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AÇIKLAMALAR 
KOD 840UH0115 

ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Gemi Yönetimi 

MODÜLÜN ADI Denizden Adam Kurtarma 

MODÜLÜN TANIMI 

Acil durumlar içinde bulunan, denizden adam kurtarma 

modülü içerisinde, oluşacak durumlar, uygulanacak manevra 

yöntemleri ve kurtarma yöntemleri ile ilgili bilgilerin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK 
Denizden adam kurtarmak için uygun gemi manevralarını ve 

kurtarma yöntemlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Bu modül sonunda uygun ortam sağlandığında denizden 

adam kurtarma manevralarını ve kurtarmayı 

yapabileceksiniz. 
Amaçlar:  

1. Denize adam düştüğü anda yapılması gerekenleri 

uygulayabileceksiniz. 

2. Denize adam düştüğünde yapılacak manevraları 

yapabileceksiniz. 

3. Denizden adam kurtarabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Gemicilik laboratuvarı, simülatör eğitim merkezi 

Donanım: Can yeleği, can simidi, el incesi, kurtarma botu 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 

Sevgili Öğrenci, 

 

Deniz hayatında karşılaşılabilecek acil durumlardan birisi de denizden adam kurtarma 

durumudur. Bir denizci olarak denizde aniden kazazede kurtarmak zorunda kalabilirsiniz. 

Kurtaracağınız kişi kendi geminizdeki bir kişi olabileceği gibi diğer gemilerden veya denize 

düşen bir uçaktan kurtulan kişilerde olabilir. Denize adam düşmesi acil durumunda nelerin 

yapılası gerektiğinin bilinmesi düşen kişinin hayatının kurtarılması açısından son derece 

önemlidir.  

 

Biz bu modül içerisinde denize adam düşmesi ile ilgili durumları, gemide yapılması 

gereken davranışları, denize düşen kişinin yapması gerekenleri ve gemilerde alınması 

gereken tedbirleri ve denizden adam kurtarmayı öğreneceğiz. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle denizden adam kurtarma ile ilgili 

gerekli manevra ve kurtarma faaliyetlerini yapabileceksiniz. 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Denize adam düştüğü anda yapılması gerekenleri uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 Size en yakın mesafede bulunan liman ve gemilere gidin. Denize düşen adamı 

kurtarma hakkında araştırma yapınız.  

 Yetkili kişilere denize adam düştüğünde yapılması gerekenleri, denize düşen 

kişilere atılması gereken yardımcı malzemelerin neler olduğunu, gemilerden 

denize düşülmemesi için hangi tedbirlerin alınması gerektiğini sorunuz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri kayıt altına alınız. Öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. DENİZE ADAM DÜŞMESİ 
 

1.1. Denize Adam Düştüğünde Yapılması Gerekenler 
 

 Denize düşeni ilk gören kişi, “Denize adam düştü.” diye bağırarak gemidekileri 

uyarmalıdır. Gemide yalnız olunsa bile kazazedeyi cesaretlendirmek için 

bağırılması gerekir. Genel anons devresinden denize adam düştüğü yönü 

belirtilerek anons edilir. 

 Denize düşen adamın gemi pervanelerinden zarar görmesini önlemek amacıyla 

makineler geçici bir süre stop edilir ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda 

basılır. 

 Denize düşen bir kişiyi dalgalar arasında görmek ve duymak çok zordur. Bu 

nedenle gözlemcilerin kazazededen gözlerini ayırmamalıdır. 

 Geminin mevki hemen kaydedilmelidir. Özellikle gece seyri ile sert deniz ve 

hava koşullarında geminin mevkii mutlaka kaydedilmelidir. Gemide GPS’teki 

MOB tuşuna basılarak mürettebatın düştüğü mevki otomatik olarak kaydedilir. 

 Suya atılacak olan ucunda “O” harf sancağının bulunduğu işaret şamandırası 

hazırlanmalı ve suya atılmalıdır. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 1.1: Denize adam düştü flaması 

 

 El altında bulunan yardımcı olabilecek can yeleği, can simidi, usturmaça gibi 

yüzebilen yardımcı malzemeler kazazedeye atılmalıdır. Bu malzemeler ne kadar 

çok olursa o kadar iyi olur.  Hem kazazedeye yardımcı olur hem de düştüğü yeri 

yaklaşık olarak gösterir.  

 Kaza gece meydana gelmişse fener veya projektör ile devamlı olarak 

kazazedenin üzerine tutularak gözden kaybolması önlenmelidir. 

 Duruma göre yakındaki gemilerin dikkatini çekmek için ışık ve ses işaretleri 

(düdük) ile ikaz etmek, telsizle duyurmak, 0-Oscar (Denize adam düştü.) 

sancağını toka etmek ve ilgili makamlara haber vermek gerekir. 
 

1.2. Denize Adam Düşme Durumunda Hareket Tarzı 
 

 Denize adamın düştüğü ilk görüldüğünde hemen manoverboard şamandırasını 

ve can simidini denize at. 

 Kaptana haber verilir. 

 Sakınma manevrası yapılır. 

 Makine dairesine haber verilir. 

 Adamı kurtarma manevrasına başlanır. 

 Adamı gözlemek için gözcü sayısı artırılır. 

 Üç uzun düdük çal ve gerektikçe tekrarlanır. 

 Yapılan manevraya göre gemi mevki pilotlanır. 

 Kurtarma botu personeli mevkilerine alınır. 

 Gemi mevki ile olay mevki en yakın sahil istasyonuna bildirilir. 

 Etrafındaki gemilere durum rapor edilir. 

 Denize düşen adamın mevki belli değilse arama için bölgedeki gemi ve sahil 

istasyonlarından yardım istenir. 

 Denize düşen adam görülmediyse tahmini düştüğü mevki etrafındaki gemilere 

ve en yakın sahil istasyonuna bildirilir. 

 Denize düşen personelin kim olduğu ve düştüğü mevki gemi yönetimi 

sorumlusuna bildirilir. 

 Olayı jurnale işlenir. 
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1.3. Denize Adam Düştü İşaretinin Kullanılması 
 

 

Şekil 1.2: Denize adam düştü işaretinin kullanılması 

 

 İşaret ve can simidi kullanılmaya hazırdır. 

 Can simidini tutan pim çekilir. Can simidi MOB işaretini çekerek otomatik 

olarak ışığı yanacak ve duman çıkmaya başlayacaktır. 
 

 

Şekil 1.3: MOB’un denize atılması 

 

 MOB işaretinin can simidi ile olan bağlantısının tam olduğu kontrol edilir. 

 Can simidi denize fırlatılır. Işık otomatik olarak yanacak ve duman çıkmaya 

başlayacaktır. 
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Şekil 1.4: Denize adam düştü (MOB) sinyalinin kesit görünüşü 

 

1.4. Denize Düşen Kişinin Markalanması 
 

Denize adam düştüğünde yapılması gereken işlemlerden birisi de düşen kişinin 

markalanması işlemidir. Denize düşen kişinin markalanması yapılacak manevralarda ve 

kurtarma faaliyetlerinde yardımcı olacaktır.  

Denize düşen kişinin olduğu bölgeye ışıklı ve duman kandilli can simidi atarak denize 

adam düştü flamasının takılı bulunduğu işaret şamandırası suya atılır. 

Ayrıca denize düşülen bölgenin harita üzerinde plotlanması ve gece denize düşülmesi 

durumunda bölgenin aydınlatılması kurtarma faaliyetinin başarılı olmasında büyük önem 

taşır.  
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1.5. Denize Düşen Kişinin Yapacağı Davranışlar  
 

Denize düşen bir kişi için denizde canlı kalmanın birinci kuralı, endişeye kapılmadan 

soğukkanlılıkla, geminin pervanelerinden uzaklaşmak için derhâl yüzmeye çalışmalıdır( 

gemi seyir hâlinde ise).  Gerçi, dikkatli bir vardiya zabiti gemisinin dümenini, denize düşen 

kişiden uzaklaşacak şekilde çevirecektir fakat o anda, durumdan tamamen habersiz de 

olabilir. Eğer bir kişi geminin bordasından dışarıya doğru düşerse oldukça şanslı saydır. 

Çünkü düşme hızı kazazedeyi genellikle pervanelerden, az da olsa açıktaki emniyet 

bölgesinin kısa bir meşalesi içine taşıyacaktır. 

Denize düşen kişi, pervanelerden emniyetli bir şekilde uzaklaştıktan ve gemisi onu 

geçtikten sonra enerjisini korumaya çalışmalıdır. Civarında gemiden atılmış olum bir can 

halkası veya can simidi görmedikçe suyun yüzünde durmaya çalışmalıdır. Suda uzun süre 

katabilmek için en son yöntemlerden biri olan "denizanası yüzme yöntemi", kendini suda 

bulan kişiyi, su üstünde durmak için herhangi bir yardımcı olmaksızın desteklemek amacıyla 

tasarlanmıştır. Fiziksel şekil olarak gerçeklen denizanasına birkaç benzeyişi vardır. Bu 

yöntemin başarısı kişinin nefes almasını kontrol edebilmesine bağlıdır. 

Denizanası yüzme yönteminde, kollar aşağıya doğru salınarak bacaklara doğru 

kaydırılır. Dizler bükülmez ancak, bacakların serbest olarak durmasına izin verilir ve rahat 

bir pozisyon alınır. Derin bir nefes aldıktan sonra yüz kısmının su yüzeyinin altına batmasına 

müsaade edilir. Bu dinlenme durumunda, diğer bir nefes alma zamanına kadar kalmak 

gerekir. 

Daha fazla havaya ihtiyaç olduğunda, eller hareket ettirilerek su yüzeyinin allında 

ilerlenir ve sonra eller aşağıya doğru kuvvetlice bastırılarak (kelebek stili yüzmede olduğu 

gibi), vuruşun kaldırması ile su yüzeyine ulaşıldığında ağız yoluyla hava ciğerlere çekilir. 

Eğer bir yüzücü derin bir nefes alırsa bu metotla suda yüzecektir. Buna rağmen kişi yüzme 

durumuna tekrar dönerken biraz derine inebilir, bir makas veya serbest stil ayak vuruşu onu 

yüzeye çıkaracaktır. 

İster gemiden düşmüş olsun, ister bir kazazede olsun, suyun içinde olan bir kişinin, 

acele olarak yerinin belirlenmesine ve kurtarılmasına ihtiyaç vardır. Suya giriş gündüz veya 

gece herhangi bir saatte ve değişik görüş şanlarında ya da siste olabileceğinden, zor bir 

durumda işaret vermeye yarayan gereçlerin kişilerin daima yanında veya üzerinde olması 

çok önemlidir. 

Kolayca taşınabilen ve işaret vermeye yarayan gereçler olarak düdük, pilli el feneri, 

ayna veya beyaz bir mendil sayılabilir. Unutulmamalıdır ki, pillerin ömürleri sınırlıdır ve 

düzenli olarak değiştirilmeleri gerekir, ayrıca iyi ve kaliteli piller daha uzun ömürlüdür.  

Diğer önemli bir nokta ise soğuk havanın yeni bir pilin dahi etkisini düşürdüğüdür. Bu 

yüzden, pilin performansını anırmak için fenere veya pile biraz vücut sıcaklığı vermek 

gerekir. 
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Şekil 1.5: Normal bir giyimli kişinin değişik sıcaklıklarda soda yaklaşık kalma zamanları 

 

En dıştaki elbisenin iyi görülebilir olması veya en üstteki elbiseye dikilmiş yansıtıcı 

bant kurtarma operasyonunda kullanılan arama ışıklarını yansıtacak ve karanlık bir gecede 

değerli bir dikkat çekici olduğunu ispatlayacaktır. Ayrıca, yanlara açılmış kolların sallanması 

veya suyun sıçratılması etkili ve basit imdat isleme tekniğidir. Fakat bu, yalnızca kurtarma 

yakında ise yapılmalıdır. Eğer bir ışık kaynağı varsa onu sallamak fark edilmeyi arttıracaktır. 

Denize düsen görülmedikçe veya kısa bir süre sonra kaybolmadıkça kişi eğer soğuk 

suyun içinde ise vücut ısısı anormal derecede düşme gösterecektir. Vücut ısısı kontrolü, bir 

kişinin vücudunun ısı kaybı ve ısı üretimi arasındaki dengeyi muhafaza edebilmesine 

bağlıdır. Vücuttaki ısı üretimi, yiyeceklerin enerjiye dönüşmesiyle olur ve vücutta ısıyı 

nakleden kandır. İnsan vücudunda asıl ısı kaybı deri yüzeyindedir. Eğer hayati organlar 

ısılarını koruyamazlarsa bunlar görevlerini yerine getiremeyeceklerdir. 

Vücudun yavaşça soğuması esnasında, vücutta dolaşan kan miktarı derece derece 

azalacak ve dolaşımı yavaşlatacaktır. Vücudun soğuması arttığında, ellerde ve ayaklardaki 

kan dolaşımı yavaşça duracaktır. Zaman ilerledikçe, iç organların sıcaklığının düşmesiyle, 

gerekli ısının muhafaza edilmesi yeterli olmayacak ve ölüm meydana gelecektir. 

Aşağıdaki çizelgede vücut ısısının kaybından dolayı, yaklaşık canlı kalma süreleri, 

suyun sıcaklığına ve soğuk suda kalınan zamanın uzunluğuna bağlıdır. Bu sürelerin yaklaşık 

olarak doğru olduğuna inanılır fakat farklı kişiler arasında önemli sapmalar olabilir. Bazı 

insanlar belirtilen değerlerden daha uzun süre soğuk suda yaşayabilir. Bu nedenle, denize 

düşen bir kazazede için yapılan aramada çizelgenin gösterdiği değerlerin fazlası göz önüne 

alınmalıdır. 

 

Su Sıcaklığı (°C) Canlı Kalma Süresi 

0 1 saatten az 

4 0,5–3 saat 

10 1–6 saat 

16 2–24 saat 

21 3–40 saat 

27 Belirsiz 

Tablo 1.1: Deniz suyu sıcaklığı ile canlı kalma süresi arasındaki ilişki 
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Tablo 1.1’de belirtilen değerler, hızla hareket etme gereğini onaya koymaktadır ve 

arama gayretlerine kısıtlayıcı bir sınır getirme anlamında değerlendirilmemelidir. 

Kazazedelerin, tahmin edilen sürelerin çok üstünde dayanabildiklerini gösteren durumlara 

rastlanmıştır. Arama çalışmalarına son verilirken bu durum daima göz ününde tutulmalıdır. 

Yukarıda belirtilen tahmini yaşama sürelerinin, koruyucu elbiseleri olmadan suya girmiş 

olan şahıslara uygulanacağı ve herhangi bir kurtarma elbisesi veya ısı koruyucu tulumu 

bulunan şahıslar için bu değerlerin daha uzun olacağı unutulmamalıdır. 

 

1.6. Gemiden Denize Düşmemek İçin Alınması Gereken Tedbirler 
 

Gemiden suya düşmeyi engellemek ve daha iyi hazırlanmak için bir gemide 

bulunanlara yararlı bazı tavsiyeler şöyle sıranabilir: 

 

 Emniyet önlemleri için veya herhangi bir nedenden güverteye kötü bir havada 

çıkmak gerektiğinde, can yeleği giyilmelidir. 

 Güvertede, güverteler arasındaki dış merdivenlerde ve sürme iskelesi ya da 

borda iskelesinden yürürken fazla dikkatli olunmalıdır. 

 İskele veya merdivenlerin puntel ve vardavelalara tutularak çıkılıp inilmelidir. 

Puntel veya can halatlarına yaslanılmamalıdır. 

 Açık güvertede ve özellikle kablo ve halatların çevresinde dolaşırken dikkatli 

olunmalıdır. Düşme durumunda herhangi bir desteğe tutunabilmek için eller 

ceplere sokulmamalıdır. 

 Gece veya siste özellikle dikkatli olunmalıdır.  Zayıf görüş şartları, kaza 

olasılığını ve suda yer belirlemedeki zorluklan arttırır. 

 Eğer mümkünse kötü hava veya dalgalı denizde açık güvertede dolaşmaktan 

kaçınılmalıdır. 

 Özellikle hava şartlan iyi değilse güverteye gitmeyi tasarlayan kişi bunu 

arkadaşlarına haber vermelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Denize adam düştüğü anda yapılması gerekenleri uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Denize adam düştü alarmını veriniz. 
 Tüm personelin can yeleklerini 

giydiğine dikkat ediniz. 
 Kıyı istasyonuna bilgi verilmesini 

sağlayınız. 

 Gerekli sakınma manevrasını yapınız. 

 Gemide denize adam düşmemesi için 

gerekli güvenlik önlemlerini alınız. 

 Uygulamalar esnasında ilk iş 

güvenliğinin önde geldiğini 

unutmayınız. 
 İş güvenliğini artıcı tedbirleri alarak 

gerekli donanımı kullanınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Denize adam düştüğü köprü üstüne bildirildi mi?   

2. Denize düşen kişiye can simidi atıldı mı?   

3. Uygulama sırasında gerekli güvenlik önlemleri aldınız mı?   

4. Denize adam düştü alarmı verildi mi?   

5. Tüm personelin can yeleği giymesi sağlandı mı?   

6. Gemide denize adam düşmemesi için gerekli güvenlik 

önlemleri alındı mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (…) Denize düşen adamın gemi pervanelerinden zarar görmesini önlemek amacıyla 

makineler geçici bir süre stop edilir ve dümen adamın düştüğü tarafa alabanda basılır. 

2. (…) 0°C‘de suda canlı kalma süresi 1 saatten azdır.  

3. (…) Denize adam düştü flaması S harfidir. 

4. (…) Denize düşen kişinin markalanması yapılacak manevralarda ve kurtarma 

faaliyetlerinde yardımcı olacaktır. 

5. (…) İskele veya merdivenlerin puntel ve vardavelalara tutularak çıkılıp inilmelidir. Puntel 

veya can halatlarına yaslanılmamalıdır. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

6. Denize adam düştüğünü gören vardiya zabiti makine telgrafını hangi konuma 

getirmelidir? 

A) Hazır ol 

B) Stop 

C) Ağır yol ileri 

D) Yarım yol ileri  

E) Yarım yol tornistan 
 

7. Gemilerde adam düşmesi durumlarında kullanılan ışıklı ve duman kandilli can 

simitlerinden en az kaç tane bulunmalıdır? 

A) 4 

B) 2 

C) 8 

D) 6  

E) 10 
 

8. Bir can yeleğinde bulunması gereken özellikler hangileridir? 
A) Düdük, ışık, suya dayanıklı, yakalık, epirb 
B) Işık, sağlam, sert yapılı, düdük, el maytabı 
C) Yakalık, ışık, düdük, ışık yansıtıcı, helyograf 
D) Görünür renk, ışık, düdük, ışık yansıtıcı, yakalık 
E) Hiçbiri 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi can simidine ait değildir? 
A) El incesi halat 
B) Yansıtıcı bant 
C) Duman kandili 
D) Kurtarma halkası 
E) Hiçbirisi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10. Aşağıdakilerden hangisi, denize adamın düştüğüne şahit olunması durumunda, ilk 

yapılması gerekendir? 

A) Kaptana haber vermek 

B) Alarm zillerini çalmak 

C) Etraftaki istasyonlara haber vermek 

D) Manoverboard şamandırasını denize bırakmak 

E) Denize düşen personelle göz temasını kesmeden, yüksek sesle gemi personelini 

bilgilendirmek 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Denize adam düştüğünde yapılacak manevraları yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Size en yakın liman ve gemilere gidin. Denizde adam kurtarma hakkında 

araştırma yapınız.  

 Yetkili kişilere denize düşen kişilerin farkında varılması ile ilgili durumların 

neler olduğunu, denize adam düşmesi durumunda uygulanan manevraların neler 

olduğunu, hangi durumlarda hangi manevraların kullanılması gerektiğini, 

denizden adam kurtarma durumunda köprü üstünde yapılan faaliyetlerin neler 

olduğunu, Williamson Dönüşü Scharnow Dönüşü ve Anderson Dönüşünün 

nasıl yapıldığını sorunuz.  

 Elde ettiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 

2. DENİZE ADAM DÜŞTÜĞÜNDE 

YAPILACAK MANEVRALAR 
 

2.1. Denize Düşen Kişinin Fark Edilmesi Durumları  
 

Hangi sebeple olursa olsun seyir halinde veya duran bir gemiden suya düşen kişinin 

fark edilmesi ile ilgili üç durum söz konusudur.  
 

2.1.1. İvedi Hareket Durumu 
 

Denize düşen kişi köprü üstünden görülmüş ve derhâl kurtarma operasyonu 

başlatılmış olan durumdur. Denize düşen kişi görülmektedir ve en uygun kurtarma 

manevrası için dümen uygun tarafa alabanda basılır. Böyle bir durumda geminin kıç tarafını 

denize düşen kişiden uzaklaştırmak için dümen denize düşen kişinin düştüğü tarafa 

basılmalıdır. Işıklı ve duman kandilli bir can simidi, kişinin düştüğü taraftan suya atılarak 

denize düşen kişinin tutunması sağlanır. Ayrıca kurtarma manevrasında denize düşen kişinin 

yerinin belli olması sağlanır.   

Bu durum için en uygun dönüş, gemiyi kaza yerine en hızlı şekilde götürecek olan tek 

dönüş (Anderson Dönüş)dür. Williamson Dönüşü ise daha fazla zaman gerektireceği için 

ve dolayısıyla gemiyi kaza yerinden daha uzağa götürür. Scharnow Dönüşü  bu durum için 

uygun değildir. 
 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.2. Gecikmeli Hareket Durumu 
 

Kaza köprüüstüne, denize düşeni gören bir kişi tarafından bildirilmiş ve kurtarma 

operasyonu gecikmeli olarak başlatılmıştır. Bu durumda, olayı gören kişi veya kişiler 

öncelikle denize düşen kişi için ışıklı ve duman kandilli bir can simidi atmalıdır. Aynı 

zamanda köprüüstüne haber verilerek kurtarma manevrasının başlatılması sağlanmalıdır. 

Williamson Dönüşü gemiyi kaza yerine en uygun şekilde götürecektir. Gemi 

manevraya başlangıç noktasına varıldığında, süratle durması gerekeceğinden, Scharnow 

Dönüşü kazanın oluş zamanı ile manevranın başlama zamanı arasındaki süre bilinmedikçe 

etkin bir şekilde kullanılamaz.  
 

2.1.3. Kayıp Şahıs Durumu 
 

Köprü üstüne gemide bir kişinin kayıp olduğunun bildirildiği durumlardır. 
 

Hem Williamson Dönüşü hem de Scharnow Dönüşü gemiyi kendi dümen suyuna 

getirecektir. Scharnow Dönüşü kullanıldığında daha az zaman harcanır ve daha az yol 

alınır. Gemi Scharnow Dönüşü yaptıktan sonra aksi yönde ise manevraya başlama noktası 

geminin kıç tarafından birkaç boy arkada kalacaktır. Kullanılan gemi tipine göre bir-iki deniz 

mili tasarruf edilebilir. 
 

2.2. Denize Düşen Kişiyi Kurtarmak İçin Kullanılan Manevralar 
 

Denize düşen bir kişi için standart bir manevra yöntemi yoktur. Ancak denize düşen 

kişi ile ilgili durumlar da dikkate alınarak aşağıdaki üç standart manevra uygulanabilir. 
 

2.2.1. Anderson Dönüşü (Tek Dönüş)  
 

Acil bir hareket durumunda, sadece kazazedenin tarafına olmak üzere dümen 

alabandaya basılır.  
 

İlk rotadan 250° saptıktan sonra dümen ortalanarak durma manevrasına başlamak için 

makine stop edilir. 

 

Şekil 2.1: Anderson dönüşü (tek dönüş) 
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Bu dönüş: 

 En hızlı metottur. 

 Çabuk dönebilen gemiler için uygundur. 

 Genellikle makinesi güçlü olan gemilerce kullanılır. 

 Tek pervaneli gemiler için bu dönüş çok zordur. 

 Kazazedeye yaklaşımı düz olmadığı için de zordur. 
 

2.2.2.Williamson Dönüşü 
 

Bu dönüş manevrası sadece geminin kıçını, denize düşen kazazededen uzaklaştırır, 

aynı zamanda da gemiyi yaklaşık olarak kişinin düştüğü alana çevirir. 
 

Bu dönüş: 

 İlk anda dümen yalnızca kazazedenin düştüğü tarafa alabanda basılır.  

 İlk rotadan 60° saptıktan sonra dümen ters tarafa alabanda basılır. 

 İlk rotanın tersi rotasına 20° kala dümen ortalanarak, gemi aksi rotaya alınır.  

 Dönüş tamamlandığında bir geminin yönü, dönüşün başladığı rotadan yaklaşık 

olarak bir dönüş çapı uzaklıkta ve eski rotanın tersi yönünde (dümen suyunda) 

olacaktır. 

 

Şekil 2.2: Williamson dönüşü 

Bu dönüş: 

 İlk rota izini iyi yakalar. 

 Görüş zayıf olduğu durumlarda kullanılır. 

 Basit bir dönüş manevrasıdır. 

 Yavaş yapılan bir manevradır. 

 Gemiyi kazazedenin üzerinde uzaklaştırır. 
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2.2.3.Scharnow Dönüşü 
 

İvedi hareket durumunda kullanılmayan bir dönüş manevrasıdır. 
 

Bu dönüş: 

 Dümen herhangi bir tarafa alabanda yapılır. 

 İlk rotadan 240° saptıktan sonra dümen diğer tarafa alabanda basılır. 

 Pruva ters rotasına 20° kala, dümen ortalanır ve gemi ilk rotasının ters 

istikametine dönmüş olur. 

 

Şekil 2.3: Scharnow dönüşü 

Bu dönüş: 

 Gemiyi kendi dümen suyuna getirir. 

 Daha az mesafede tamamlanır. 

 Zamandan kazandırır. 

 Kazazedenin denize düşme zamanı bilinmedikçe iyi sonuç vermez. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Denize adam düştüğünde yapılacak manevraları yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Denize düşen kişi için uygun durum 

belirleyerek uygun dümen 

manevrasını belirleyiniz. 

Anderson Dönüşü 

 Acil bir hareket durumunda, sadece 

kazazedenin tarafına olmak üzere 

dümen alabandaya basınız.  

 İlk rotadan 250° saptıktan sonra 

dümen ortalanarak durma 

manevrasına başlamak için makine 

stop ediniz. 

Williamson Dönüşü 

 İlk anda dümen yalnızca kazazedenin 

düştüğü tarafa alabanda basınız. 

 İlk rotadan 60° saptıktan sonra dümen 

ters tarafa alabanda basınız. 

 İlk rotanın tersi rotasına 20° kala 

dümen ortalanarak gemi aksi rotaya 

alınız.  

Scharnow Dönüşü 

 Dümen herhangi bir tarafa alabanda 

basınız. 

 İlk rotadan  240° saptıktan sonra dümen 

diğer tarafa alabanda basınız. 

 Pruva ters rotasına 20° kala, dümen 

ortalayınız ve gemi ilk rotasının ters 

istikametine dönmesini sağlayınız. 

 Uygulamalar esnasında ilk iş 

güvenliğinin önde geldiğini 

unutmayınız. 

 İş güvenliğini artıcı tedbirleri alarak 

gerekli donanımı kullanınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Denize adam düştüğü köprü üstüne bildirildi mi?   

2. Denize adam düştü alarmı verildi mi?   

3. Denize düşen kişiye can simidi atıldı mı?   

4. Uygulama sırasında gerekli güvenlik önlemleri aldınız mı?    

5. Uygun dönüş manevrası belirlendi mi?   

6. Anderson Dönüşü uygun şekilde yapıldı mı?   

7. Williamson Dönüşü uygun şekilde yapıldı mı?   

8. Scharnow Dönüşü uygun şekilde yapıldı mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (…) Denize düşen kişi köprü üstünden görülmüş ve derhâl kurtarma operasyonu 

başlatılmış olan durum ivedi hareket durumudur. 

2. (…) Geminin kıç tarafını denize düşen kişiden uzaklaştırmak için dümen denize düşen 

kişinin düştüğü tarafın aksi tarafına basılmalıdır. 

3. (…) Işıklı ve duman kandilli bir can simidi, kişinin düştüğü taraftan suya atılarak denize 

düşen kişinin tutunması sağlanır. 

4. (…) “Scharnow Dönüşü” kullanıldığında daha az zaman harcanır ve daha az yol alınır. 

5. (…) Acil bir hareket durumunda, sadece kazazedenin tarafına olmak üzere dümen 

alabandaya basılır. 

6. (…) Williamson dönüşünde İlk rotadan 250° saptıktan sonra dümen ortalanarak durma 

manevrasına başlamak için makine stop edilir. 

7. (…) Scharnow dönüşünde dümen herhangi bir tarafa alabanda basılır. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

8. Denizde adam düşmesi durumunda aşağıdakilerden hangilerinin yapılması 

uygundur? 
 

I. Williamson veya 60 / 60 derece dönüşüne başlayacaktır.  

II. Kazazedenin denize düştüğü taraftan köprü üstünden kırlangıçtan denize bir 

can simidi atılacaktır. 

III. Emergency alarmı çalınacak. 

IV. Makine stand-by durumuna getirilecek. 

V. Kurtarma botu istasyonuna gitmek üzere emergency ekibi 

talimatlandırılacaktır. 
 

A) I ve II 

B) II ve IV 

C) I, II, III ve IV 

D) II, III ve V 

E) I,II, III, IV, V 
 

9. Kişinin denize düştüğü köprü üstüne bildirilmiş ve gecikmeli harekete 

başlanılmış ise hangi dönüş yapılır? 

A) Schornow Dönüşü 

B) Anderson Dönüşü 

C) Williamson Dönüşü 

D) Mc Gregor Dönüşü 

E) Hiçbiri 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

21 

 

10. Gemi ile denizden kazazede kurtarma operasyonu sırasında aşağıdaki 

yöntemlerden hangisi doğrudur? 

A) Kazazedeleri rüzgâr üstüne almak 

B) Kazazedelere rüzgâr altı saha oluşturmak 

C) Kazazedeleri pruvaya alarak yaklaşmak 

D) Kazazedelere can salı ve can simidi atmak 

E) Hepsi  
 

11. Denize adam düştüğü dönüş şekli seçilirken aşağıdaki seçeneklerden hangisi 

göz önüne alınmaz? 

A) Denizin ve akıntının durumu 

B) Geminin durumu 

C) Olayın meydana gelme zamanı 

D) Hava sıcaklığı 

E) Sakınma manevrası yapmak için kazazedenin düştüğü taraf 
 

12. Denize adam düştüğünde aşağıdakilerden hangisi ilk yapılacak hareketlerden 

değildir? 

A) Dümen kazazede tarafına alabandaya basılır. 

B) Makineler stop edilir. 

C) Kazazedeye ışıklı ve duman kandilli can simidi atılır. 

D) Derhal kaptana haber verilir. 

E) Hepsi 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Denizden adam kurtarabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Size en yakın liman ve gemilere gidin; denizde adam kurtarma hakkında 

araştırma yapınız. Yetkili kişilere denize adam düştüğünde uygulanacak 

kurtarma yöntemlerini, vasıta indirerek denizden adam kurtarmayı, helikopter 

ile denizden adam kurtarmanın nasıl yapıldığını sorunuz.  

 Elde ettiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 

3. DENİZDEN ADAM KURTARMA 
 

Dönüş manevrası ile geri dönen gemi, denize düşen kişiye yaklaşınca geminin tipine 

ve büyüklüğüne göre ya filika ya da kurtarma bolu suya indirilerek kazazede kurtarılır. 

Duran bir gemiden denize düşen kişiyi kurtarmak için akıntı ve rüzgâr yoksa düşen 

kişinin yakınına yüzer el inceli can simidi atılarak kazazedenin tutunması sağlanır. Daha 

sonra borda iskelesi veya bot suya indirilerek düşen kişi kurtarılır. Bazen de özel kurtarma 

ağlan kullanılarak kazazede kurtarılabilir.  

Bilindiği gibi deniz suyunun sıcaklığı, vücut ısısına oranla daima daha düşüktür. Suya 

aniden düşen bir kişi, birden bire kendinde bir ürperti duyar. İşte o anda, kazazede 

kendiliğinden bir iki kere nefes alır ve ağzına su dolmaya başlar. Ardından da su ile 

mücadele, yani çırpınma hareketleri olayı takip eder. 

Suya düşen kişi yüzme bilmeyen biri ise normal olarak boğulmamak için yardım ister. 

Ancak genellikle kazazede bir şok geçirmiştir ve bağırarak yardım istediğini zannettiği 

hâlde, bağıramaz. Suda boğulma ile karşı karşıya olan kişilerin tipik çırpınma hareketleri 

vardır. Kazazede ellerini ve kollarım önden arkaya doğru atarak çırpınır. Bu hareketlerle 

sanki su yüzeyine dayanarak, kendini su üstünde tutmak istemektedir. 

Suda çırpınan bir kimse, batıp çıkarak kollarını önden arkaya doğru atıyorsa yüzme 

bilmeyen bu kişinin boğulma tehlikesi içinde olduğuna şüphe yoktur. Aynı şeyler yüzme 

bilen, hatta iyi yüzme bilen kişiler için de geçerli olabilir. Meydana gelen kaza nedeniyle, 

bunun suya düşen kişi üzerinde yarattığı şok ile gerek hipotermi ve gerekse diğer faktörler 

yüzünden, kazazedenin sudan en kısa zamanda süratle kurtarılması gerekir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 3.1: Denize düşeni kurtarmada kullanılan özel kurtarma ağı 

 

3.1. Sudan Baygın Bir Kazazedenin Kurtarılması  

 
Suda baygın bir kazazede kurtarılırken aşağıdaki yöntemler uygulanır. 

 

3.1.1. Saçlardan Tutarak Kurtarma 
 

Bu yöntemde baygın kazazede, sırt üstü çevrilir ve kurtarıcı da sırt üstü yatıp 

kazazedenin saçlarından tutarak yüzdürmeye çalışır. Bu yöntemle kurtarmada dikkat 

edilecek nokta, kazazedenin başının daima su üstünde bulundurulmasıdır. 

 

Şekil 3.2: Saçlarından tutarak kurtarma yöntemi 

 

3.1.2 Baş Tutuşu İle Kurtarma 
 

Kazazede yine sırt üstü çevrilir. Kurtarıcı sırt üstü yatar ve elleri kazazedenin çenesi 

ile yanaklarının üst kısmından avuçlanmış olarak tutar ve ayaklarıyla makas yaparak yüzer. 

Burada dikkat edilecek önemli nokta, kurtarıcı çeneden aşağı ellerini kaydırmamaya 

özen göstermelidir. Çünkü bu durumda, küçük parmaklar kolaylıkla, kazazedenin gırtlağına 

tazyik ederek onun nefes alamamasına neden olabilir. 

Kurtarma yüzdürmesinde, kurtarıcı gayet rahat olarak sırt üstü yatmış ve kolları 

tamamen uzatılmış olarak kazazedeyi çekmelidir. Kolların bükülü olması suya tamamen 
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yatılmaması hâlinde her ayak vuruşunda, her iki kişide suya gömülür ve ilerleme 

gerçekleştirilmez. 

 

Şekil 3.3: Baş tutuşu ile kurtarma yöntemi 

 

3.1.3. Koltukaltı Tutuşu İle Kurtarma 
 

Bu kurtarma yönteminde, kazazede ve kurtarıcı sırt üstü yüzme durumundadır.  

Kurtarıcı kazazedenin koltuk altlarından tutarak ve ayakları ile makas yaparak 

kazazedeyi yüzdürür. 

 

Şekil 3.4: Koltukaltı tutuşu ile kurtarma yöntemi 

 

3.1.4. Koldan Tutuş İle Kurtarma 

 

Bu yöntem kurtarmada, kurtarıcı kendi kolayına geldiği gibi sağ ya da sol yatmış 

durumdadır. Sağ kolu (ya da sol kolu) ile arkadan kazazedenin sağ(veya sol)koltuk altından 

elini geçirirse kazazedenin karşıt kolunu tutar. Bu durumda kazazede tamamen sırt üstü 

konumuna gelmiştir. 
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Şekil 3.5: Koldan tutuş ile kurtarma yöntemi 

3.1.5. Gemici Tutuşu İle Kurtarma 

 
 Bu taşıma yönteminde de gerek kazazede gerekse kurtarıcı suda yan yatmış durumda 

bulunmaktadırlar. Kurtarıcı sol tarafa (veya sağ tarafa) yatmış olarak elini kazazedenin sağ 

(veya sol) koltuk altından geçirerek göğsü üzerinden, diğer kolunu tutarak kazazedeyi taşır. 

 

Şekil 3.6: Gemici tutuşu ile kurtarma yöntemi 

3.2. Suda Çırpınan Kazazedenin Kurtarılması 
 

3.2.1 Göğüs Tutuşu İle Kurtarma 

 
Kurtarıcı yan yatmış durumda, kazazede ise sırt üstü yatırılmış durumdadır. Kurtarıcı 

sağ veya sol kolunu kazazedenin sağ (veya sol) kolunun kolluk altından geçirir. Kazazedenin 

göğsü üzerinden, diğer kolunun kolluk altını sıkıca avuçlayarak tutar. 

Koltuk adalesi sıkıştırıldığından ve diğer kol da kontrole alındığından, kazazede 

tamamen kurtarıcının kontrolüne girer. Çırpınarak kurtulması veya kurtarıcıya saldırması ya 

da onun herhangi bir yerini tutması olanak dışıdır. 
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Şekil 3.7: Göğüs tutuşu ile kurtarma yöntemi 

3.2.2. Çapraza Alarak Kurtarma 
 

Genellikle bu sürükleme şeklinde kazazede ile boğuştuktan ve sıyrılma, kurtulma 

yöntemlerini uyguladıktan sonra, gelinen bir kurtarma şeklidir. Bu yöntemde de kazazedenin 

çırpınması veya kurtarıcının herhangi bir yerini tutarak onu da tehlikeye sokması olanağı 

yoktur ve kazazede tamamen kurtarıcının kontrolü altındadır. 

 

Şekil 3.8: Çapraza alarak kurtarma 

3.3. Vasıta İndirerek Adam Kurtarma 
 

Daha ziyade büyük gemiler tarafından uygulanan veya gemi ile adam kurtarma 

niteliklerinden yoksun gemiler tarafından kullanılan bir usuldür. 
 

 Üzerinde yol olmayan ve adam gemi bordasına çok yakın ise yine vasıta ile 

kurtarma yöntemi uygulanır. 
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 Gemi ile yukarıda açıklanan yöntemlerden birisi ile adam alınmadığı koşullarda 

adam gemiye yakın durumda ise yine vasıta ile kurtarma yöntemi diğer 

yöntemlerle karışık olarak uygulanabilir. 
 

Vasıta indirerek adam kurtarma şu şekilde yapılır:  
 

Dümeni adamın düştüğü tarafa basarak iç makineyi stop edip adam pervanelerden nete 

duruma gelince makineleri tornistan çalıştırıp gemi durdurulur. Aynı zamanda kurtarma için 

indirilecek vasıtayı rüzgâr altına alacak tarzda gemiye pozisyon verilir. Gemiden indirilecek 

vasıtanın gemiden açabileceği şekilde ileri yol varken stop edilir. 
 

Vasıta indirerek adam kurtarmanın faydaları şunlardır: 
 

 Basittir. 

 Adamı kurtarmak için muhafaza edilmesi gereken zorunlu bir durum yoktur. 

 Vasıta indirerek adam kurtarmanın sakıncaları şunlardır: 

 Adam görüş sahası içinde bulunmalıdır. 

 Deniz ve hava koşulları, deniz vasıtasının indirilmesine ve kullanılmasına 

uygun olmalıdır. 
 

3.4. Helikopter İle Denizden Adam Kurtarma 
 

Bugün helikopter denizde kurtarma görevlerinde en etkili ve süratli bir kurtarma aracı 

olarak dünya donanmalarında ve sivil kurtarma örgütlerinde birinci derecede yer almaktadır. 

Birçok denizlerle ilişkisi olan devletler sahilleri boyunca helikopter arama ve kurtarma 

istasyonları kurmuş, bu istasyonları her an faal olarak hizmette tutmaktadır. 

Bilhassa denizde kaybolmuş bir kazazedeyi, geniş görüş alanı ve süratli hareket 

yeteneği ile kısa zamanda bulup kurtarma olanağına sahip bir araçtır. 

Helikopter ile kurtarma işleminde kazazede bulunduktan sonra durum şu şekilde 

görülür. 

Hareket gücü olan kendini kayıp etmemiş kazazede, bu durumda olan kazazedelerin 

kurtarılma işlemi en kolay olanıdır.  

Helikopter kazazede üzerine alçalıp mevkiini muhafaza ederken helikopterdeki 

kurtarma vincine bağlı ucunda bir sapan kurtarma halatını kazazedeye doğru onun tutacağı 

şekilde indirir.  

Sapanı yakalayan kazazede aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kurtarma halatı sapanını 

koltuk altlarında geçirerek kurtarma vincinin halatı vira etmesini bekler. Bu işlem yapılana 

kadar helikopter kazazede üzerindeki mevkini muhafaza ederek anormal bir sürüklenmeye 

fırsat vermez. Kazazede helikoptere alındıktan sonra ileri hareket verilebilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Denizden adam kurtarınız. 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Kazazedenin su içerisindeki 

durumunu tespit ediniz. 

 Kazazedeyle konuşmaya çalışınız. 

 Kazazedeye görüşün en iyi olduğu 

taraftan yaklaşınız. 

 Baygın olan bir kazazedeyi uygun 

olan kurtarma yöntemi kullanarak 

taşıyınız.  
 Suda çırpınan kazazedeye göğüs 

tutuşu ile kurtarma yöntemi veya 

çapraza alarak kurtarma 

yöntemlerinden birini kullanarak 

taşıyınız.  

 Uygulamalar esnasında denize kurtarma 

botu indiriniz. 
 Can yeleği ve can simidini hazır 

bulundurunuz. 
 İş güvenliğini artıcı tedbirleri alarak 

gerekli donanımı kullanınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Baygın bir kazazedeye uygulanacak kurtarma yöntemi belirlendi 

mi?  
  

Suda baygın bir kazazedeyi kurtarmak için belirlenen yöntem 

kuralına uygun şekilde yapıldı mı? 
  

Suda çırpınan kazazedeyi göğüs tutuşu ile kurtarma yöntemi ile 

kurtarıldı mı? 
  

Suda çırpınan kazazedeyi çapraza alarak kurtarma yöntemi ile 

kurtarıldı mı? 
  

Vasıta indirilerek denizden adam kurtarma yapıldı mı?   

Helikopterle kurtarma yöntemi uygun şeklide yapıldı mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

1. (…) Saçlarından tutarak kurtarma yöntemi suda baygın olan kişilere uygulanan bir 

yöntemdir. 

2. (…) Çapraza alarak kurtarma suda çırpınan bir kazazede için uygulanan bir kurtarma 

yöntemidir. 

3. (…) Göğüs tutuşu ile kurtarma baygın kişilere uygulanan bir kurtarma yöntemidir. 

4. (…) Vasıta indirerek adam kurtarma daha ziyade büyük gemiler tarafından uygulanan 

veya gemi ile adam kurtarma niteliklerinden yoksun gemiler tarafından kullanılan bir 

usuldür. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

5. 0˚C’lik su sıcaklığında iyi giyinmemiş bir kazazede ne kadar süre yaşayabilir? 

A) En az 30 dakika 

B) En az 15-20 dakika 

C) En az 60 dakika 

D) En az 90 dakika 

E) En fazla 15-20 dakika 
 

6. Hipotermi vücut sıcaklığının kaç derecenin altına düşmesinden sonra hızlanır? 

A) 35 

B) 34 

C) 32 

D) 30 

E) 29 
 

7. Bir can yeleği suda baygın durumdaki insanın vücudunu her hangi bir durumdan 

ağzının sudan ____ milimetre kurtulduğu duruma ____ saniye içerisinde 

döndürmelidir. 

A) 200 / 10 

B) 150 / 8 

C) 120 / 5 

D) 100 / 3 

E) 100 / 2 
 

8. Denizdeki bir kazazedeyi hayati açıdan bekleyen en önemli tehlike nedir? 

A) Açlık 

B) Susuzluk 

C) Hipotermi 

D) Boğulmak 

E) Köpekbalıkları 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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9. Hipotermik bir kazazedeye ilk yardım girişimi olarak aşağıdakilerden hangisi 

yapılmaz? 

A) Giysileri derhal çıkartılır. 

B) Sıcak bir ortama alınarak derhal mesaj yapılır. 

C) Battaniyeye sarılır. 

D) 37 
0
C’deki sıcak suya el ve ayakları sokulur. 

E) Hiçbiri yapılmaz. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (…) Denize düşen adamın gemi pervanelerinden zarar görmesini önlemek amacıyla 

makineler geçici bir süre stop edilir ve dümen adamın düştüğü tarafın tersine alabanda 

basılır. 
2. (…) Denize düşen kazazedeye can yeleği, can simidi, usturmaça gibi yüzebilen 

yardımcı malzemeler atılmalıdır. 
3. (…) Fırtınalı havalarda güvertede çalışırken mutlaka can yeleği giyilmelidir. 

4. (…) İskele veya merdivenlerin puntel ve vardavelalara tutulmadan çıkılıp inilmelidir. 

5. (…) Hipodermi vücut sıcaklığının düşmesi durumuna denir. 

6. (…) Mümkünse kötü hava veya dalgalı denizde açık güvertede dolaşmaktan 

kaçınılmalıdır. 
7. (…) Denize düşen kişinin köprü üstünden görülmesi durum için en uygun dönüş, 

gemiyi kaza yerine en hızlı şekilde götürecek olan Anderson Dönüştür.  
8. (…) Denize düşen kişinin gecikmeli olarak kurtarılmasına başlanması durumunda 

Williamson Dönüşü en uygun yöntemdir. 
9. (…) Duran bir gemiden denize düşen kişiyi kurtarmak için akıntı ve rüzgâr yoksa 

düşen kişinin yakınına yüzer el inceli can simidi atılarak kazazedenin tutunması 

sağlanır. 
10. (…) Baş tutuşu ile kurtarma yöntemi suda çırpınan kazazedelere uygulanabilecek bir 

yöntemdir. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 A 

7 B 

8 D 

9 E 

10 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 E 

9 A 

10 B 

11 D 

12 B 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 E 

6 A 

7 C 

8 C 

9 B 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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