 5 1 6 
13 10 0 10 
14 12 1 13 
15 10 4 14 
16 2 0 2 
17 2 0 2 
19 3 2 5 
21 3 0 3 
27 3 0 3 
34 1 0 1 
35 0 2 2 
37 1 0 1 

40 (Yrl.dzl.) 5 0 5 
Total 175 74 249 

Çizelge 6.23 ve Şekil 6.22’den anlaşılacağı üzere Örneklem grubunu oluşturan 

çatmalarda normal görüş şartlarında; 34 adet geminin herhangi bir kusuru 

bulunmazken 57 adet gemi tarafından en çok DÇÖT Kural 5 (Gözcülük) ’in ihlal 

edildiği görülürken, kısıtlı görüş şartlarında 1 geminin kusuru bulunmazken 33 

geminin en çok DÇÖT Kural 6 (Emniyetli seyir) ’ya aykırı seyir yaptığı tespit 

edilmiştir. Bunun yanında normal görüş şartlarında 175 adet gemi çeşitli DÇÖT 

Kurallarına uymazken 5 geminin Yerel trafik düzenlemelerine (40 numara ile ifade 

edilen kural) uygun manevra yapmadığı, kısıtlı görüş şartlarında 74 adet geminin 

kural ihlali yaptığı görülmektedir. Buradan da kısıtlı görüş şartlarında gemilerin daha 

temkinli hareket ettiği sonucuna varılabilir. 
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Şekil 6.22 : Örneklem grubunun görüş durumu&hata türü dağılımları. 
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Çizelge 6.24 : Çatmalarda hata türü ve kusur oranı değişkenleri için çapraz çizelge  
(Crosstabulation). 

DÇÖT Kuralları Kusur oranı Total %0-%25 %25-%50 %50-%75 %75-%100 

Hata 

Yok 35 0 0 0 35 
2 0 0 0 1 1 
5 11 33 16 18 78 
6 4 21 11 2 38 
7 2 1 0 0 3 
8 5 4 0 0 9 
9 1 4 10 3 18 

10 0 1 4 1 6 
13 0 1 2 7 10 
14 0 2 6 5 13 
15 1 3 5 5 14 
16 0 1 1 0 2 
17 1 0 1 0 2 
19 0 2 2 1 5 
21 1 2 0 0 3 
27 1 1 0 1 3 
34 1 0 0 0 1 
35 0 1 0 1 2 
37 1 0 0 0 1 
40 1 0 1 3 5 

Total 65 77 59 48 249 

Çizelge 6.24 ve Şekil 6.23’den anlaşılacağı üzere; toplamda 249 gemiden 35 

tanesinin bir kusuru bulunmazken 65 tanesi %0 - %25 kusur oranı aralığında, 77 

adedinin %25 - %50 kusur oranı aralığında, 59 adedinin %50 - %75 kusur oranı 

aralığında, 48 adedinin ise %75 - %100 kusur oranı aralığında bir kusur oranına 

sahip olduğu ve tüm kusur oranı kategorilerinde en çok ihlal edilen kuralın DÇÖT 

Kural 5 (Gözcülük) olduğu görülmektedir.  
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Şekil 6.23 : Örneklem grubunun kusur oranı&hata türü dağılımları. 

 317 



Çizelge 6.25 : Çatmaların hata türü ve çatma türü değişkenleri için çapraz çizelge  
(Crosstabulation). 

 
DÇÖT Kuralları 

Çatma türü  
Total Pruva-

pruvaya 
Rotaları 
kesişen 

Yetişen 
tekne 

Demirli 
gemiler 

Hata 

00 6 14 6 9 35 
2 0 0 0 1 1 
5 28 37 3 10 78 
6 26 10 1 1 38 
7 2 0 0 1 3 
8 8 1 0 0 9 
9 17 0 0 1 18 

10 0 6 0 0 6 
13 1 1 8 0 10 
14 13 0 0 0 13 
15 2 12 0 0 14 
16 0 2 0 0 2 
17 1 1 0 0 2 
19 2 3 0 0 5 
21 0 2 1 0 3 
27 3 0 0 0 3 
34 0 1 0 0 1 
35 0 1 0 1 2 
37 1 0 0 0 1 

40 (Yerel düzl.) 1 3 1 0 5 
Total 111 94 20 24 249 

Çizelge 6.25 ve Şekil 6.24’den anlaşılacağı üzere; Çatma türü ile ihlal edilen hata 

türlerinin karşılaştırılması incelendiğinde 35 adet kusuru olmayan geminin çatma 

türlerine göre dağılımları; 6’sı pruva pruvaya, 14’ü rotaları kesişen, 6’sı yetişen 

tekne, 9’u demirli gemiler şeklindedir. Örneklemin tamamına bakıldığında ise çatma 

türleri dağılımı; 111 gemi pruva pruvaya, 94 gemi rotaları kesişen, 20 gemi yetişen 

tekne ve 24 gemide demirli durumdayken çatma meydana gelmiştir. Çatma türü 

açısından bakıldığında, pruva pruvaya, rotaları kesişen ve demirli gemilerde 

meydana gelen çatmalarda en çok ihlal edilen DÇÖT kuralı, DÇÖT kural 5 

(Gözcülük), yetişen tekne çatmalarında ise DÇÖT kural 13 (Yetişme) olduğu 

görülmektedir.  
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Şekil 6.24 : Örneklem grubunun çatma türü&hata türü dağılımları. 

Çizelge 6.26 : Gemilerin personel sayısı ve çatma türü değişkenleri için çapraz 
çizelge (Crosstabulation). 

 
Çatma türü 

Total Pruva-
pruva 

Kesişen 
rota 

Yetişen 
tekne Demirli 

Personel 
Sayısı 

0-10 10 10 4 6 30 
10-50 94 79 11 18 202 
50-100 6 4 3 0 13 

100 üzeri 1 1 2 0 4 
Total 111 94 20 24 249 

Çizelge 6.26 ve Şekil 6.25’den anlaşılacağı üzere; Örneklem grubunu oluşturan 

çatmalarda tüm çatma biçimlerinde personel sayısı 10 ile 50 gemi adamı aralığında 

yoğunluk kazanmıştır.  
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Şekil 6.25 : Örneklem grubunun çatma türü&personel sayısı dağılımları. 
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Çizelge 6.27 : Gemilerin personel sayısı ve hata türü değişkenleri için çapraz çizelge 
(Crosstabulation). 

DÇÖT Kuralları Personel Sayısı Total 0-10 10-50 50-100 100 üzeri 

Hata 

- 7 27 1 0 35 
2 1 0 0 0 1 
5 10 65 3 0 78 
6 1 32 3 2 38 
7 1 1 1 0 3 
8 1 8 0 0 9 
9 1 16 0 1 18 
10 0 5 1 0 6 
13 1 6 2 1 10 
14 3 10 0 0 13 
15 1 13 0 0 14 
16 0 1 1 0 2 
17 0 2 0 0 2 
19 0 5 0 0 5 
21 1 2 0 0 3 
27 0 2 1 0 3 
34 0 1 0 0 1 
35 0 2 0 0 2 
37 0 1 0 0 1 
40 2 3 0 0 5 

Total 30 202 13 4 249 

Çizelge 6.27 ve Şekil 6.26’den anlaşılacağı üzere; Örneklem grubuna bakıldığında 0 

– 10 kişi arasında personele sahip gemilerde toplam 30 adet kural ihlali yapılırken en 

çok DÇÖT kural 5 (Gözcülük) ihlal edilmiştir. 10 – 50 kişi aralığında personele 

sahip gemilerde 202 adet kural hatası göze çarparken en çok DÇÖT kural 5 

(Gözcülük) ve kural 6 (Emniyetli seyir) ’ya aykırı hareket edilmiştir. Personel sayısı 

50 – 100 arasında olan gemilerde toplamda 13 hatalı manevra yapılırken, personel 

sayısı 100 ve üzerinde olan gemilerde toplam 4 ihlal görülmektedir.  
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Şekil 6.26 : Örneklem grubunun personel sayısı&hata türü dağılımları. 

Çizelge 6.28 : Gemilerin personel sayısı ve kusur oranı değişkenleri için çapraz 
çizelge (Crosstabulation). 

 Personel sayısı Total 0-10 10-50 50-100 100 üzeri 

Kusur oranı 

%0-%25 11 52 2 0 65 
%25-%50 6 62 7 2 77 
%50-%75 3 52 2 2 59 

%75-%100 10 36 2 0 48 
Total 30 202 13 4 249 

Çizelge 6.28 ve Şekil 6.27’den anlaşılacağı üzere; Örneklem grubunu oluşturan 

çatmalarda kusur oranı %25’e kadar personel sayısı 0-10 arasında 11 gemi, 10-50 

arasında 52 gemi, 50-100 arasında 2 gemi olmak üzere toplam 65 gemidir. Kusur 

oranı %25-%50 arasında personel sayısı 0-10 arasında 6 gemi, 10-50 arasında 62 

gemi, 50-100 arasında 7 gemi, 100 ve üzerinde 2 gemi olmak üzere toplam 77 gemi 

bulunmaktadır. Kusur oranı %50-%75 arasında personel sayısı 0-10 arasında 3 gemi, 

10-50 arasında 52 gemi, 50-100 arasında 2 gemi olmak üzere toplam 59 gemi olduğu 

görülmektedir. Kusur oranı %75-%100 arasında personel sayısı 0-10 arasında 10 
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gemi, 10-50 arasında 36 gemi, 50-100 arasında 2 gemiyle toplamda 48 gemi 

bulunmaktadır.  

 
Şekil 6.27 : Örneklem grubunun personel sayısı&kusur oranı dağılımları. 

Çizelge 6.29 : Çatmaların ülke türü ve çatışma türü değişkenleri için çapraz çizelge 
(Crosstabulation). 

Çatma türü Ülke Total yabancı yerli 

 

pruva-pruva 111 0 111 
Rotaları kesişen 81 13 94 
Yetişen tekne 16 4 20 

Demirli gemiler 8 16 24 
Total 216 33 249 

Çizelge 6.29 ve Şekil 6.28’den anlaşılacağı üzere; Örneklem grubundaki gemilerden 

216’sını yabancı gemi örnekleri oluştururken 33’ünü yerli örnekler oluşturmaktadır. 

Çatma biçimine göre incelendiğinde yabancı örneklerden 111’ini pruva pruvaya 

gelen gemilerin çatışması oluşturmakta, rotaları kesişen çatma biçiminde 81 yabancı 

örnekle 13 yerli örnek toplamda 94 gemi kazası görülmekte, yetişen tekne örneğinde 

ise, 16 yabancı, 4 yerli örnekle toplamda 20 çatma, demirli gemilerde ise 8 yabancı, 

16 yerli örnekle toplamda 24 çatmanın gerçekleştiği görülmektedir. 
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Şekil 6.28 : Örneklem grubunun çatma türü&ülke türü dağılımları. 

6.7.3 Değişkenler arasındaki ilişkilerin analizi 

Çizelge 6.30 : Kusur oranı ile gemilerin fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin 
analizi. 

 Kusur 
Oran Boy En Gross 

ton 
Net 

ağırlık Mk.güç Kıç 
draft 

Baş 
draft 

Personel 
sayısı 

Kusur 
oranı 

Pearson 
Correlation 1 ,010 -,003 -,024 -,029 -,017 -,043 -,062 -,011 

Sig. (2-tailed)  ,871 ,965 ,710 ,651 ,793 ,502 ,327 ,860 
N 249 249 249 249 249 249 249 249 249 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Çizelge 6.30’dan da anlaşılacağı üzere, kusur oranı ile gemilerin fiziksel özellikleri 

arasında ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Korelasyon analizi sonucunda istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. (p>.01) Pearson Korelasyon katsayısı ‘’0’’ a 

çok yakın bulunmuştur. Bu nedenle kusur oranı bağımlı değişkeni ile geminin boyu, 

eni, gross tonu, net ağırlığı, makine gücü, baş ve kıç draft ile personel sayısı 

bağımsız değişkenleri arasında anlamlı (p değerleri %5’den büyük) bir ilişki yoktur. 

Bu durumda ilgili H0 hipotezleri kabul, 1H1, 2H1, 3H1, 4H1, 5H1, 6H1, 7H1, 9H1 
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hipotezleri reddedilmektedir. Başka bir ifadeyle çatma neticesinde gemilere verilen 

kusur oranlarını, gemilere ait fiziksel özellikler etkilememektedir.  

Çizelge 6.31 : Kusur oranı ile meteorolojik durum arasındaki ilişkinin analizi. 

 Kusur 
oranı 

Çatma 
zamanı 

Catmanın 
olduğu ay 

Çatma 
açısı 

Rüzgar 
kuvveti 

Rüzgar 
yönü 

Akıntı 
kuvveti 

Akıntı 
yönü 

Spearman's 
rho 

Kusur 
oranı 

Correlation 
Coefficient 1,000 -,021 -,017 ,006 -,004 -,026 ,006 -,026 

Sig. (2-tailed) . ,739 ,784 ,921 ,946 ,686 ,921 ,680 
N 249 249 249 249 249 249 249 249 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Çizelge 6.31’den de anlaşılacağı üzere, Kusur Oranı ile Meteorolojik Durum 

arasında ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Korelasyon analizi sonucunda istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. (p>.01) Spearman Korelasyon katsayısı ‘’0’’ 

a çok yakın bulunmuştur. Bu nedenle kusur oranı bağımlı değişkeni ile çatma 

zamanı, çatmanın olduğu ay, çatma açısı, rüzgar kuvveti, rüzgar yönü, akıntı kuvveti 

ve yönü bağımsız değişkenleri arasında anlamlı (p değerleri %5’den büyük) bir ilişki 

yoktur. Bu durumda ilgili H0 hipotezleri kabul, 8H1, 11H1, 12H1, 13H1, 14H1, 15H1, 

16H1, 17H1 hipotezleri reddedilmektedir. Başka bir ifadeyle çatma neticesinde 

gemilere verilen kusur oranlarını, çatma zamanları, çatmanın olduğu ay, çatma açısı, 

rüzgar kuvveti ve yönü ile akıntı kuvveti ve yönü etkilememektedir, kusur oranının 

artması ya da azalmasında bir rolü yoktur.  

Çizelge 6.32 : Kusur oranı ile görüş durumu, çatma türü (şekli) ve personel sayısı 
arasındaki ilişkinin analizi. 

 Kusur oranı Görüş 
Durumu 

Çatma 
türü 

(şekli) 

Personel 
Sayısı 

Spearman's 
rho 

Kusur 
oranı 

Correlation 
Coefficient 1,000 ,012 ,033 ,001 

Sig. (2-tailed) . ,849 ,601 ,982 
N 249 249 249 249 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Çizelge 6.32’de görüldüğü üzere; Kusur oranı ile görüşdurumu, çatma türü ve 

personel sayısı arasında ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi 

sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. (p>.01) Spearman 

Korelasyon katsayısı ‘’0’’ a çok yakın bulunmuştur. Bu durumda kusur oranı bağımlı 

değişkeni ile bağımsız değişkenlerden görüş durumu, çatma türü (şekli) ve personel 

sayısı arasında anlamlı (p değeri %5’den büyük) bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 
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Hipotezler açısından bakıldığında ilgili H0 hipotezleri kabul edilmekle beraber 7 ve 

18’nci hipotezler reddedilmektedir. Bunun yanında 19’ncu hipotez (19.H1: Çatma 

türünün kusur oranlarına bir etkisi yoktur.) kabul edilmektedir. 

Çizelge 6.33 : Kusur oranı ile çatışma hızı arasındaki ilişkinin analizi. 

 Kusur oranı Çatışma hızı 

Spearman's rho Kusur 
oranı 

Correlation 
Coefficient 1,000 ,167** 

Sig. (2-tailed) . ,008 
N 249 249 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Çizelge 6.33’ten de anlaşılacağı üzere, Kusur Oranı ile Çatışma Hızı arasında ilişkiyi 

belirlemek üzere yapılan Korelasyon analizi sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı 

bir ilişki saptanmıştır. (p<.01) Spearman Korelasyon katsayısı 0,167 bulunmuştur. 

Bu kapsamda kusur oranı ile çatma hızı arasında zayıf, pozitif yönlü ve anlamlı bir 

ilişki söz konusudur. Çatma hızı arttıkça kusur oranı da artar gibi görünmesine 

rağmen korelasyon katsayısının “0” yakın çıkması nedeniyle zayıf bir ilişki 

olduğundan çatma hızı bağımsız değişkeni, kusur oranı bağımlı değişkenini 

doğrudan etkilememektedir. Kurulan hipotezler çerçevesinde 8 nolu hipotez 

reddedilmekte, H0 hipotezi kabul edilmektedir. 

6.7.3.1 Örneklem grubunun demografik özelliklerine göre kusur oranları 

arasındaki farka ilişkin bulgular 

Aritmetik ortalamalar arasındaki farkın test edilmesinden önce Levene’s testi ile iki 

dağılımın varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, varyansların 

homojen olduğu saptanmıştır (p>0,05). Bu işlemin ardından ortalamalar arasındaki 

farkın test edilmesi işlemlerine geçilmiştir. 

Çizelge 6.34 : Kusur oranlarının görüş durumu değişkenine göre çatmaya karışan  
tüm gemiler için farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 
yapılan bağımsız grup t testi sonuçları. 

Kusur oranı Görüş durumu N  ss  t sd P 

Kusur oranı Normal 175 ,4943 ,35356 ,02673 -1,007 247 0,317 Kısıtlı 74 1,1689 5,75677 ,66921 

Yapılan t testi sonucunda, Çizelge 6.34’de görüldüğü üzere; Kusur oranlarına ait 

değerlerin görüş durumu değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. (t=-1,007; p>0.05). Bu durumda kusur oranı, görüş durumuna 

x xSh
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göre değişmemektedir. Başka bir deyişle, görüş durumunun kusur oranı üzerinde bir 

etkisi yoktur. Bu durumda H0 hipotezi kabul, 18H1 hipotezi reddedilmektedir. 

Çizelge 6.35 : Kusur oranılarının görüş durumu değişkenine göre çatmada kusur 
oranı yüksek gemiler (%50 ve üzerindekiler) için farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup  
t testi sonuçları. 

Puan Görüş 
Durumu N  Ss  t sd P 

Kusur oranı Normal 97 ,7690 ,19340 ,01964 6,159 139 0,000 Kısıtlı 44 ,6114 ,10883 ,01641 

Yapılan t testi sonucunda Çizelge 6.35’de görüldüğü üzere; kusur oranları, görüş 

durumu değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

(t=6,159; p<0.05). Bu farklılık Normal görüş şartlarında çatışan gemilerin kusur 

oranlarının kısıtlı görüş şartlarındakilere göre aralarındaki makasın daha açık 

olduğunu göstermektedir. Bu durumda 20 numaralı H1 hipotezi reddedilmekte, H0 

hipotezi ise kabul edilmektedir.  

Çizelge 6.36 : Kusur oranlarının hata türü değişkenine göre çatmada kusur oranı 
yüksek gemiler (%50 ve üzerindekiler) için farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız  
grup t testi sonuçları. 

Kusur oranı Hata Türü N  Ss  t Sd p 

Kusur oranı Yerel trafik düzenlemeleri 5 ,9000 ,14142 ,06325 2,235 139 0,027 Genel (DÇÖT kuralları) 136 ,7132 ,18466 ,01583 

Yapılan t testi sonucunda Çizelge 6.36’da olduğu gibi kusur oranları, hata türü 

değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık (t=6,159; p<0.05) 

göstermektedir. Bu farklılık yerel trafik düzenlemelerine uymayan, bu kurallara 

aykırı manevra yapan gemilerin, DÇÖT kurallarını ihlal eden gemilere göre daha 

ağır bir kusur oranı ile karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. 

Çizelge 6.37 : Kusur oranların ülke türü değişkenine göre çatmada kusur oranı 
yüksek gemiler için farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonuçları. 

Puan Ülke Türü N  Ss  t sd P 

Kusur oranı Yabancı 125 ,6992 ,17904 ,01601 -3,247 139 0,00 Yerel 16 ,8806 ,16535 ,04134 

Yapılan t testi sonucunda Çizelge 6.37’de olduğu gibi kusur oranına ait Puanlar Ülke 

Türü Değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir (t=-

x xSh

x xSh

x xSh
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3,247; p<0.05). Bu farklılık, ülkemizde (Yerel) görülen çatma davaları neticesinde 

gemilere verilen kusur oranlarının İngiliz mahkemelerine (Yabancı) oranla 

aralarındaki makasın daha açık olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 6.38 : Çatma türü (şekli) değişkenine göre kusur oranı için yapılan tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) sonuçları. 

Kusur Oranı Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F P 

Çatma Türü 
Gruplararası  12,190 3  4,063 ,406 

 
,749 

 Gruplariçi 2452,479 245 10,010 
Toplam 2464,669 248  

Çizelge 6.38’de olduğu gibi çatma türü (şekli) değişkenine göre kusur oranı için 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre; Kusur oranları ile 

çatmanın meydana geliş şekli arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık elde 

edilmemiştir (F=0,406; p>0.05). Kusur oranları çatmanın türüne göre 

değişmemektedir. Diğer bir ifadeyle, çatmanın meydana geliş şekli, pruva pruvaya, 

rotaları kesişen, yetişen tekne ya da demirli gemilere ait olmasıyla kusur oranı 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

Çizelge 6.39 : Çatma türü (şekli) değişkenine göre kazada kusur oranı yüksek olan 
gemiler için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları. 

Kusur 
Oranı 

Varyansın 
kaynağı 

Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F P 

Çatma 
Türü 

Gruplararası 1,044 3 ,348 12,524 
 

,000 
 Gruplariçi 3,808 137 ,028 

Toplam 4,852 140  

Çizelge 6.39’da çatma türü (şekli) değişkenine göre kusur oranı için yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre; Kusur oranı puanları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık elde edilmiştir (F=12,524; p<0.05). Bu farklılığın 

belirlenmesi maksadıyla Scheffe testi uygulanmıştır.  
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Çizelge 6.40 : Çatma türü (şekli) değişkenine göre kazada kusur oranı yüksek olan 
gemiler için yapılan Scheffe testi sonuçları. 

(I) çatma 
türü 

(J) çatma 
türü 

Mean 
Difference  

(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95%Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

pruva-
pruvaya 

rotakesişen -,03151 ,03070 ,788 -,1184 ,0554 
yetişentekne -,22077* ,05663 ,002 -,3811 -,0605 

demirli -,26827* ,05238 ,000 -,4165 -,1200 

Rotaları 
kesişen 

pruva-pruva ,03151 ,03070 ,788 -,0554 ,1184 
yetişentekne -,18926* ,05739 ,015 -,3517 -,0268 

demirli -,23676* ,05321 ,000 -,3874 -,0862 

Yetişen 
tekne 

pruva-pruva ,22077* ,05663 ,002 ,0605 ,3811 
rotakesişen ,18926* ,05739 ,015 ,0268 ,3517 

demirli -,04750 ,07138 ,931 -,2496 ,1546 

Demirli 
pruva-pruva ,26827* ,05238 ,000 ,1200 ,4165 
rotakesişen ,23676* ,05321 ,000 ,0862 ,3874 

yetişentekne ,04750 ,07138 ,931 -,1546 ,2496 
 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Çatma türü (şekli) N Subset for alpha = 0.05 
1 2 

Pruva-pruvaya 65 ,6692  
Rotaları kesişen 54 ,7007  
Yetişen tekne 10  ,8900 

Demirli gemiler 12  ,9375 
Sig.  ,954 ,862 

Çizelge 6.40’ a bakıldığında; Kusur oranı yüksek gemilerin kusur oranları, çatmanın 

türüne (şekline) göre değişmektedir. Bu değişikliğin nedenin belirlenmesi için 

yapılan Scheffe testine göre, yetişen tekne ve demirli gemi çatmalarındaki kusur 

oranları, pruva-pruvaya ve rotaları kesişen gemi çatmalarındaki kusur oranlarına 

nispeten daha büyüktür. Başka bir ifadeyle, yetişen tekne ve demirli gemilere ait 

çatmalarda, pruva pruvaya ve rotaları kesişen gemi çatmalarına nazaran daha yüksek 

kusur oranı verildiği görülmektedir. 

Çizelge 6.41 : Rüzgar kuvveti değişkenine göre kazada kusur oranı yüksek olan 
gemiler için yapılan tek yönlü Varyans analizi (ANOVA) sonuçları. 

Kusur Oranı Varyansın kaynağı Kareler 
Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması F P 

Rüzgarın 
Kuvveti 

Gruplararası ,324 3 ,108 3,26
3 
 

,023 
 Gruplariçi 4,528 137 ,033 

Toplam 4,852 140  

Çizelge 6.41’de, RüzgarkKuvveti değişkenine göre Kusur Oranı için yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre; Kusur Oranı puanları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık elde edilmiştir (F=3,263; p<0.05).  
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Çizelge 6.42 : Rüzgar kuvveti değişkenine göre kazada kusur oranı yüksek olan 
gemiler için yapılan Scheffe testi sonuçları. 

(I) 
rüz.kuv. 

(J) 
rüz.kuv. 

Mean 
Difference  

(I-J) 
Std. Error Sig. 

95%Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1,00 
2,00 -,06443 ,04200 ,505 -,1833 ,0545 
3,00 -,03856 ,06027 ,938 -,2092 ,1320 
4,00 -,20356* ,07106 ,046 -,4047 -,0024 

2,00 
1,00 ,06443 ,04200 ,505 -,0545 ,1833 
3,00 ,02587 ,06887 ,986 -,1691 ,2208 
4,00 -,13913 ,07848 ,374 -,3613 ,0830 

3,00 
1,00 ,03856 ,06027 ,938 -,1320 ,2092 
2,00 -,02587 ,06887 ,986 -,2208 ,1691 
4,00 -,16500 ,08960 ,339 -,4186 ,0886 

4,00 
1,00 ,20356* ,07106 ,046 ,0024 ,4047 
2,00 ,13913 ,07848 ,374 -,0830 ,3613 
3,00 ,16500 ,08960 ,339 -,0886 ,4186 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

Scheffea,b 

Rüz.kuv. N Subset for alpha = 0.05 
1 2 

1,00 101 ,6964  
3,00 10 ,7350 ,7350 
2,00 23 ,7609 ,7609 
4,00 7  ,9000 
Sig.  ,838 ,140 

Çizelge 6.42’de Kusur oranı yüksek gemilerin kusur oranları, rüzgarın kuvvetine 

göre değişmektedir. Bu değişikliğin nedeni tespit etmek maksadıyla yapılan Scheffe 

testi sonucuna göre; rüzgar kuvveti arttıkça gemilerin kusur oranları da artmaktadır. 

Çizelge 6.43 : Kusur oranı ile toplam hata sayısı arasındaki ilişkinin analizi. 

 Kusur oranı Hata sayısı /  
topl. hata sayısı 

Kusur oranı 

Pearson 
Correlation 1 ,907** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 249 249 

Hata sayısı / toplam hata 
sayısı 

Pearson 
Correlation ,907** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 249 249 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Çizelge 6.43’ten de anlaşılacağı üzere, kusur oranı ile toplam hata sayısı arasında 

ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda istatistiksel açıdan 

önemli düzeyde anlamlı ve kuvvetli (korelasyon katsayısı %70’den büyük) pozitif bir 

ilişki saptanmıştır (p<0.01). Spearman Korelasyon katsayısı ‘’0,907’’ olarak 

 330 



bulunmuştur. H0hipotezi reddedilmekte, 10H1 hipotezi (Çatışmada ihlal edilen 

kuralların sayısı arttıkça kusur oranı da artar) kabul edilmektedir. 

Korelasyon katsayısı ile hesaplanan değer, yapılan toplam hata sayısının, kusur 

oranını doğru orantılı olarak etkilediğini göstermektedir. Kusur oranını belirleyen 

makamlar, yapılan toplam hata sayısını ya da bir başka deyişle DÇÖT kuralları veya 

yerel trafik düzenlemelerinde ihlal edilen kural sayısını dikkate alarak kusur oranına 

hükmetmektedirler sonucuna ulaşılmaktadır. 

Hesaplanan korelasyon katsayısının 1’e yakın bir değer olması (r = 0,907) ve kusur 

oranı ile ihlal edilen toplam hata sayısı arasında anlamlı, kuvvetli ve pozitif bir ilişki 

tespit edilmesi nedeniyle bir çatmada kusur oranının tahmin edilmesine yönelik bir 

model oluşturulması amacıyla Çizelge 6.44’de yeralan aşağıdaki regresyon analizi 

yapılmıştır. 

Çizelge 6.44 : Regresyon analizi. 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 

1 ,907a ,822 ,822 ,13102 
a. Predictors: (Constant), Hata sayısı / toplam hata sayısı 

 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 19,622 1 19,622 1143,082 ,000b 
Residual 4,240 247 ,017   

Total 23,862 248    
a. Dependent Variable: Kusur oranı 
b. Predictors: (Constant), Hata sayısı / toplam hata sayısı 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,033 ,016  2,029 ,044 

Hata sayısı / toplam hata 
sayısı ,931 ,028 ,907 33,809 ,000 

a. Dependent Variable: Kusur oranı 

Korelasyon katsayısı (r = 0,907) ve regresyon katsayısı (r2 = 0,822), %50’nin 

üzerinde bir değer olduğundan kusur oranı ile hata sayısı / toplam hata sayısı 

arasında kuvvetli bir ilişki olduğu görülmektedir.  
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Kusur oranının tahmin edebilmesi maksadıyla yapılan regresyon analizi sonucunda 

kurulan regresyon denklemi; 

 

sonucunda yukarıdaki modele ulaşılmaktadır.  

6.7.3.2 Kurulan regresyon denkleminin sınanması 

Kurulan regresyon denkleminin sınanması maksadıyla, örneklemi oluşturan 

çatmalarda mahkemeler tarafından belirlenen kusur oranları ile hata sayısı / toplam 

hata sayısı değerleri ve her örnek çatma davası için önerilen model çerçevesinde 

kusur oranları hesaplanarak sonuçları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki Çizelge 

6.45’de gösterilmiştir.  

Karşılaştırmalı Çizelge 6.45 incelendiğinde mahkemeler tarafından belirlenen kusur 

oranları ile hesaplanan tahmini kusur oranlarının birbirlerine çok yakın değerler 

olduğu görülmektedir. Aynı zamanda mahkemeler tarafından tayin edilen kusur 

oranlarının kendi içlerinde tutarlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Tahmini Kusur Oranı = 0,033 + 0.931 (Bir gemi için Hata Sayısı / Çatmadaki 

Toplam hata sayısı)  
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Çizelge 6.45 : Kusur oranları ile bir gemi için hata sayısı / çatmadaki toplam hata 
sayısı ve hesaplanan kusur oranlarının karşılaştırılması. 

Kusur 
Oranları 

Bir gemi için hata sayısı /  
çatmadaki toplam hata sayısı Hesaplanan Kusur Oranları 

0,5 0,5 0,4985 
0,5 0,5 0,4985 
1 1 0,964 
0 0 0,033 

0,75 0,75 0,73125 
0,25 0,25 0,26575 
0,75 0,75 0,73125 
0,25 0,25 0,26575 
0,5 0,666667 0,653667 
0,5 0,333333 0,343333 
0,5 0,666667 0,653667 
0,5 0,333333 0,343333 
0,3 0,333333 0,343333 
0,7 0,666667 0,653667 
0,7 0,6 0,5916 
0,3 0,4 0,4054 

0,15 0,166667 0,188167 
0,85 0,833333 0,808833 
0,75 0,714286 0,698 
0,25 0,285714 0,299 
0,85 0,833333 0,808833 
0,15 0,166667 0,188167 
0,8 0,8 0,7778 
0,2 0,2 0,2192 
0,8 0,666667 0,653667 
0,2 0,333333 0,343333 

0,85 0,75 0,73125 
0,15 0,25 0,26575 
0,25 0,25 0,26575 
0,75 0,75 0,73125 
0,2 0,333333 0,343333 
0,8 0,666667 0,653667 
0,5 0,4 0,4054 
0,5 0,6 0,5916 
1 1 0,964 
0 0 0,033 

0,3 0,166667 0,188167 
0,7 0,833333 0,808833 
0,7 0,666667 0,653667 
0,3 0,333333 0,343333 
0,6 0,666667 0,653667 
0,4 0,333333 0,343333 

0,25 0,333333 0,343333 
0,75 0,666667 0,653667 

0 0 0,033 
1 1 0,964 

0,7 0,8 0,7778 
0,3 0,2 0,2192 

0,75 0,666667 0,653667 
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Çizelge 6.45 (devam) : Kusur oranları ile bir gemi için hata sayısı / çatmadaki 
toplam hata sayısı ve hesaplanan kusur oranlarının 
karşılaştırılması. 

Kusur 
Oranları 

Bir gemi için hata sayısı /  
çatmadaki toplam hata sayısı Hesaplanan Kusur Oranları 

0,25 0,333333 0,343333 
0,5 0,555556 0,550222 
0,5 0,444444 0,446778 
0,5 0,5 0,4985 
0,5 0,5 0,4985 
1 1 0,964 
0 0 0,033 
1 1 0,964 
0 0 0,033 
0 0 0,033 

0,8 0,8 0,7778 
0,2 0,2 0,2192 

0,75 0,5 0,4985 
0,25 0,5 0,4985 
0,2 0,428571 0,432 
0,8 0,571429 0,565 
0 0 0,033 
1 1 0,964 
1 1 0,964 
0 0 0,033 
0 0 0,033 
1 1 0,964 

0,6 0,8 0,7778 
0,4 0,2 0,2192 

0,41 0,375 0,382125 
0,59 0,625 0,614875 
0,4 0,2 0,2192 
0,6 0,8 0,7778 
0 0 0,033 
1 1 0,964 

0,7 0,5 0,4985 
0,3 0,5 0,4985 

0,75 0,75 0,73125 
0,25 0,25 0,26575 

0 0 0,033 
1 1 0,964 

0,5 0,555556 0,550222 
0,5 0,444444 0,446778 
1 1 0,964 
0 0 0,033 

0,7 0,6 0,5916 
0,3 0,4 0,4054 
0,5 0,5 0,4985 
0,5 0,5 0,4985 
1 1 0,964 
0 0 0,033 

0,4 0,375 0,382125 
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Çizelge 6.45 (devam) : Kusur oranları ile bir gemi için hata sayısı / çatmadaki 
toplam hata sayısı ve hesaplanan kusur oranlarının 
karşılaştırılması. 

Kusur 
Oranları 

Bir gemi için hata sayısı /  
çatmadaki toplam hata sayısı Hesaplanan Kusur Oranları 

0,6 0,625 0,614875 
0,6 0,714286 0,698 
0,4 0,285714 0,299 
0,6 0,714286 0,698 
0,4 0,285714 0,299 
0,4 0,333333 0,343333 
0,6 0,666667 0,653667 
0,4 0,4 0,4054 
0,6 0,6 0,5916 
0,2 0,4 0,4054 
0,8 0,6 0,5916 
0,4 0,25 0,26575 
0,6 0,75 0,73125 
1 1 0,964 
0 0 0,033 

0,8 0,666667 0,653667 
0,2 0,333333 0,343333 
1 1 0,964 
0 0 0,033 

0,7 0,714286 0,698 
0,3 0,285714 0,299 
0,3 0,4 0,4054 
0,7 0,6 0,5916 
0 0 0,033 
1 1 0,964 

0,75 0,625 0,614875 
0,25 0,375 0,382125 
0,5 0,4 0,4054 
0,5 0,6 0,5916 
0,5 0,5 0,4985 
0,5 0,5 0,4985 
1 1 0,964 
0 0 0,033 
0 0 0,033 
1 1 0,964 
0 0 0,033 
1 1 0,964 
1 1 0,964 
0 0 0,033 

0,9 0,6 0,5916 
0,1 0,4 0,4054 
0,7 1 0,964 
0 0 0,033 

0,3 0,333333 0,343333 
0,7 0,666667 0,653667 
1 1 0,964 
0 0 0,033 
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Çizelge 6.45 (devam) : Kusur oranları ile bir gemi için hata sayısı / çatmadaki 
toplam hata sayısı ve hesaplanan kusur oranlarının 
karşılaştırılması. 

Kusur 
Oranları 

Bir gemi için hata sayısı /  
çatmadaki toplam hata sayısı Hesaplanan Kusur Oranları 

0,8 0,5 0,4985 
0,2 0,5 0,4985 
0 0 0,033 
1 1 0,964 
1 1 0,964 
0 0 0,033 

0,8 0,4 0,4054 
0,2 0,6 0,5916 
1 0 0,033 
0 1 0,964 
1 1 0,964 
0 0 0,033 
0 0 0,033 
1 1 0,964 
0 0 0,033 
1 1 0,964 

0,2 0,25 0,26575 
0,6 0,75 0,73125 
0 0 0,033 
1 1 0,964 
0 0 0,033 
1 1 0,964 

0,9 0,8 0,7778 
0,1 0,2 0,2192 
0 0 0,033 
1 1 0,964 
1 1 0,964 
0 0 0,033 
1 1 0,964 
0 0 0,033 
1 1 0,964 
0 0 0,033 

0,7 0,75 0,73125 
0,3 0,25 0,26575 
0,5 0,4 0,4054 
0,5 0,6 0,5916 

0,25 0,333333 0,343333 
0,75 0,666667 0,653667 
0,5 0,5 0,4985 
0,5 0,5 0,4985 
0,5 0,5 0,4985 
0,5 0,5 0,4985 

0,25 0,4 0,4054 
0,75 0,6 0,5916 
0,6 0,75 0,73125 
0,4 0,25 0,26575 
0,8 0,75 0,73125 
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Çizelge 6.45 (devam) : Kusur oranları ile bir gemi için hata sayısı / çatmadaki 
toplam hata sayısı ve hesaplanan kusur oranlarının 
karşılaştırılması. 

Kusur 
Oranları 

Bir gemi için hata sayısı /  
çatmadaki toplam hata sayısı Hesaplanan Kusur Oranları 

0,2 0,25 0,26575 
0,5 0,4 0,4054 
0,5 0,6 0,5916 
0,4 0,4 0,4054 
0,6 0,6 0,5916 
0,4 0,4 0,4054 
0,6 0,6 0,5916 
0,4 0,4 0,4054 
0,6 0,6 0,5916 
0,4 0,333333 0,343333 
0,6 0,666667 0,653667 
0,3 0,285714 0,299 
0,7 0,714286 0,698 

0,25 0,375 0,382125 
0,75 0,625 0,614875 
0,6 0,625 0,614875 
0,4 0,375 0,382125 
0,3 0,2 0,2192 
0,7 0,8 0,7778 
0,6 0,666667 0,653667 
0,4 0,333333 0,343333 
0,4 0,5 0,4985 
0,6 0,5 0,4985 
0,6 0,625 0,614875 
0,4 0,375 0,382125 
0,7 0,714286 0,698 
0,3 0,285714 0,299 
0,7 0,666667 0,653667 
0,3 0,333333 0,343333 
0,3 0,333333 0,343333 
0,7 0,666667 0,653667 

0,25 0,428571 0,432 
0,75 0,571429 0,565 
0,5 0,5 0,4985 
0,5 0,5 0,4985 
0,5 0,428571 0,432 
0,5 0,571429 0,565 
0,6 0,6 0,5916 
0,4 0,4 0,4054 
0,5 0,5 0,4985 
0,5 0,5 0,4985 
0,6 0,5 0,4985 
0,4 0,5 0,4985 
0,4 0,4 0,4054 
0,6 0,6 0,5916 
0,6 0,625 0,614875 
0,4 0,375 0,382125 
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Çizelge 6.45 (devam) : Kusur oranları ile bir gemi için hata sayısı / çatmadaki 
toplam hata sayısı ve hesaplanan kusur oranlarının 
karşılaştırılması. 

Kusur 
Oranları 

Bir gemi için hata sayısı /  
çatmadaki toplam hata sayısı Hesaplanan Kusur Oranları 

0,6 0,5 0,4985 
0,4 0,5 0,4985 
0,4 0,333333 0,343333 
0,6 0,666667 0,653667 
0,6 0,571429 0,565 
0,4 0,428571 0,432 

0,45 0,428571 0,432 
0,55 0,571429 0,565 

1 1 0,964 
0 0 0,033 

0,75 0,666667 0,653667 
0,25 0,333333 0,343333 
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7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

7.1 İstatistiki Bulgular 

Çatma davalarında kusur oranları belirlenirken İngiliz Deniz Mahkemesi ve Deniz 

İhtisas Mahkemesi Sayın Hakimliğinin bakmış olduğu rastgele seçimle çatma 

davaları incelenerek kusur oranı ile gemilerin fiziksel özelliklerinin (Boyu, eni, gross 

ton, net ağırlık, makine gücü, baş draft, kıç draft), Meteorolojik durumun (Çatma 

zamanı, ay/mevsim, rüzgar kuvveti, rüzgar yönü, akıntı kuvveti, akıntı yönü), Görüş 

durumunun, çatma türünün, personel sayısının ve çatma anındaki hız ile arasında bir 

ilişki olup olmadığı tespit edilerek, kusur oranı ile gemiler tarafından ihlal edilen 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT) Kuralları ve Yerel trafik düzenlemeleri 

arasındaki ilişkiler yapılan korelasyon ve regresyon analizleri çerçevesinde 

incelenerek, kusur oranının belirlenmesinde bir model önerilmiştir.  

Örneklem grubunun 216 adedi (%86,7) yabancı çatma örneğinden, 33 adedi ise 

(%13,3) yerli olmak üzere çatmaya karışan toplam 249 gemiden oluşmaktadır. 

Çatmaların 175 adedi (%70,3) Normal (iyi) görüş şartlarında, 74 adedi (%29,7) 

Kısıtlı görüş şartlarında gerçekleşmiştir. Bunlardan 111 adedini (%44,6) pruva-

pruvaya, 94 adedini (%37,8) rotaları kesişen, 20 adedini (%8) yetişen tekne, 24 

tanesini (%9,6) demirli gemilerde meydana gelen çatma türleri (şekilleri) 

oluşmaktadır. 

Normal görüş şartlarında; 63 adet gemi pruva pruvaya, 72 gemi rotaları kesişen, 20 

adet gemi yetişen tekne ve 20 adet demirli gemi çatmaya karışmışlardır. Kısıtlı görüş 

şartlarında ise; 48 adet gemi pruva pruvaya, 22 gemi rotaları kesişen, 4 adet demirli 

gemi çatmaya karışırken kısıtlı görüş durumunda yetişen tekne çatma türüne yönelik 

örnek bulunmamaktadır.  

Gemilerden 30 adedinin (%12) 0 – 10 kişi aralığında, 202 adedinin (%81,1) 10 -50 

kişi aralığında, 13 adedinin (%5,2) 50- 100 kişi aralığında, 4’ünün ise (%1,6) 100 

kişi ve üzerinde bir personele sahip olduğu görülmektedir. Çatmalarda tüm çatma 

biçimlerinde personel sayısı 10 ile 50 gemi adamı aralığında yoğunluk kazanmıştır.  
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0 – 10 kişi arasında personele sahip gemilerde toplam 30 adet kural ihlali yapılırken 

en çok DÇÖT kural 5 (Gözcülük) ihlal edilmiştir. 10 – 50 kişi aralığında personele 

sahip gemilerde 202 adet kural hatası göze çarparken en çok DÇÖT kural 5 

(Gözcülük) ve kural 6 (Emniyetli seyir) ’ya aykırı hareket edilmiştir. Personel sayısı 

50 – 100 arasında olan gemilerde toplamda 13 hatalı manevra yapılırken, personel 

sayısı 100 ve üzerinde olan gemilerde toplam 4 ihlal görülmektedir.  

Çatmaların; 62 adedi (%24,9) 00.00-06:00 saatleri arasında, 40 adedi (%16,1) 06.00-

12:00 saatleri arasında, 46 adedi (%18,5) 12.00-18:00 saatleri arasında, 101 tanesi 

(%40,6) 18.00-23.59 saatleri arasında meydana gelmiştir. Çatmaların meydana 

geldiği ay (mevsim) dağılımları ise, 44’ü (%17,7) İlkbahar, 64’ü (%25,7) Yaz, 73’ü 

(%29,3) Sonbahar, 68’i (%27,3) Kış mevsimi şeklindedir. 

Örneklem grubunun çatma açıları; 62 adedi (%24,9) 0-30 derece; 78 adedi (%31,3) 

30-60 derece, 109 tanesi (%43,8) 60-90 derece şeklinde bir dağılım göstermektedir. 

Gemilerden 181 adedi (%72,7) 0-2 kuvvetinde, 64 adedi (%38) 3-4 kuvvetinde, 16 

tanesi (%6,4) 5-6 kuvvetinde, 14’ü ise (%5,6) 7 ve üzerindeki kuvvette rüzgar 

şiddetine maruz kalmıştır. Bunlardan 221 adedinde (%88,8) 0-2 knots, 28 adedinde 

(%11,2) 3-4 knots akıntı kuvveti görülmektedir. 

Çatmalarda görüş durumu normal olduğunda; 58 adet gemi %0 - %25 kusur oranı 

aralığında, 40 adet gemi %25 - %50 aralığında, 31 adet gemi %50 - %75 aralığında, 

46 adet gemi %75 - %100 aralığında kusur oranına sahiptir. Görüş şartlarının kısıtlı 

olduğu durumda; 7 adet gemi %0 - %25 aralığında, 37 adet gemi %25 - %50 

aralığında, 28 adet gemi %50 - %75 aralığında, 2 adet geminin ise, %75 - %100 

aralığında kusur oranı bulunmaktadır. Tüm kusur oranı kategorilerinde en çok ihlal 

edilen kuralın DÇÖT Kural 5 (Gözcülük) olduğu görülmektedir. 

Normal görüş şartlarında; 34 adet geminin herhangi bir kusuru bulunmazken 57 adet 

gemi tarafından en çok DÇÖT Kural 5 (Gözcülük) ’in ihlal edildiği görülmekte, 

kısıtlı görüş şartlarında 1 geminin kusuru bulunmazken 33 geminin en çok DÇÖT 

Kural 6 (Emniyetli seyir) ’ya aykırı seyir yaptığı tespit edilmiştir. Bunun yanında 

normal görüş şartlarında 175 adet gemi çeşitli DÇÖT Kurallarına uymazken 5 

geminin Yerel trafik düzenlemelerine (40 numara ile ifade edilen kural) uygun 

manevra yapmadığı, kısıtlı görüş şartlarında 74 adet geminin kural ihlali yaptığı 
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görülmektedir. Buradan da kısıtlı görüş şartlarında gemilerin daha temkinli hareket 

ettiği sonucuna varılmaktadır. 

Çatma türü (şekli) ile ihlal edilen hata türlerinin karşılaştırılması incelendiğinde; 35 

adet kusuru olmayan geminin çatma türlerine göre dağılımları; 6’sı pruva pruvaya, 

14’ü rotaları kesişen, 6’sı yetişen tekne, 9’u demirli gemiler şeklindedir. Örneklemin 

tamamına bakıldığında ise çatma türleri dağılımı; 111 gemi pruva pruvaya, 94 gemi 

rotaları kesişen, 20 gemi yetişen tekne ve 24 gemide demirli durumdayken çatma 

meydana gelmiştir.Çatma türü (şekli) açısından bakıldığında, pruva pruvaya, rotaları 

kesişen ve demirli gemilerde meydana gelen çatmalarda en çok ihlal edilen DÇÖT 

kuralı, DÇÖT kural 5 (Gözcülük), yetişen tekne çatmalarında ise DÇÖT kural 13 

(Yetişme) olduğu görülmektedir.  

Kusur oranı %25’e kadar olan gemilerde personel sayısı 0-10 kişi arasında 11 gemi, 

personel sayısı 10-50 kişi aralığında 52 gemi, 50-100 kişi aralığında 2 gemi olmak 

üzere toplam 65 gemi bulunmaktadır. Kusur oranı %25-%50 aralığında personel 

sayısı 0-10 kişi aralığında 6 gemi, 10-50 kişi aralığında 62 gemi, 50-100 kişi 

aralığında 7 gemi, 100 kişi ve üzerinde 2 gemi olmak üzere toplam 77 gemi 

bulunmaktadır. Kusur oranı %50-%75 arasında personel sayısı 0-10 kişi aralığında 3 

gemi, 10-50 kişi aralığında 52 gemi, 50-100 kişi aralığında 2 gemi olmak üzere 

toplam 59 gemi olduğu görülmektedir. Kusur oranı %75-%100 arasında personel 

sayısı 0-10 kişi aralığında 10 gemi, 10-50 kişi aralğında 36 gemi, 50-100 kişi 

aralığında 2 gemiyle toplamda 48 gemi bulunmaktadır. 

Örneklem grubundaki gemilerden 216’sını yabancı gemi örnekleri oluştururken 

33’ünü yerli örnekler oluşturmaktadır. Çatma biçimine göre incelendiğinde pruva 

pruvaya gelen gemi örneklerin tamamı yani 111 adedini yabancı gemilerin çatışması 

oluşturmakta, rotaları kesişen çatma biçiminde 81 yabancı örnek ve 13 yerli örnekle 

toplamda 94 gemi çatması görülmekte, yetişen tekne örneğinde ise, 16 yabancı, 4 

yerli örnekle toplamda 20 çatma, demirli gemilerde ise 8 yabancı, 16 yerli örnekle 

toplamda 24 çatmanın gerçekleştiği görülmektedir. 

Kusur Oranı ile Gemilerin Fiziksel Özellikleri arasında ilişkiyi belirlemek üzere 

yapılan Korelasyon analizi sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır. (p>.01) Pearson Korelasyon katsayısı ‘’0’’ a çok yakın bulunmuştur. 

Bu nedenle kusur oranı bağımlı değişkeni ile geminin boyu, eni, gross tonu, net 
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ağırlığı, makine gücü, baş ve kıç draft ile personel sayısı bağımsız değişkenleri 

arasında anlamlı (p değerleri %5’den büyük) bir ilişki yoktur. Bu durumda ilgili H0 

hipotezleri kabul, 1H1, 2H1, 3H1, 4H1, 5H1, 6H1, 7H1, 9H1 hipotezleri reddedilmektedir. 

Başka bir ifadeyle çatma neticesinde gemilere verilen kusur oranlarını, gemilere ait 

fiziksel özellikler etkilememektedir.  

Kusur Oranı ile Meteorolojik Durum arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 

Korelasyon analizi sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

(p>.01) Spearman Korelasyon katsayısı ‘’0’’ a çok yakın bulunmuştur. Bu nedenle 

kusur oranı bağımlı değişkeni ile çatma zamanı, çatmanın olduğu ay, çatma açısı, 

rüzgar kuvveti, rüzgar yönü, akıntı kuvveti ve yönü bağımsız değişkenleri arasında 

anlamlı (p değerleri %5’den büyük) bir ilişki yoktur. Bu durumda ilgili H0 hipotezleri 

kabul, 8H1, 11H1, 12H1, 13H1, 14H1, 15H1, 16H1, 17H1 hipotezleri reddedilmektedir. 

Başka bir ifadeyle çatma neticesinde gemilere verilen kusur oranlarını, çatma 

zamanları, çatmanın olduğu ay, çatma açısı, rüzgar kuvveti ve yönü ile akıntı kuvveti 

ve yönü etkilememektedir, kusur oranının artması ya da azalmasında bir rolü yoktur.  

Kusur Oranı ile Görüş Durumu, Çatma Türü ve Personel Sayısı arasında ilişkiyi 

belirlemek üzere yapılan Korelasyon analizi sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı 

bir ilişki saptanmamıştır. (p>.01) Spearman Korelasyon katsayısı ‘’0’’ a çok yakın 

bulunmuştur. Bu durumda kusur oranı bağımlı değişkeni ile bağımsız değişkenlerden 

görüş durumu, çatma türü (şekli) ve personel sayısı arasında anlamlı (p değeri 

%5’den büyük) bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Hipotezler açısından bakıldığında ilgili 

H0 hipotezleri kabul edilmekle beraber 7 ve 18’nci hipotezler reddedilmektedir. 

Bunun yanında 19’ncu hipotez (19.H1: Çatma türünün kusur oranlarına bir etkisi 

yoktur.) kabul edilmektedir. 

Kusur Oranı ile Çatışma Hızı arasında ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Korelasyon 

analizi sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır. (p<.01) 

Spearman Korelasyon katsayısı 0,167 bulunmuştur. Bu kapsamda kusur oranı ile 

çatma hızı arasında zayıf, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. Çatma 

hızı arttıkça kusur oranı da artar gibi görünmesine rağmen korelasyon katsayısının 

“0” yakın çıkması nedeniyle zayıf bir ilişki olduğundan çatma hızı bağımsız 

değişkeni, kusur oranı bağımlı değişkenini doğrudan etkilememektedir. Kurulan 

hipotezler çerçevesinde 8 nolu hipotez reddedilmekte, H0 hipotezi kabul 

edilmektedir. 
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Kusur oranlarının görüş durumu değişkenine göre çatmaya karışan tüm gemiler için 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Student t testi (Bağımsız Grup t 

testi) yapılmıştır. T testi sonucunda kusur oranlarının, görüş durumu değişkenine 

göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği (t=6,159; p<0.05) tespit 

edilmiştir. Bu farklılık, Normal görüş şartlarında çatışan gemilerin kusur oranlarının 

kısıtlı görüş şartlarına göre aralarındaki makasın daha açık olduğunu göstermektedir 

ve bu durumda 20 numaralı H1 hipotezi reddedilmekte, H0 hipotezi ise kabul 

edilmektedir.  

Kusur oranlarının Hata türü değişkenine göre çatmalarda kusur oranı yüksek gemiler 

için farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi 

sonucunda kusur oranları, hata türü değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık (t=6,159; p<0.05) göstermektedir. Bu farklılık yerel trafik düzenlemelerine 

uymayan, bu kurallara aykırı manevra yapan gemilerin, DÇÖT kurallarını ihlal eden 

gemilere göre daha ağır bir kusur oranı ile karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir.  

Kusur oranların Ülke türü değişkenine göre çatmalarda kusur oranı yüksek gemiler 

için farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız grup t testi 

sonucunda kusur oranına ait puanlar, Ülke türü değişkenine göre istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık göstermektedir (t=-3,247; p<0.05). Bu farklılık, ülkemizde 

(Yerel) görülen çatma davaları neticesinde gemilere verilen kusur oranlarının İngiliz 

mahkemelerince (Yabancı) belirlenen kusur oranlarına göre aralarındaki makasın 

daha açık olduğunu göstermektedir. 

Çatma türü (şekli) değişkenine göre kusur oranı için yapılan tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonuçlarına göre; Kusur oranları ile çatmanın meydana geliş şekli 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık elde edilmemiştir (F=2,407; p>0.05). 

Kusur oranları çatmanın türüne göre değişmemektedir. Diğer bir ifadeyle, çatmanın 

meydana geliş şekli, pruva pruvaya, rotaları kesişen, yetişen tekne ya da demirli 

gemilere ait olmasıyla kusur oranı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

Çatma türü (şekli) değişkenine göre kusur oranı için yapılan tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonuçlarına göre; Kusur oranı puanları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılık elde edilmiştir (F=12,524; p<0.05). Bu farklılığın belirlenmesi 

maksadıyla Scheffe testi uygulanmıştır. Kusur oranı yüksek gemilerin kusur oranları, 

çatmanın türüne (şekline) göre değişmektedir. Bu değişikliğin nedenin belirlenmesi 
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için yapılan Scheffe testine göre, yetişen tekne ve demirli gemi çatmalarındaki kusur 

oranları, pruva-pruvaya ve rotaları kesişen gemi çatmalarındaki kusur oranlarına 

nispeten daha büyüktür. Başka bir ifadeyle, yetişen tekne ve demirli gemilere ait 

çatmalarda, pruva pruvaya ve rotaları kesişen gemi çatmalarına nazaran daha yüksek 

kusur oranı verildiği görülmektedir. 

Rüzgar Kuvveti değişkenine göre Kusur Oranı için yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonuçlarına göre; Kusur Oranı puanları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılık elde edilmiştir (F=3,263; p<0.05). Kusur oranı yüksek gemilerin 

kusur oranları, rüzgarın kuvvetine göre değişmektedir. Bu değişikliğin nedeni tespit 

etmek maksadıyla yapılan Scheffe testi sonucuna göre; rüzgar kuvveti arttıkça 

gemilerin kusur oranları da artmaktadır. 

7.2 Sonuçlar ve Öneriler 

Kusur oranı ile toplam hata sayısı arasında ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda istatistiksel açıdan önemli düzeyde anlamlı ve kuvvetli 

(korelasyon katsayısı %70’den büyük) pozitif bir ilişki saptanmıştır (p<0.01). 

Spearman Korelasyon katsayısı ‘’0,907’’ olarak bulunmuştur. H0 hipotezi 

reddedilmekte, 10H1 hipotezi (Çatışmada ihlal edilen kuralların sayısı arttıkça kusur 

oranı da artar) kabul edilmektedir. 

Korelasyon katsayısı ile hesaplanan değer, yapılan toplam hata sayısının, kusur 

oranını doğru orantılı olarak etkilediğini göstermektedir. Kusur oranını belirleyen 

makamlar, yapılan toplam hata sayısını ya da bir başka deyişle DÇÖT kuralları veya 

yerel trafik düzenlemelerinde ihlal edilen kural sayısını dikkate alarak kusur oranına 

hükmetmektedirler sonucuna ulaşılmaktadır. 

Hesaplanan korelasyon katsayısının 1’e yakın bir değer olması (r = 0,907) ve kusur 

oranı ile ihlal edilen toplam hata sayısı arasında anlamlı, kuvvetli ve pozitif bir ilişki 

tespit edilmesi nedeniyle bir çatmada kusur oranının tahmin edilmesine yönelik bir 

model oluşturulması amacıyla aşağıdaki regresyon analizi yapılmıştır. Korelasyon 

katsayısı 1’e çok yakın bir değer (r = 0,907) ve regresyon katsayısı (r2 = 0,822) 

%50’nin üzerinde bir değer olduğundan kusur oranı ile hata sayısı / toplam hata 

sayısı arasında kuvvetli bir ilişki olduğu görülmektedir. Kusur oranının tahmin 

 344 



edebilmesi maksadıyla yapılan regresyon analizi sonucunda kurulan regresyon 

denklemi sonucunda aşağıdaki Tahmini Kusur Oranı modeline ulaşılmaktadır.  

 

Bu çerçevede; 

1. Çatma davalarında mahkemelerin kusur oranlarını belirlerken, bir gemi için 

DÇÖT kuralları ile Yerel trafik düzenlemelerine ilişkin kurallardan ihlal edilen kural 

sayısını o çatmada ihlal edilen toplam DÇÖT ve Yerel kural sayısına oranını temel 

alarak belirlediği tespit edilmiştir. 

2.  Bu anlamda mahkemeler açısından DÇÖT kurallarının ve Yerel trafik 

düzenlemelerine ilişkin kuralların birbiri arasında ağırlığının ya da birbirine göre 

üstünlüğünün olmadığı bir başka deyişle tüm kuralların kusur oranını eşit düzeyde 

etkilediği belirlenmiştir. 

3.  Araştırmaya konu olan tüm örnekler incelendiğinde 2’nci madde de açıklanan 

tespite istisna olarak görüş durumu iyiyken yetişen tekne çatma türünde (şeklinde) ; 

Örnek 68’de %90 kusurlu gemi, DÇÖT kural 13, 8, 5’i ihlal ederken, %10 kusurlu 

geminin DÇÖT kural 5 ve 36’yı ihlal ettiği, 

Örnek 72’de %80 kusurlu gemi, DÇÖT kural 13, 34’ü ihlal ederken, %20 kusurlu 

geminin DÇÖT kural 5 ve 8’i ihlal ettiği, 

Örnek 75’de %80 kusurlu geminin DÇÖT kural 5, 13’ü, %20 kusurlu geminin ise, 

DÇÖT kural 21,28,34’ü ihlal ettiği gözönüne alındığında; ihlal edilen kural sayısına 

bakılmaksızın DÇÖT kural 13’e (Yetişme) aykırı manevra yapan gemilerin kusur 

oranının büyük bir kısmına katlanmak zorunda kaldıkları görülmektedir. 

4.  Önerilen regresyon denklemine uymayan ikinci bir istisna ise, demirli gemilere ait 

çatma örneklerinden örnek 80’nde çatmaya karışan gemilerden biri %60 kusur 

oranına diğer gemi ise %20 kusur oranına sahip iken, rüzgarın 7 kuvvetinde 

olmasından dolayı mahkeme tarafından %20 kusur da hava şartlarına verilmiştir. Çok 

nadirde olsa bu tür durumlara da rastlanılmaktadır. 

5.  Önerilen regresyon denklemi, örneklemi oluşturan tüm çatmalara uygulanarak 

hesaplanmış ve her gemi için ihlal edilen hata sayısı, çatmada ihlal edilen toplam 

Tahmini Kusur Oranı = 0,033 + 0.931 (Bir gemi için Hata Sayısı / Çatmadaki 

Toplam hata sayısı)  

 345 



hata sayısına bölünerek bulunan oranlar, mahkemeler tarafından verilen kusur 

oranları ile tablo halinde karşılaştırıldığında değerlerin birbirlerine çok yakın olduğu 

görülmüştür.  

6.  Tezin 4.’ncü bölümünde dünyada hakim olan üç hukuk sistemine dahil olan 

ülkelerden bazılarındaki (A.B.D., İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, 

Fransa, Almanya, Norveç, Danimarka, Japonya, Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti) 

çatma analizi örnekleri araştırılarak kusur oranlarını paylaştırma usulleri 

incelenmiştir. Bu kapsamda, kusur oranlarının belirlenmesinde DÇÖT kurallarının 

genel kabul gördüğü ve çatmaya ilişkin mahkeme kararlarında benzerlikler olduğu 

tespit edilmiştir. Bununla beraber bazı farklılıkların da olduğu görülmüştür. Ortaya 

çıkan ayrılıkların; tedbir, teminat, seferden alıkoyma ve tezin konusunu teşkil eden 

kusur oranı tayinindeki prosedür ve kuralların yorumlanmasındaki usul 

farklılıklarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

7.  Norveç deniz ticaret filosunda 1988-1998 yılları arasında yapılan araştırma 

sonuçlarına göre; seyir işaretlerini yanlış tanımadan dolayı 214 adet, seyir 

haritalarındaki eksik ve yanlış bilginin sebep olduğu 107 adet, yanıltıcı seyir 

maddelerinden dolayı 105 adet, personel hatalarından 267, seyir ve manevra 

kusurlarından kaynaklı 803, beceri ve yetenek eksikliği 121, iyi gözcülük 

yapılamaması sonucu 651 adet kazanın meydana geldiği görülmüştür (Norvegian 

Shipping Magazine, 1999). Japonya’da ise, 1985-1997 yılları arasında yapılan yedi 

yıllık dönemde meydana gelen 8996 kazanın analizlerine göre; 

• %38,3’ünün Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uyulmaması neticesinde, 

• %37,6’sının gemi personelinin hatalı manevralarından,, 

• %9’unun gemi personelinin çalışma yetersizliğinden, 

• %4,4’ünün hava koşullarına gereken özenin gösterilmemesinden, 

• %2,5’inin gemi makinelerinin yetersiz bakım-tutumundan, 

• %0,9’unun ise mücbir sebep nedeniyle meydana geldiği görülmüştür (Analysis of 

World, 1999).  

Madde 4’de açıklanan istisna (hava şartlarına verilen %20 kusur oranı) ile Japon 

araştırmasındaki kaza nedeni olarak %0,9’luk mücbir sebep, paralellik arzetmektedir. 

Bu iki örnekten de anlaşılacağı üzere Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne 

uyulmaması, hatalı manevralar ve gemi adamlarının yetersizliği de göz önüne 
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alındığında kazaların %80 oranında insan hatasından kaynaklandığı sonucuna 

varılmaktadır. 

Tezin 6.bölümünde yapılan araştırma çerçevesinde, çatmaların meydana gelme 

olasılıkları “Türkiye’nin Uluslararası Deniz Taşımacılığına Genel Bir Bakış” 

çalışmasından (Güler & Kadıoğlu, 1998) yararlanılmak suretiyle aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır; 

Çizelge 6.9 ve Şekil 6.9’da görüldüğü üzere, örneklem grubunda yeralan 124 

çatmanın; 62 adedi (%24,9) 00.00-06:00 saatleri arasında, 40 adedi (%16,1) 06.00-

12:00 saatleri arasında, 46 adedi (%18,5) 12.00-18:00 saatleri arasında, 101 tanesi 

(%40,6) 18.00-23.59 saatleri arasında meydana gelmiştir. Bu durumda çatmanın 

meydana gelme olasılığı en fazla %40,6 oranında saat 18.00 ile 23.59 periyodunda 

olduğu anlaşılmaktadır. Benzer şekilde Çizelge 6.11 ve Şekil 6.11’de çatmanın 

meydana geldiği ay (mevsim) dağılımlarına bakıldığında; 124 adet çatmadan 

44’ünün (%17,7) İlkbahar, 64’ünün (%25,7) Yaz, 73’ünün (%29,3) Sonbahar, 

68’inin (%27,3) Kış mevsiminde meydana geldiği görülmekte ve en çok çatma 

yaşanma olasılığının Sonbahar aylarında (%29,3 oranında) olduğu tespitine 

varılmaktadır.  

Örneklem grubundaki çatmaların meydana gelme olasılıklarını çizelge 7.1 ve çizelge 

7.2’de rüzgar kuvveti ile akıntı kuvvetinin ne kadar etkilediği hususuna bakıldığında  

Çizelge 7.1 : Gemilerin maruz kaldığı rüzgar şiddeti. 

Rüzgar şiddeti F % 
0 – 2 kuv. 181 72,7 
3 – 4 kuv. 38 15,3 
5 – 6 kuv. 16 6,4 
7 ve üzeri 14 5,6 
Toplam 249 100 

Çizelge 7.2 : Gemilerin maruz kaldıkları akıntı kuvveti. 

Akıntı kuvveti F % 
0 – 2 knots 221 88,8 
3 – 4 knots 28 11,2 

Toplam 249 100 

%72,7 oranında gemilerin 0-2 kuvvetinde rüzgara maruz kalma olasılığı görülürken 

%88,8 oranında ise, 0-2 knots akıntıya maruz kalma olasılıkları bulunduğu kanaatine 

varılmaktadır. Çizelge 6.42’de ise kusur oranı yüksek gemilerin kusur oranlarının 

rüzgar kuvveti ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Bu şartlarda rüzgar kuvveti 
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arttıkça gemilerin kusur oranlarının da artma olasılıklarının yükseldiği sonucuna 

ulaşılmaktadır. 

Son olarak çizelge 7.3 ve 7.4 incelendiğinde, 

Çizelge 7.3 : Meydana gelen çatmalardaki görüş durumu. 

Görüş durumu F % 
Normal (iyi)  175 70,3 

Kıstlı 74 29,7 
Toplam 249 100 

Çizelge 7.4 : Çatma türü (şekli) dağılımları. 

Çatma türü (şekli)  F % 
Pruva pruvaya 111 44,6 

Rotaları kesişen 94 37,8 
Yetişen tekne 20 8 

Demirli gemiler 24 9,6 
Toplam 249 100 

Çatmaların normal görüş şartlarında meydana gelme olasılığı %70,3 iken, kısıtlı 

görüş şartlarında %29,3’dür. Çatma türü (şekli) açısından da en çok çatmanın pruva 

pruvaya gelen gemilerde %44,6 oranında meydana gelme olasılığı olduğu görülürken 

rotaları kesişen gemilerde %37,8, demirli gemilerde %9,6 ve yetişen tekne 

konumundaki gemilerde ise %8 olasılıkla çatmaların meydana geldiği 

değerlendirilmektedir. 
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EK A: Veri çizelgesi 
Çizelge A.1 : Veri çizelgesi. 

1.BÖLÜM: GÖRÜŞ ŞARTLARININ İYİ OLDUĞU DURUMLARDA MEYDANA GELEN ÇATMA ÖRNEKLERİ 

1.1 PRUVA PRUVAYA GELEN GEMİLERE AİT ÇATMA ÖRNEKLERİ 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
1 

DURMITOR 423 56 5816 3761 2750 49 6 18,1 20,2 50% DÇÖT KURAL 
8,9,14 19:45 ŞUBAT 85 1 225 2 W-E 

MARCHIONESS 190 30 799 356 130 12 4 5,1 12,8 50% DÇÖT KURAL 
5,9,34        

ÖRNEK 
2 

MERSEY NO:30 207 35 892 366 205 10 8 13 15 100% DÇÖT KURAL 
5,8,9,13 YEREL 
DÜZENLEME 

19:45 KASIM 30 5 225 1 S-W 

SEAVILLE 191 29 716 320 105 12 10 6,6 12,3 0%        

ÖRNEK 
3 

CLARA MONKS 170 26 577 232 69 10 8 6,6 13,6 75% DÇÖT KURAL 
8,9,14 20:50 OCAK 20 2 315 2 W-E 

SHELBRIT 2 194 31 695 247 540 16 5 9,1 1,1 25% DÇÖT KURAL 8        
ÖRNEK 

4 
EDISON MARINER 422 57 7176 4380 2800 38 9 26 26,7 75% DÇÖT KURAL 

7,9,14 21:50 ARALIK 40 2 225 1 E-W 

KITTIWAKE 296 43,2 2016 841 429 28 11 17,6 18,4 25% DÇÖT KURAL 8        

ÖRNEK 
5 

KAREN TOFT 286 42 2249 910 380 25 7 6 6 50% 

DÇÖT KURAL 
6,8,14 YEREL 

DÜZENLEMEL
ER 

14:30 OCAK 60 1 270 0  

ISAAC CARTER 399 57 5626 3521 612 32 11 19,3 19,3 50% 

DÇÖT KURAL 
8,13 YEREL 

DÜZENLEMEL
ER 

       

ÖRNEK 
6 

AMERICAN 
JURIST 456 62 7602 4568 6000 46 8 20,1 20,1 50% 

DÇÖT KURAL 
5,6,9 YEREL 

DÜZENLEMEL
ER 

11:21 HAZİRA
N 30 1 225 3 N-S 

CLAYCARRIER 166 30,3 519 242 465 6 10 1 8 50% 

DÇÖT KURAL 
5,14, YEREL 

DÜZENLEMEL
ER 

       

ÖRNEK 
7 

BALLYLESSON 250 34 1280 630 1240 13 4 7,7 9,1 30% DÇÖT KURAL 
8,14 06:08 EKİM 60 1 135 2 NE-

SW 

BELGULF UNION 561 71 12319 7746 8500 37 10 7,6 20,5 70% 

DÇÖT KURAL 
5,14,34 YEREL 
DÜZENLEMEL

ER 
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
8 

ADOLF 
LEONHARDT 661 85 22056 14731 10500 34 3 20,5 22,3 70% 

DÇÖT KURAL 
9,25,29 YEREL 

DÜZL. 
05:05 OCAK 70 1 10 2 N-W 

CITY OF 
CAPETOWN 545 71 9914 5362 14700 83 4 15 26 30% DÇÖT KURAL 

27,29        

ÖRNEK 
9 

MARTIN FIERRO 523 70 12355 6600 6200 34 9 18,5 22,5 15% DÇÖT KURAL 6 19:13 MAYIS 35 1 135 3 W-E 

JOAQUIN PONTE 
NAYA 507 64 13422 9732 6500 26 6 26 27,2 85% 

DÇÖT KURAL 
9,25,28,34 

YEREL 
DÜZENLEMEL

ER 

       

ÖRNEK 
10 

SEA STAR 893 128 63998 41008 26400 42 16 53,4 53,4 75% DÇÖT KURAL 
5,7,27,28,29 04:00 ARALIK 90 1 45 0  

HORTA BARBOSA 891 138 62619 47008 23200 39 16 34 36 25% DÇÖT KURAL 
5,8        

ÖRNEK 
11 

ANCO PRINCESS 568 80 15133 9215 7500 26 7 18 22 85% 

DÇÖT KURAL 
8,9,14,34 YEREL 
DÜZENLEMEL

ER 

21:32 EYLÜL 15 1 45 1 N-S 

LIBBY BLACK 462 63 9213 6817 3500 18 4 27 33 15% 
YEREL 

DÜZENLEMEL
ER        

ÖRNEK 
12 

VYSOTSK 494 65 11588 9454 8200 27 11 28,3 31,6 80% DÇÖT KURAL 
14,19,21,22 23:45 TEMMU

Z 50 1 90 1 N-S 

DIEGO SLANG 843,3 122,6 95994 51386 20700 41 12 15,57 15,63 20% DÇÖT KURAL 
27        

ÖRNEK 
13 

VYSOTSK 494 65 11588 9454 8200 27 11 28,3 31,6 80% DÇÖT KURAL 
14,19,21,22 23:52 TEMMU

Z 90 1 90 1 N-S 

BRAZILIAN FAİTH 1026 166,7 90920 42200 3200 54 5 67 69 20% DÇÖT KURAL 
7,8        

ÖRNEK 
14 

ARGO HOPE 264 42 1990 1579 2480 12 6 15,6 17,46 85% 

DÇÖT KURAL 
5,6,9 YEREL 

DÜZENLEMEL
ER 

01:50 AĞUSTO
S 30 0 0 0  

BEBINGTON 193 34 1100 645 700 5 3 2,6 7 15% DÇÖT KURAL 8        

ÖRNEK 
15 

LOK VIVEK 530 76,4 12726 9038 8500 31 13 32,5 32,5 25% DÇÖT KURAL 
17 23:15 MAYIS 17 0  0  

COMMON 
VENTURE 630 107,7 32987 19531 9480 32 13 43 43 75% DÇÖT KURAL 

6,14,16        
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
16 

PROFESSOR 
VILADIMIR 426,6 60,1 6412 2506 9709 24 6 25,6 25,6 20% DÇÖT KURAL 

5,6 18:45 ŞUBAT 54 1 90 0  

DA YE 666 106,2 31661 17558 10076 28 14 41 41 80% DÇÖT KURAL 
5,6,814        

ÖRNEK 
17 

DELIUS 456 62 7783 4865 5000 3 2 12 14,6 50% DÇÖT KURAL 
5,6 17:35 MART 80 0  1 E-W 

HINDLEA 152 26 402 183 385 7 4 8 10 50% DÇÖT KURAL 
5,14,34        

ÖRNEK 
18 

BOWBELLE 262 44,5 1486 803 1864 12 6 8,6 10 100% DÇÖT KURAL 
5,14,7,8,34 

YEREL 
DÜZENLEMEL

ER 

15:30 OCAK 80 1 270 2 E-W 

CATFORD 318 44 2724 1824 1610 21 1,5 18,3 19,3 0%        

ÖRNEK 
19 

FRANCESCO 
NULLO 409 64,6 5668 3127 7200 41 4 24,8 24,8 30% DÇÖT KURAL 5        

STUTTGART 470 60 5635 3100 7800 42 12 23,1 25,2 70% 

DÇÖT KURAL 
9,14,6,5 YEREL 
DÜZENLEMEL

ER 

17:37 AĞUSTO
S 90 2 10 3 NW-

SE 

ÖRNEK 
20 

SCWARZBURG 493 67 5576 2980 11200 36 9 20,3 20,1 70% 

DÇÖT KURAL 
6,14,9, YEREL 
DÜZENLEMEL

ER 

22:00 EYLÜL 60 4 135 1,5 E-W 

SAGITTARIUS 442 57 7255 4453 2500 28 4 27,7 29,2 30% 
DÇÖT KURAL 

6, YEREL 
DÜZL.        

ÖRNEK 
21 

GENERAL VII 67 19 92,3 63,7 660 8 9,5 5 8 60% DÇÖT KURAL 
5,9 06:49 EKİM 40 1 25 0  

RORA HEAD 368 58 11429 4690 12000 18 10 23,3 23,6 40% DÇÖT KURAL 5        

ÖRNEK 
22 

DEVIATION 191 32 25851 18861 11900 30 5 37 37 25% DÇÖT KURAL 
5,8 03:09 EYLÜL 30 0  0  

GOLDEN 
POLYDINAMOS 573 73 14630 10238 9500 30 2,5 30,5 31 75% DÇÖT KURAL 

5,7,8,9        

ÖRNEK 
23 

SAN NICOLAS 532 77 15931 10790 10849 37 6 14 17 0% DÇÖT KURAL 
5,6,7,9 

07:40 TEMMU
Z 40 3 225 0,6 NE-

SW 
FRATERNITY 587 107 35192 27333 9200 27 9,2 24 24 100%        
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
24 

MANCINIUM 155 29 902 385 600 11 8 8 9,3 70% DÇÖT KURAL 
5,7,8,9 01:22 MART 90 1 30 3 E-W 

DEEPDALE 263 55 1939 1379 2000 24 1,5 12,2 13,1 30% DÇÖT KURAL 8        

ÖRNEK 
25 

FAETHON 539 70 17680 11502 11200 27 5 6,3 18,2 75% DÇÖT KURAL 
5,7,9, YRL.DZL. 18:25 TEMMU

Z 15 1 135 0  

MIAOULIS 272 43 2313 1709 1050 41 6 12 14 25% DÇÖT KURAL 
5,8        

ÖRNEK 
26 

SABINE 650 85 19391 14593 6000 31 4 34,3 34,6 50% DÇÖT KURAL 
5,14,7,8,34 19:34 OCAK 80 1 270 0,5 NE-

SW 

ORE PRINCE 736 99 15653 8347 12500 37 6 38,2 37 50% DÇÖT KURAL 
5,7,8,18        

ÖRNEK 
27 

LUCILE 
BLOOMFIELD 460 60 8120 5312 7000 33 3 25 27 50% DÇÖT KURAL 

5,14,15,34 22:23 EKİM 60 6 280 1 E-W 

RONDA 650 80 23000 14552 35000 48 2 25 28 50% DÇÖT KURAL 
5,14,15,34        

ÖRNEK 
28 

SPIRALTY 168,7 27,7 1194 554 139 8 8 29 29,3 100% DÇÖT KURAL 
5,18,8,14,23,34 

06:15 EYLÜL 50 4 225 2 W-E 
THYRA 71 20 80 62 66 2 5 6 6,6 0%        

ÖRNEK 
29 

OLDEREK 493,3 62,1 7001 4061 8000 23 6 24 24,2 100% DÇÖT KURAL 
9,14,27,34 

YEREL 
DÜZENLEMEL

ER 

       ANVERS 463 63 7888 4402 6650 37 5 25 26 0% 18:53 EKİM 60 0  1,5 W-E 

PERIJA 262,5 42,4 2371 1418 1000 21 7 16,5 18 0%        

ÖRNEK 
30 

NIPIGON BAY 692 69,4 13714 13274 40000 48 3,5 14,8 15,1 80% DÇÖT KURAL 
5,7,9,10 18:09 TEMMU

Z 30 0  0  

LIQUILASSIE 366 60,2 7310 4207 4000 27 2 21,3 23,8 20% DÇÖT KURAL 
37        

ÖRNEK 
31 

BRITISH PATROL 547 48 11380 8640 15000 16 13 14 21,6 75% DÇÖT KURAL 
9,14 23:11 ŞUBAT 80 5 225 1,5 SW-

NE 

FINNWOOD 276 46 1185 981 1800 12 12 9,2 11,1 25% DÇÖT 
KURAL5,8        

                    
1.2 ROTALARI KESİŞEN GEMİLERE AİT ÇATMA ÖRNEKLERİ 

ÖRNEK 
32 

C 369 58 6000 2715 3780 21 2 32 32 20% DÇÖT KURAL 
8,7,5 12:32 KASIM 60 0  0  

D 567 75 16166 8348 13750 18 5 46 46 80% 
YERL 

DÜZL.,DÇÖT 
KURAL 8,7,5        

ÖRNEK 
33 

E 627 98 25768 14253 8576 16 5 53 53 0% DÇÖT KURAL 
5,6,7,8,15,18 

22:50 NİSAN 30 1 90 0  F 228 30 749 462 1000 9 11 17 17 100%        
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
34 

M 30 10 6 6 550 3 5 2,5 2,5 100% YEREL 
DÜZENLEMEL

ER 

10:25 KASIM 50 2 220 0  
N 31 10 5,85 5,85 500 3 4 2,7 2,7 0%        

ÖRNEK 
35 

P 35,5 11 12,3 9,81 450 3 4 5 5 0% YER.DÜZL. 11:25 MART 60 3 180 1 150 
R 24 8,2 4,78 3,25 260 2 25 5,25 5,25 100%        

ÖRNEK 
36 

S 269 36 1717 1220 1550 11 6,4 7,21 7,21 60% DÇÖT KURAL 
10,7,8,5 00:10 HAZİRA

N 35 1 135 1 220 

T 30 10 5 5 110 3 5 8 10 40% DÇÖT KURAL 5        

ÖRNEK 
37 

T 558 80 23100 10790 14250 18 5 37 37 41% DÇÖT KURAL 
5,7,8 22.00 OCAK 45 0  0  

N 184 36 456 208 1500 12 8 10 10 59% DÇÖT KURAL 
5,15,7,8,16        

ÖRNEK 
38 

ORDUNA 550 72 23000 15499 15000 52 14 18 22 40% DÇÖT KURAL 
16 21:15 ARALIK 70 1 225 0  

KONAKRY 360 52 5742 2936 2500 23 6 18 19 60% DÇÖT KURAL 
17,19,21,22        

ÖRNEK 
39 

READY 266 40 1920 1552 1650 33 6 11,6 14,6 0%  17:00 EYLÜL 40 1 270 2 W-E 

FULHAM 238 38 1599 879 185 18 9 15,8 17,4 100% DÇÖT KURAL 
5,7,8,15        

ÖRNEK 
40 

SPYROS 328 50 2400 1000 900 30 5,5 9 15 70% DÇÖT KURAL 
5,8,15 00:20 HAZİRA

N 80 3 45 1 E-W 

REBECKA E. 99,4 21,4 134 69 150 5 6,5 7 8,2 30% DÇÖT KURAL 
5,34,17        

ÖRNEK 
41 

DEBALZEVO 463,3 60 7265 3286 6350 41 10 24,2 25 75% DÇÖT KURAL 
16,21,28 09:15 EYLÜL 20 1 5 1 N-S 

EK 333 44 2791 1296 2500 29 8 19 18 25% DÇÖT KURAL 
34        

ÖRNEK 
42 

FOREST LAKE 559 72 12718 7165 7500 41 2 28 31 0% DÇÖT KURAL 
5,6,8,15,34 

16:03 AĞUSTO
S 70 1 5 0  

JANET QUINN 441 57 7233 4449 2500 37 2 27,4 28 100%        

ÖRNEK 
43 

TOJO MARU 692,4 94,1 25104 15807 16500 44 8 34,8 34,3 50% DÇÖT KURAL 
5,8,15,34,14 03:53 ŞUBAT 80 3 315 2 N-S 

FINA ITALIA 666 86 20736 12196 14500 41 3 17,6 23,1 50% DÇÖT KURAL 
5,8,15,34        

ÖRNEK 
44 

ARACELIO 
IGLESIAS 508 64 12850 9732 6500 27 9 27,7 32,1 100% DÇÖT KURAL 

6,8,15 
19:16 HAZİRA

N 60 1 170 2 NW-
SE 

NIDAREID 631 83 19746 12731 11000 34 7 34,1 34,1 0%        
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
45 

STATUE OF 
LIBERTY 707 93 59324 22610 18000 41 14 32 34,3 70% DÇÖT KURAL 

5,19,34 01:57 HAZİRA
N 85 1 270 1 S-W 

ANDULO 450 59 7200 5503 2600 37 14 27,1 32,3 30% DÇÖT KURAL 
5,21        

ÖRNEK 
46- 

CARDO 830 112 41444 24593 21000 36 13 18,5 25 50% DÇÖT KURAL 
15,19,21,22,34 21:50 ŞUBAT 45 5 180 2 S-W 

TONI 470 60 7919 4400 6000 26 9 27,7 28,1 50% DÇÖT KURAL 
5,15,19,21,22        

ÖRNEK 
47 

HOMER 470 60 6125 4215 7500 28 11 23 26 100% DÇÖT KURAL 
19,21,22,27,28 

18:34 ŞUBAT 40 3 225 1 N-W 
ELISA F. 740 95 15162 9122 12000 33 8 37 37 0%        

ÖRNEK 
48 

SAVINA 660 90 22150 14648 15000 32 2 19 24 40% DÇÖT KURAL 
5,6,21 22:13 MAYIS 75 1 70 1 N-E 

FOREST HILL 334 40 2390 1120 2500 21 8 18 20 60% DÇÖT KURAL 
5,19,22,27,29        

ÖRNEK 
49 

DJERADA 399 57 5626 3550 650 18 15 17 19 60% DÇÖT KURAL 
4,5,8,19,27 02:59 KASIM 70 8 225 1 S-W 

ZEIMA 
SZCZECINSKA 750 100 16660 9217 15000 37 6,5 38 40 40% DÇÖT KURAL 

5,8        

ÖRNEK 
50 

MANUEL CAMPOS 574 69 12740 7053 7300 33 14 32 32,7 60% DÇÖT KURAL 
5,8,21,24,13 19:46 OCAK 10 1 290 0  

AURİGA 387 53 4259 2566 4310 26 12 21,6 21,6 40% DÇÖT KURAL 
15,19        

ÖRNEK 
51 

ESTRELLA 557 71 12596 7280 8200 36 13 30,2 30,2 40% DÇÖT KURAL 
5,8,21 23:20 NİSAN 60 4 5 2 W-E 

SETUBAL 221 35 1375 794 1470 15 12 13,6 14,6 60% DÇÖT KURAL 
10,15,19,21,22,23        

ÖRNEK 
52 

NOWY SACZ 357 50 3240 1458 700 41 12 15,9 17,9 40% DÇÖT KURAL 
19,22 03:57 ŞUBAT 10 1 50 1 N-S 

OLYMPIAN 520 70 9162 5122 10000 16 14 18 20 60% DÇÖT KURAL 
15,21,34        

ÖRNEK 
53 

GLENFALLOCH 550 50 9640 4785 15000 12 17 18,1 22,4 20% DÇÖT KURAL 
6,8 20:36 MART 45 1 135 1 SW-

NE 

MOENJODARO 506 65 8917 4840 9600 16 18 17,2 19 80% DÇÖT KURAL 
5,8,10        

ÖRNEK 
54 

CENTURY DAWN 863,3 133,3 122809 51898 24000 56 6 32 34 40% DÇÖT KURAL 
5,10 04:40 EKİM 25 0  1 W-E 

ASIAN ENERGY 320 53 231000 104902 35000 21 4 19 22 60% DÇÖT KURAL 
5,7,8,10,15,16        
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
55 

SEVERN 199,8 37 992 548 600 16 1 13,6 13,6 100% DÇÖT KURAL 
5,15 

02:34 HAZİRA
N 80 1 180 3 SW-

NE 
CLYDE COAST 210 32 511 273 144 12 4 11,1 12,2 0%        

ÖRNEK 
56 

ALETTA 193 32 500 285 130 11 3 8 12 80% 
DÇÖT KURAL 
5,15,34 YEREL 

DÜZL. 
03:20 ARALIK 80 0  0  

ENGLAND 334 42 2271 986 2200 29 11,5 17 19 20% DÇÖT KURAL 
5,8        

ÖRNEK 
57 

BOLESLAW 
CHROBY 447 62 5527 2497 8000 37 2 23,9 24,1 100% DÇÖT KURAL 

5,7,8,15,16 
18:43 KASIM 90 6 225 3 E-W 

MELIDE 598 75 15598 10214 12000 31 6 13,5 25,1 0%        

ÖRNEK 
58 

ALIDA GORTHON 398 53 3636 2324 5550 36 15 16,7 20,9 70% 

DÇÖT KURAL 
5,6,7,8 YEREL 
DÜZENLEMEL

ER 

02:10 HAZİRA
N 90 1 315 4 N-S 

HOPPER W.D.53 194,7 38,9 935 607 197 11 4 11,8 13,4 30% DÇÖT KURAL 
5, 34        

ÖRNEK 
59 

CAREBEKA 1 257 37 1231 745 1600 13 12,5 7 10 30% DÇÖT KURAL 
5,8 23:34 TEMMU

Z 90 1 270 0  

ROBIN JOHN 62 18 62 48 144 4 3 5 8 70% DÇÖT KURAL 
5, 6,15        

ÖRNEK 
60 

ALCOA RAMBLER 417 54 5500 3381 3000 36 5 25,1 26,6 0% DÇÖT KURAL 
15,16,8,21 

09:18 AĞUSTO
S 80 0  0  

NOREFJORD 331 46 3018 1917 2000 23 2 17 19 100%        

ÖRNEK 
61 

JAROSLAW 358 48 3219 1408 614 48 13 15,1 19 75% DÇÖT KURAL 
5,15,7,8,34 20:00 NİSAN 90 1 180 0,5 W-E 

CARL CLAUSEN 146 25 337 138 400 12 8,5 6,8 10,9 25% DÇÖT KURAL 
5,6,8        

ÖRNEK 
62 

ROYALGATE 189 28 546 275 545 8 9 9,1 12,7 50% DÇÖT KURAL 
5,15 18:22 KASIM 70 4 225 2 W-E 

PETER 221 41 1568 881 850 19 3 16,6 17,6 50% DÇÖT KURAL 
5,15,16        

ÖRNEK 
63 

SESTIERE 457 61 6259 3636 6115 37 2 22,1 24,8 50% DÇÖT KURAL 
5,7,15 19:57 EKİM 90 4 100 1 N-W 

ALONSO DE 
OJEDA 431 56 4753 2399 7400 49 4 10 21,1 50% DÇÖT KURAL 

5,8,16        

ÖRNEK 
64 

SPARTO 423 57 7232 4477 450 28 12 10 16,6 100% DÇÖT KURAL 
5,15,18,8,23 03:15 EYLÜL 60 1 135 0  

ANN CHARLOTTE 126 25 260 156 97 7 8,5 10 11,3 0%         
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
65 

TROLL RIVER 601 87 22159 13651 14000 32 9 21,3 25,8 0% DÇÖT KURAL 
5,6,15,34 

       
SHAVIT 451 60 4896 2665 6600 37 6 13,7 19,9 100% 0,3013

89 
AĞUSTO

S 55 1 135 1 S-N 

ÖRNEK 
66 

AVANCE 414 57 6646 3592 3300 24 2 28,1 29,1 0% DÇÖT KURAL 
5,6,15 

22:40 MART 80 4 10 0  BAMBARA 376 51 4410 2336 4300 31 1 10,2 18 100%        
ÖRNEK 

67 

THOMASEVERETT 366 65 10896 5853 1500 13 3 13 14 100% DÇÖT KURAL 
5,7,8,15 

23:14 MAYIS 30 4 225 1 S-N 
ESSO 

CHITTAGONG 580 80 27324 13154 18000 42 3 23 25 0%        
                    

1.3 YETİŞEN TEKNELERE AİT ÇATMA ÖRNEKLERİ 

ÖRNEK 
68 

U 800 137 57301 50500 17000 26 8 48 50 90% DÇÖT KURAL 
13,8,5 15:45 EYLÜL 70 3 315 0  

Ü 380 50 4000 2289 4250 18 5 12 16 10% DÇÖT KURAL 
5,36        

ÖRNEK 
69 

A 394 60 5993 4890 7500 13 7,1 20 22 70% YEREL 
DÜZL.,DÇÖT 

KURAL 
7,5,8,13,34 

20:17 MART 70 1 45 4 90 

F 735 105 37709 33897 11830 24 11 43 47 0%        

ÖRNEK 
70 

QUENN MARY 1018 118 81235 34120 175000 908 28,5 60 62 30% DÇÖT KURAL 
6,8 14:10 EKİM 20 1 270 1 E-W 

CURACO 450 43,5 7033 4290 250 430 25 27 28,1 70% DÇÖT KURAL 
5,7,13,21        

ÖRNEK 
71 

BITTERN 276 43 1527 579 147 25 7 9 14,7 100% DÇÖT KURAL 
5,7,13 YEREL 

DÜZL 

14:20 OCAK 45 6 315 0  
STOCKDALE H. 125 16 145 64 56 3 4 7,6 7,6 0%        

ÖRNEK 
72 

IRISH COAST 339 51 3813 1731 1300 66 14 13,4 15,8 80% DÇÖT KURAL 
13,34 22:30 KASIM 25 1 315 2 S-W 

AMENITY 204 30 881 461 600 12 8 13,1 13,2 20% DÇÖT KURAL 
5,8        

ÖRNEK 
73 

FOGO 629 83 17557 12427 9600 33 11 31,3 32,7 0% DÇÖT KURAL 
5,13,34 

16:16 EYLÜL 70 3 315 0  TRENTBANK 487 62 8740 5123 6640 59 14,5 29,3 29,6 100%        
ÖRNEK 

74 
FROSTA 664 89 22485 13566 16000 32 18 13 25 100% DÇÖT KURAL 

8,13 
05:15 ARALIK 17 4 315 0  FOTINI CARRAS 820 122 44646 29906 20770 46 16 21 25,6 0%        

ÖRNEK 
75 

KYLIX 556 69 12119 6920 7500 43 12,5 26,7 30,4 80% DÇÖT KURAL 
5,13 23:45 EKİM 80 7 45 2 E-W 

RUSTRINGEN 189 27,7 642 405 660 6 8 13,2 13,2 20% DÇÖT KURAL 
21,28,34        
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
76 JAN LAURENZ 173 28 249 127 60 8 7 8,1 13 100% DÇÖT KURAL 

5,6,13 YEREL 
DÜZL. 

17:28 MART 10 0  0  

 SAINT WILLIAM 204 36 781 324 200 10 5 13 14 0%        
ÖRNEK 

77 CADANS 201,3 30,6 499 293 500 9 9 12 12 100% DÇÖT KURAL 
5,8,13 YEREL 

DÜZL. 

08:35 KASIM 70 3 225 2 SE-
NW 

 FIRLE 210 35 948 431 900 14 8 12,8 14 0%        
                    

1.4 DEMİRLİ GEMİLERE AİT ÇATMA ÖRNEKLERİ 

ÖRNEK 
78 

A 505 72 11965 6680 7200 22 0 30 30 0% DÇÖT KURAL 
5,6,7,8 

09:30 TEMMU
Z 40 3 90 0  

B 217 30 894 521 750 11 2 12 12 100%        
ÖRNEK 

79 

G 31,5 11,4 6 6 500 3 0 2,3 2,3 0% DÇÖT KURAL 
6,5,7,8, 

YEREL DÜZL. 

17:00 EYLÜL 80 0  1 110 

H 24 8,2 4,78 3,25 260 2 25 5,25 5,25 100%        

ÖRNEK 
80 

I 456 52,5 5216 3925 7200 14 0 11,5 11,5 20% DÇÖT KURAL 5 00:30 KASIM 60 6 135 2 135 

İ 420 62 6997 4900 6500 21 3 14,1 14,1 60% DÇÖR KURAL 
5,7,8        

ÖRNEK 
81 

K 384 62 5239 3200 1700 12 0 14,7 14,7 0% DÇÖT KURAL 
5,7,8 

16:05 OCAK 30 7 45 3 90 
L 532 75 13476 7850 8000 23 4 23 26 100%        

ÖRNEK 
82 

O 407 67,5 8183 4408 6600 17 0 3,2 16,4 0% DÇÖT KURAL 
5,7,8 

17:25 HAZİRA
N 45 8 135 2 135 

Ö 352 43 2516 1196 1400 13 3,3 18 18 100%        
ÖRNEK 

83 
V 101 36 397 71 345 7 4 4,5 4,62 90% DÇÖT KURAL 

2,5,7,8 15:40 ŞUBAT 40 10 330 3 130 

Y 97 31 1268 619 330 5 0 4,5 4,5 10% DÇÖT KURAL 7        
ÖRNEK 

84 
W 300 52 2854 1265 1375 13 0 12 12 0% DÇÖT KURAL 

5,7,8 
21:00 OCAK 30 2 225 0  Z 388 108 5241 3678 1500 14 4 25 25 100%        

ÖRNEK 
85 

B 804 106 36606 20779 21125 33 4 40 62 100% DÇÖT KURAL 
5,7,8 

06:00 ARALIK 80 9 20 3 180 
K 328 60 3999 2176 3825 12 0 22 22 0%        

ÖRNEK 
86 

GERDA TOFT 328 46 2928 1655 269 29 3 20,5 21 100% DÇÖT KURAL 
5,7,8 

04:15 ARALIK 80 5 225 3 N-S 
ELIZABETH 

MARY 275 44,3 2281 1158 1300 25 2 17,6 18,6 0%        

ÖRNEK 
87 

VELOX 152 27 508 250 668 12 4 8 13,8 100% DÇÖT KURAL 
5,7,8 

04:02 OCAK 10 12 225 0  VIKING 
MONARCH 121 22 229 89 71 12 0 9 10,1 0%        
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

2. BÖLÜM: KISITLI GÖRÜŞ ŞARTLARINDA MEYDANA GELEN ÇATMA ÖRNEKLERİ 

                    2.1 PRUVA PRUVAYA MEYDANA GELEN ÇATMA ÖRNEKLERİ 

ÖRNEK 
88 

OLSZTYN 302 44 1925 936 1200 33 3 17,3 20,1 70% DÇÖT KURAL 
6,19,34 13:40 TEMMU

Z 30 1 225 0  
CITY OF 

LICHFIELD 424 57 7263 4448 2500 56 6 13 15 30% DÇÖT KURAL 6        

ÖRNEK 
89 

SAXON QUEEN 202,8 33,2 859 455 1000 11 2 11,3 14,9 50% DÇÖT KURAL 
5,6,19 15:33 EKİM 20 1 90 1 SW-SE 

MONMOUTHBRO
OK 270,6 38 2536 1907 217 22 5 17,4 19,6 50% DÇÖT KURAL 

5,6        

ÖRNEK 
90 

PRINS 
ALEXANDER 355 47 3802 2322 2500 36 4 12,8 17,1 25% DÇÖT KURAL 6 04:16 TEMMU

Z 40 1 135 1,5 SW-
NE 

N.O. ROGENEAS 441 56 9642 7242 460 48 2 28 28,1 75% DÇÖT KURAL 
14,19        

ÖRNEK 
91 

EDISON SKIPPER 422 57 7243 4304 2500 38 7,5 26,9 28,1 50% DÇÖT KURAL 
6,14,19 22:42 MAYIS 10 1 135 2 SW-

NE 

RESERV 439 54 5000 3014 2060 33 7 10,6 18 50% DÇÖT KURAL 
6,14,19        

ÖRNEK 
92 

NORA 422 57 7176 4380 2500 34 2 17,6 20,6 50% DÇÖT KURAL 
6,14,19 23:00 OCAK 80 1 270 0,5 SW-

NE 

WESTERDAM 518 66 12149 7077 2810 46 2 20,1 22,1 50% DÇÖT KURAL 
6,14,19        

ÖRNEK 
93 

CHUSAN 672 86 24215 13445 42300 570 7 23 27,1 25% DÇÖT KURAL 
5,6 21:26 HAZİRA

N 15 1 330 2 NE-
SW 

PROSPECTOR 435 54,5 6165 3625 3350 41 5 24,1 26,3 75% DÇÖT KURAL 
6,14,19        

ÖRNEK 
94 

MIGUEL 
DELARRINGA 441 57 7235 4421 2500 36 5 8,3 16 60% DÇÖT KURAL 

6,19,14 15:54 NİSAN 70 1 180 1 SW-
NE 

HJELMAREN 423 58 4090 2187 1123 42 9 23 23,8 40% DÇÖT KURAL 6        

ÖRNEK 
95 

ACHILLE LAURO 524 68 10307 6091 6000 37 2 18 22 80% DÇÖT KURAL 
6,19,35 08:20 HAZİRA

N 90 0  1 E-W 

CORNELIS B. 153 25 366 208 400 8 2 9 9,1 20% DÇÖT KURAL 
15        

ÖRNEK 
96 

KURT ARLT 255 41 1813 1111 1650 24 2 14,6 14,4 50% DÇÖT KURAL 
8,19 05:00 ARALIK 45 1 45 1,5 W-E 

PETREL 210 31 920,7 481,7 800 16 5 12,3 14,3 50% DÇÖT KURAL 
6,15,19        
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
97 

FINA CANADA 622 85 29755 12792 6500 48 4 33,1 33,1 40% DÇÖT KURAL 
5,6 14:18 ŞUBAT 20 0  0  

NOREFOSS 720 88 14256 8110 8000 41 6,7 28 29 60% DÇÖT KURAL 
5,6,19        

ÖRNEK 
98 

SITALA 851 117 49204 28841 24000 58 12 26,1 26,1 40% DÇÖT KURAL 
6,19 19:30 EYLÜL 65 0  2 SW-

NE 
NICETO 

DELARRINGA 491 66 8869 4934 7800 41 11 29 29,3 60% DÇÖT KURAL 
5,6,15        

ÖRNEK 
99 

OSPREY 444 57 6753 3910 2500 26 5 8,8 15,7 40% DÇÖT KURAL 
9,19 22:50 EYLÜL 20 0  0  

LOKOJA PALM 448 56 5135 2746 2100 45 6 8,6 15 60% DÇÖT KURAL 
6,9,19        

ÖRNEK 
100 

MARIMAR 230 36,6 684 323 1400 15 5 8 10,2 40% DÇÖT KURAL 
5,6 06:39 OCAK 45 2 270 2 N-S 

SCOTLAND 344 46 2271 998 2000 30 7 14,4 15,6 60% DÇÖT KURAL 
5,6,7,19        

ÖRNEK 
101 

ANNELIESE 620 80 19210 13744 8000 48 15 19 22 30% DÇÖT KURAL 
8,19 14:45 EKİM 60 0  0  

ARIETTA S. 
LIVANOS 600 100 34111 22400 20000 32 15,5 29,6 29,6 70% DÇÖT KURAL 

5,7,15,19,35        

ÖRNEK 
102 

ESSO 
WANDSWORTH 355 60 9482 4532 1000 33 4 12,3 18,3 25% DÇÖT KURAL 

6,8,9 22:47 EYLÜL 45 0  0  

MOERDYK 546 69 12707 11127 1400 26 11 15,1 22 75% DÇÖT KURAL 
5,7,8,9,19        

ÖRNEK 
103 

ALZIMAR 760 105 38192 30599 18000 46 12 40 42 60% DÇÖT KURAL 
5,6,7,14,19 05:35 EKİM 70 0  0  

JOHN. C. PAPPAS 778 160 100043 40043 22000 53 7 42,8 44,2 40% DÇÖT KURAL 
5,6,19        

ÖRNEK 
104 

KONINGIN 
JULIANA 530 70 1124 6682 5500 27 7 19 21 30% DÇÖT KURAL 9 23:40 OCAK 70 0  0,5 S-N 

THUROKLINT 233 40 721 300 1200 12 6 8 10,9 70% 
DÇÖT KURAL 
5,9,34 YEREL 

DÜZ.        

ÖRNEK 
105 

ERCOLE 600 100 35168 20335 21000 32 8 18,1 28,1 60% DÇÖT KURAL 
5,7,14,19 01:30 EKİM 50 4 45 0  

GEORGE 
S.EMBIRICOS 599 84 18700 12500 11500 41 13 36 36,4 40% DÇÖT KURAL 

6,19        

ÖRNEK 
106 

ROSELINE 580 73,3 38238 16245 12000 46 14 32,3 32,3 40% DÇÖT KURAL 
6,8,9 13:04 MAYIS 65 0  0  

ELENI V. 566,6 73,3 29652 12680 6400 37 12,5 29,1 29,6 60% DÇÖT KURAL 
6,14,19        
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
107 

BOVENKERK 491 66 8820 5199 7000 34 8 12,4 20,4 60% DÇÖT KURAL 
5,6,7,9,19 22:48 ARALIK 40 0  2 E-W 

ANTONIO 
CARLOS 306 42 1814 985 2300 25 4 11,9 13,6 40% DÇÖT KURAL 

7,9,5        

ÖRNEK 
108 

SANTANDER 466,4 62,1 8550 5093 7500 28 6 23 25,1 70% DÇÖT KURAL 
5,6,7,9,19 21:46 OCAK 30 1 90 2 NW-

SE 

NAESS TERN 559,5 71,9 12202 7813 7500 36 4 20,1 22,4 30% DÇÖT KURAL 
5,7        

ÖRNEK 
109 

SALAVERRY 464,4 62,1 8590 5120 8000 49 10 17,7 21,9 70% 
DÇÖT KURAL 

5,7,9,16,19 
YEREL DÜZ. 

22:10 EKİM 90 1 135 3 NW-
SE 

JAMUNDA 533 63 10483 6103 7000 42 6 29,1 30 30% DÇÖT KURAL 
5,7,35        

ÖRNEK 
110 

SEDGEPOL 424 57 7229 4460 2500 35 5 6,1 16,9 30% DÇÖT KURAL 
6,19 07:25 MART 15 0  1 SE-

NW 

PARTHIA 531 70 13362 7393 3000 187 5 22 22,1 70% DÇÖT KURAL 
6,7,9,19        

ÖRNEK 
111 

MARITIME 
HARMONY 608,5 85 25943 19712 11550 41 8,5 18,3 22,3 25% DÇÖT KURAL 

5,6,7 09:30 ŞUBAT 30 0  2 S-N 

ANNA BIBOLINI 762 95,5 63885 27587 16100 52 2 34 34 75% DÇÖT KURAL 
5,7,9,19        

                    
2.2 ROTALARI KESİŞEN GEMİLERE AİT ÇATMA ÖRNEKLERİ 

ÖRNEK 
112 

ANNA SALEN 492 69,5 11672 7819 8500 191 6,5 19,3 23,1 50% DÇÖT KURAL 
5,6,15,19 01:38 AĞUSTO

S 70 1 5 3 NW-
SE 

THORSHOVDİ 616 77 18361 13062 7000 85 5 22,9 26,9 50% DÇÖT KURAL 
5,6,15,19        

ÖRNEK 
113 

DEA MAZZELLA 446 56 7031 4311 2500 34 6 26 27,5 50% DÇÖT KURAL 
7,15,19,35 01:15 TEMMU

Z 70 4 240 1,5 W-E 

ESTORIL 712 57,1 7255 4438 2500 33 8,5 26,9 28,9 50% DÇÖT KURAL 
5,6,7,19        

ÖRNEK 
114 

BRITISH AVIATOR 686 86 23124 12030 14000 61 10 21,6 28 60% DÇÖT KURAL 
5,7,15 08:51 EYLÜL 90 0  1,5 SW-

NE 

CRYSTAL JEWEL 461 61 8671 4866 3300 41 8 22,1 26,1 40% DÇÖT KURAL 
5,7        

ÖRNEK 
115 

GANNET 234 36,5 922 339 1100 14 6 10 12,3 50% DÇÖT KURAL 
5,7,15,19,35 04:47 MART 80 1 315 2 NE-

SW 
KATHARINA 
KOLKMAN 240 35 1056 530 1000 15 10,5 14,9 15,6 50% DÇÖT KURAL 

5,7,15,19,35        
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Çizelge A.1 (devam) : Veri çizelgesi. 

SIRA NO GEMİ ADI GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS TON 
(TON) 

NET AĞIRLIK 
(TON) 

GEMİ 
MAKİNASI
NIN GÜCÜ 

(HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ DRAFT 
(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLAR

I (%) 

İHLAL EDLİLEN 
KURALLAR 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMAN
IN AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

ÖRNEK 
116 

BONIFAZ 568 73 12942 7395 7500 50 8 20 22 60% DÇÖT KURAL 
7,15,19 22:12 TEMMU

Z 70 1 100 0  

FABIOLA 772 101 32124 19367 15000 43 10 38,5 40,5 40% DÇÖT KURAL 
6,7,19        

ÖRNEK 
117 

JUDITH M. 321 43,5 2688 1400 1500 25 8 17 18 40% DÇÖT KURAL 
5,7 01:30 HAZİRA

N 75 0  0  

GLACIAR AZUL 251 37 1505 865 2200 19 10 11,6 13,6 60% DÇÖT KURAL 
15,19,35        

ÖRNEK 
118 

LINDE 541 70 13883 8500 9200 33 10 30,1 31,1 60% DÇÖT KURAL 
5,7,15,16,19 00:40 AĞUSTO

S 70 0  1,5 SW-
NE 

ARISTOS 447 56 5198 2997 1950 32 7 24,6 24,6 40% DÇÖT KURAL 
5,7,19        

ÖRNEK 
119 

ELAZIĞ 381,6 52,6 4835 2476 4100 36 4 16,1 20,6 60% DÇÖT KURAL 
6,7,15,19 13:58 NİSAN 85 0  0  

LINDA 584 74 14302 7618 12000 36 7 31,1 31,1 40% DÇÖT KURAL 
6,7,19,5        

ÖRNEK 
120 

HAGEN 451,6 64,3 5620 3455 8400 38 11 17 24 40% DÇÖT KURAL 
6,19 22:35 TEMMU

Z 75 0  2 W-E 

BOULGARIA 359,1 53,1 3669 1847 3200 29 10 22,6 21,6 60% DÇÖT KURAL 
6,7,15,19        

ÖRNEK 
121 

ZAGLEBIA D. 492 67 11009 5918 7200 40 10 29,2 29,6 60% DÇÖT KURAL 
7,10,15,19 11:58 MART 80 0  0  

GARDEN CITY 498 61 6932 3846 8500 35 8 24,9 27,3 40% DÇÖT KURAL 
6,19,5        

ÖRNEK 
122 

SANSHIN 
VICTORY 517 64 12583 8813 9000 48 8,9 20,9 24,9 45% DÇÖT KURAL 

6,8,19 10:45 TEMMU
Z 50 1 225 1,5 W-E 

C.K.APOLLO 552 77 20961 14860 9600 41 9,3 17,9 21,8 55% DÇÖT KURAL 
6,7,8,19        

                                                            
2.3 DEMİRLİ GEMİLERE AİT ÇATMA ÖRNEKLERİ 

ÖRNEK 
123 

MONARCH 220 32,8 1598 1058 700 15 5 14 16 100% DÇÖT KURAL 
5,6,8,19,35 

17:45 MART 20 1 180 2 SW-
NE 

JAUNTY 156 34 601 302 1350 28 0 3 8 0%        

ÖRNEK 
124 

ESSO BRUSSELS 699 97 56138 21610 18000 42 5 32 33 75% 
DÇÖT KURAL 
5,6,19 YEREL 

DÜZL. 
03:33 TEMMU

Z 40 0  0  

ALDEBARAN 587 72 13906 7218 12000 36 0 30,8 31 25% DÇÖT KURAL 
9,35        
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EK B: Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi 
Çizelge B.1 : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

1 1 1 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

2 1 1 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

3 1 1 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

4 1 1 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

5 1 1 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 

6 1 1 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

7 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

8 1 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 

9 1 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

10 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

11 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

12 1 1 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

13 1 1 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

14 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 

15 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

16 1 1 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

17 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

18 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

19 1 1 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

20 1 1 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 

21 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

22 1 1 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 

23 1 1 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

24 1 1 4,00 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 

25 1 1 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

26 1 1 5,00 3,00 5,00 4,00 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 

27 1 1 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

28 1 1 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

29 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 

30 1 1 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

31 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

32 1 1 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 

33 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

34 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

35 1 1 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 

36 1 1 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

37 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

38 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

39 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

40 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

41 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 

42 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

43 1 1 1,00 1,00 4,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 

44 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

45 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

46 1 1 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

47 1 1 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 

48 1 1 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

49 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 

50 1 1 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

51 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 

52 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 

53 1 1 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

54 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

55 1 1 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

56 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

57 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

58 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

59 1 1 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

60 1 1 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

61 1 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

62 1 1 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

63 1 1 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 

64 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

65 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 4,00 

66 1 2 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 

67 1 2 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 

68 1 2 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

69 1 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

70 1 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

71 1 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 4,00 

72 1 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 

73 1 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

74 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 

75 1 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 

76 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

77 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

78 1 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

79 1 2 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

80 1 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 

81 1 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

82 1 2 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

83 1 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

84 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 

85 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

86 1 2 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 

87 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

88 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 

89 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 

90 1 2 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

91 1 2 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 

92 1 2 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

93 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

94 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 4,00 

95 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 

96 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

97 1 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

98 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

99 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

100 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

101 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

102 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

103 1 2 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

104 1 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 

105 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

106 1 2 3,00 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 

107 1 2 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 

108 1 2 4,00 3,00 5,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 

109 1 2 2,00 2,00 5,00 5,00 4,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

110 1 2 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

111 1 2 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

112 1 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 4,00 

113 1 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 

114 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

115 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

116 1 2 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

117 1 2 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

118 1 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 

119 1 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

120 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

121 1 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

122 1 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

123 1 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

124 1 2 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

125 1 2 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

126 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

127 1 2 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

128 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 4,00 

129 1 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

130 1 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

131 1 2 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

132 1 2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

133 1 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

134 1 2 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

135 1 2 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

136 1 3 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 

137 1 3 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

138 1 3 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

139 1 3 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

140 1 3 5,00 3,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 3,00 3,00 2,00 

141 1 3 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 4,00 5,00 2,00 2,00 3,00 

142 1 3 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 

143 1 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

144 1 3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 

145 1 3 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

146 1 3 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 

147 1 3 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 

148 1 3 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 

149 1 3 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00 

150 1 3 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

151 1 3 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

152 1 3 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

153 1 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 

154 1 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00 

155 1 3 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

156 1 4 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

157 1 4 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

158 1 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

159 1 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 4,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

160 1 4 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

161 1 4 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

162 1 4 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

163 1 4 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

164 1 4 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

165 1 4 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

166 1 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

167 1 4 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

168 1 4 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

169 1 4 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

170 1 4 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 4,00 

171 1 4 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

172 1 4 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

173 1 4 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

174 1 4 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 4,00 

175 1 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

176 2 1 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

177 2 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

178 2 1 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

179 2 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

180 2 1 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

181 2 1 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

182 2 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

183 2 1 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

184 2 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

185 2 1 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

186 2 1 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

187 2 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

188 2 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 

189 2 1 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

190 2 1 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

191 2 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

192 2 1 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

193 2 1 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

194 2 1 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 

195 2 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

196 2 1 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

197 2 1 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

198 2 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

199 2 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

200 2 1 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

201 2 1 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

202 2 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

203 2 1 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 2,00 3,00 

204 2 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

205 2 1 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

206 2 1 4,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

207 2 1 4,00 3,00 5,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 

208 2 1 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

209 2 1 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 

210 2 1 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

211 2 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

212 2 1 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

213 2 1 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

214 2 1 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

215 2 1 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

216 2 1 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

217 2 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

218 2 1 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

219 2 1 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

220 2 1 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

221 2 1 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

222 2 1 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

223 2 1 4,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

224 2 2 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

225 2 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

226 2 2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

227 2 2 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

228 2 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

229 2 2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

230 2 2 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

231 2 2 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

232 2 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

233 2 2 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 

234 2 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

235 2 2 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

236 2 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 

237 2 2 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

238 2 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

239 2 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 
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Çizelge B.1 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (1). 

SIRA NO GÖRÜŞ 
ŞARTLARI 

ÇATMA 
ŞEKLİ 

GEMİNİN 
BOYU (FT) 

GEMİNİN 
ENİ 

GROSS 
TON 

(TON) 

NET 
AĞIRLIK 

(TON) 

GEMİ 
MAKİNASININ 

GÜCÜ (HP) 

PERSONEL 
SAYISI 

ÇATMA 
ANINDAKİ 

HIZI 

BAŞ 
DRAFT 

(FT) 

KIÇ 
DRAFT 

(FT) 

KUSUR 
ORANLARI 

(%) 

240 2 2 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

241 2 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

242 2 2 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

243 2 2 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

244 2 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

245 2 2 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

246 2 3 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

247 2 3 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

248 2 3 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

249 2 3 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 
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Çizelge B.2 : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

1 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 8       4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 

2 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 34       4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 

3 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8 Yerel Düzl.   4,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 

4             4,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 

5 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 8       4,00 4,00 1,00 1,00 4,00 1,00 3,00 

6 DÇÖT Kural 8           4,00 4,00 1,00 1,00 4,00 1,00 3,00 

7 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 7       4,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

8 DÇÖT Kural 8           4,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

9 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 14 Yerel Düzl.     3,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

10 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 8         3,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

11 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 Yerel Düzl.     2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 

12 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 5         2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 

13 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 14         2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

14 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 34 Yerel Düzl.     2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

15 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 25 DÇÖT Kural 29       1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

16 DÇÖT Kural 27 DÇÖT Kural 29         1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

17 DÇÖT Kural 6           4,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

18 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 34 DÇÖT Kural 25 DÇÖT Kural 28 Yerel Düzl.   4,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

19 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 27 DÇÖT Kural 28 DÇÖT Kural 29   1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

20 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 5         1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

21 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural9 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 34 Yerel Düzl.   4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

22 Yerel Düzl.           4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

23 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 22     4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

24 DÇÖT Kural 27           4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

25 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 22     4,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

26 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8         4,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

27 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6       1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

28 DÇÖT Kural 8           1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

29 DÇÖT Kural 17           4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

30 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 16       4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

31 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6         4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

32 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 8     4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

33 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6         3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

34 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 34       3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

35 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 34 Yerel Düzl. 3,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

36             3,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

37 DÇÖT Kural 5           
 

2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 4,00 

38 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 5 Yerel Düzl.   
 

2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 4,00 

39 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 9 Yerel Düzl.     4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

40 DÇÖT Kural 6 Yerel Düzl.         4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

41 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 5         2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

42 DÇÖT Kural 5           2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

43 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8         1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

44 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8     1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

45             2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 

46 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 7     2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 

47 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 5     1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

48 DÇÖT Kural 8           1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

49 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 Yerel Düzl.     4,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

50 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8         4,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

51 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 34   4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

52 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 18 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8     4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

53 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 34     4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 1,00 1,00 

54 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 34     4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 1,00 1,00 

55 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 18 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 23 DÇÖT Kural 34 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 

56             2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 

57 DÇÖT Kural 27 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 34 Yerel Düzl.   4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

58             4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

59             4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

60 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 10 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7     4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

61 DÇÖT Kural 37           4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

62 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 14         4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 

63 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8         4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 

64 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 5       3,00 3,00 2,00 1,00 
 

1,00 
 

65 Yerel Düzl. DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 5     3,00 3,00 2,00 1,00 
 

1,00 
 

66             4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

67 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 18 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

68 Yerel Düzl.           2,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 
 

69             2,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 
 

70             2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 

71 Yerel Düzl.           2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 

72 DÇÖT Kural 10 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 5     1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

73 DÇÖT Kural 5           1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

74 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8       4,00 4,00 2,00 1,00 
 

1,00 
 

75 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 16   4,00 4,00 2,00 1,00 
 

1,00 
 

76 DÇÖT Kural 16           4,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

77 DÇÖT Kural 17 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 22     4,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

78             3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 

79 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8     3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 

80 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8       1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

81 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 34 DÇÖT Kural 17       1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

82 DÇÖT Kural 16 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 28       2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

83 DÇÖT Kural 34           2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

84             3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

85 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 34     3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

86 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 34 DÇÖT Kural 14   1,00 4,00 3,00 2,00 4,00 1,00 1,00 

87 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 34     1,00 4,00 3,00 2,00 4,00 1,00 1,00 

88 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 8       4,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

89             4,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

90 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 34       1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 

91 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 5         1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 

92 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 34 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 22   4,00 4,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

93 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 22   4,00 4,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

94 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 22 DÇÖT Kural 27 DÇÖT Kural 28   4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 1,00 4,00 

95             4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 1,00 4,00 

96 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 21       4,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

97 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 22 DÇÖT Kural 27 DÇÖT Kural 29   4,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

98 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 27 DÇÖT Kural 4   1,00 3,00 3,00 4,00 3,00 1,00 3,00 

99 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8         1,00 3,00 3,00 4,00 3,00 1,00 3,00 

100 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 24   4,00 4,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

101 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 19         4,00 4,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 

102 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 21       4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 

103 DÇÖT Kural 10 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 22 DÇÖT Kural 23 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 

104 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 22         1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

105 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 34       1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

106 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 8         4,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

107 DÇÖT Kural 10 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8       4,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

108 DÇÖT Kural 10 DÇÖT Kural 5         1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

109 DÇÖT Kural 10 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 16 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

110 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 15         1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

111             1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

112 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 34 Yerel Düzl.     1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

113 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8         1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

114 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 16 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8   4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 

115             4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 

116 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8 Yerel Düzl.   1,00 2,00 3,00 1,00 4,00 2,00 1,00 

117 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 34         1,00 2,00 3,00 1,00 4,00 2,00 1,00 

118 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8         4,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

119 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 15       4,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

120             2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

121 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 16 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 21     2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

122 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 34   4,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

123 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 8       4,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

124 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 15         4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 

125 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 16       4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 

126 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 7       4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 4,00 

127 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 16 DÇÖT Kural 8       4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 4,00 

128 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 18 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 23   1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

129             1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

130             
 

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

131 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 34     
 

2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

132             4,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

133 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 15       4,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

134 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8     4,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 

135             4,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 

136 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 5       3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 1,00 
 

137 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 36         3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 1,00 
 

138 Yerel Düzl. DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 34 4,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

139             4,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

140 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 8         3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

141 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 21     3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

142 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 Yerel Düzl.     3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 1,00 1,00 

143             3,00 4,00 2,00 3,00 4,00 1,00 1,00 

144 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 34         4,00 3,00 1,00 1,00 4,00 1,00 3,00 

145 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8         4,00 3,00 1,00 1,00 4,00 1,00 3,00 

146             3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 1,00 1,00 

147 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 34       3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 1,00 1,00 

148 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 8         1,00 4,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 

149             1,00 4,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 

150 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 5         4,00 3,00 3,00 4,00 1,00 1,00 1,00 

151 DÇÖT Kural 21 DÇÖT Kural 28 DÇÖT Kural 34       4,00 3,00 3,00 4,00 1,00 1,00 1,00 

152             3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

153 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 6       3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

154 DÇÖT Kural 13 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8 Yerel Düzl.     2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,00 

155             2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,00 

156             2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 
 

157 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8     2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 
 

158             3,00 3,00 3,00 1,00 
 

1,00 2,00 

159 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8 Yerel Düzl.   3,00 3,00 3,00 1,00 
 

1,00 2,00 

160 DÇÖT Kural 5           1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

161 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8       1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

162             3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 

163 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8       3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 

164             3,00 2,00 2,00 4,00 2,00 1,00 2,00 

165 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8       3,00 2,00 2,00 4,00 2,00 1,00 2,00 

166 DÇÖT Kural 2 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8     3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 

167 DÇÖT Kural 7           3,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 

168             4,00 4,00 1,00 1,00 3,00 1,00 
 

169 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8       4,00 4,00 1,00 1,00 3,00 1,00 
 

170 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8       1,00 4,00 3,00 4,00 1,00 2,00 2,00 

171             1,00 4,00 3,00 4,00 1,00 2,00 2,00 

172 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8       1,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 

173             1,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 

174 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8       1,00 4,00 1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 

175             1,00 4,00 1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 

176 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 34       3,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

177 DÇÖT Kural 6           3,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 

178 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19         3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

179 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 5       3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

180 DÇÖT Kural 6           1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

181 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 19         1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

182 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 19       4,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

183 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 19       4,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

184 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 19       4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 

185 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 19       4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 

186 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 5         4,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 

187 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 14       4,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 

188 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 19       3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

189 DÇÖT Kural 6           3,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

190 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 35       2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

191 DÇÖT Kural 15           2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

192 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 19         1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

193 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 19       1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

194 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6         3,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

195 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 19       3,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

196 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19         4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

197 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 15       4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

198 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 19         4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

199 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 19       4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

200 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6         2,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

201 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 19     2,00 4,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

202 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 8         3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

203 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 35   3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

204 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8   4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

205 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 8       4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

206 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7   1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

207 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19       1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

208 DÇÖT Kural 9           4,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

209 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 34 Yerel Düzl.     4,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

210 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 14     1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

211 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19         1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

212 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 8       3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

213 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 14 DÇÖT Kural 19       3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

214 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 19   4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

215 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 9       4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

216 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7   4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

217 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 5         4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

218 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 16 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 Yerel Düzl. 4,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

219 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 35       4,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00 4,00 

220 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19         2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

221 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7     2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

222 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 7       2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

223 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7     2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

224 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 19     1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 4,00 

225 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 19     1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 4,00 

226 DÇÖT Kural 35 DÇÖT Kural 15 

 

DÇÖT Kural 19     1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 

227 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19     1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 

228 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 7       2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

229 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7         2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

230 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 35 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7   1,00 1,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 

231 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 35 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7   1,00 1,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 

232 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 19       4,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

233 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 19       4,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

234 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 7         1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

235 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 35 DÇÖT Kural 19       1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

236 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 16 DÇÖT Kural 7   1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

237 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7       1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

238 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7     3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

239 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7     3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

240 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19         4,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 
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Çizelge B.2 (devam) : Verilerin SPSS dönüşüm çizelgesi (2). 

SIRA 
NO 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 1 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 2 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 3 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 4 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 5 

İHLAL 
EDİLEN 

KURALLAR 
HATA 6 

ÇATMA 
ZAMANI 

CATMANIN 
OLDUĞU 

AY 

ÇATMANIN 
AÇISI 

RÜZGAR 
KUVVETİ 

RÜZGAR 
YÖNÜ 

(DERECE) 

AKINTI 
KUVVETİ 
(KNOTS) 

AKINTI 
YÖNÜ 

241 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7     4,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

242 DÇÖT Kural 10 DÇÖT Kural 15 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 19     2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

243 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 5       2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

244 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 19       2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 

245 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19 DÇÖT Kural 7 DÇÖT Kural 8     2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,00 

246 DÇÖT Kural 35 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 8 DÇÖT Kural 19   3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

247             3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 

248 DÇÖT Kural 5 DÇÖT Kural 6 DÇÖT Kural 19 Yerel Düzl.     1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

249 DÇÖT Kural 9 DÇÖT Kural 35         1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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EK C: Mahkeme tespit talebine ilişkin dilekçe 
 

(DELİL, HASAR VEYA KUSUR TESPİTİ)  
…………DENİZ İHTİSAS MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

veya 

…….ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA, 
veya 

….. …… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİHAKİMLİĞİNE, 
veya 

…………….SULH MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, 
Not HUMK.’un 370’inci maddesine göre, delil tespitinde yetkili mahkeme, davanın 
görüldüğü veya en seri ve en az masrafla delil tespitinin mümkün olduğu mahkeme 
veya sulh hakimidir. 
TESPİT TALEBİNDE BULUNAN : Kaptan veya Donatan 

   (İsim ve Adres)  

DİĞER TARAF : İsim ve adres (Karşı tarafın)   

K O N U : “Delil”/ “Hasar” veya “Kusur”  

  tespiti talebinden ibarettir. 

Not: Olayın özelliğine göre hangisi isteniyorsa o yazılacak  

OLAY  : 
Not: Olay Kısaca ve gerekirse sıra numarası ile özetlenecek Kaptan raporunda 
olduğu şekilde yazılabilir. 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan olayda Gemimize / Diğer 
Gemiye/ Rıhtıma / Doka / Yüke vs. vaki hasarın (gerekiyorsa) kuruşlandırılarak, 
(yine gerekiyorsa) kusur oranlarının tespitini ve (Karşı taraf yoksa veya 
bilinemiyorsa veya iş acele ise aşağıdaki ilave yapılır) HUMK.’un 372’nci ve ilgili 
maddeleri gereğince, karşı tarafa önceden tebligat icrasından sarfınazar edilmesini 
arz ve talep ederim. 

 

Tespit İsteyen  
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