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AMAÇ 

 

Bu deniz kazası 10.07.2014 tarih ve 29056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “DENİZ KAZALARINI ve OLAYLARINI ARAŞTIRMA ve İNCELEME 

YÖNETMELİĞİ” hükümleri doğrultusunda incelenmiştir. 

 

İnceleme usul ve esasları için MSC 255(84) ve Resolution A.1075(28) Deniz Kaza 

veya Olaylarına Yönelik Emniyet İncelemeleri için Uluslararası Standartlar ve Tavsiye 

edilen Uygulamalara ilişkin Uluslararası Denizcilik Örgütü Kararları (Kaza İnceleme 

Kodu) ile 2009/18/EC Avrupa Birliği Direktifi de dikkate alınmıştır. 

 

Deniz Kaza İncelemesinin amacı; deniz kazalarının oluşmasına neden olan gerçek 

sebeplere ulaşmak suretiyle denizde can, mal ve çevre emniyetine yönelik mevzuat ve 

uygulamaların geliştirilmesini sağlamak, böylece benzer kazaların tekrarını önlemek ve 

kaza sonrasındaki olumsuz etki ve sonuçların azaltılmasını temin etmektir. 

 

Deniz kaza incelemesi adli veya idari soruşturma niteliğinde olmadığı gibi, 

amacı suçu ve suçluyu tespit etmek veya sorumluluk paylaştırmak değildir. 
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ÖZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Kaza mevkii 

 

LADY COPPELIA isimli teknenin sahibi beraberindeki arkadaşı ile birlikte, REGINA 

isimli teknenin sahibi ise eşi ve 2 kızı ile birlikte Marmaris Orhaniye’de bulunan 

teknelerinde tatillerini geçirmekteydiler. 6 kişi birlikte 11.09.2014 tarihinde Bozburun’da 

bulunan bir restorana yemeğe gitmişlerdir. Grup, yemek sonrası teknelerine dönmek üzere 

restorandan ayrılmışlardır. LADY COPPELIA isimli tekneye ait şişme botta tekne sahibi 

ve arkadaşı ile birlikte 2 kız kardeş olmak üzere toplamda 4 kişi, REGINA isimli özel 

tekneye ait botta ise tekne sahibi ve eşi olmak üzere 2 kişi bulunmakta idi. 

 

SEYYALE isimli ticari yat ise Bozburun Kızılada’nın kuzeydoğusunda demirlemiş olarak 

bulunmaktadır. 20:30 sularında yatın kaptanı yata ait şişme hizmet botunu denize indirmiş 

ve aynı yerde demirli bulunan GALENE isimli teknenin kaptanı ile birlikte Bozburun’a 

gitmek üzere yola çıkmışlardır. 

 

Botlar Bozburun Limanının güneyinde yer alan Yeşilada’nın batısından geçmekte iken 

20:45 sularında LADY COPPELIA ve SEYYALE isimli teknelere ait şişme botlar 

çatışmışlardır. Çatışmada LADY COPPELIA’ya ait şişme botun konsolu çarpmanın etkisi 

ile yerinden kopmuş, botun sancak tarafında yırtılma meydana gelmiş ve alabora olmuştur.  
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SEYYALE isimli ticari yata ait şişme botun sancak tarafında sıyrıklar meydana gelmiştir. 

Çatışmanın etkisi ile LADY COPPELIA’ya ait şişme botta bulunan 3 kişi yaralanmıştır.  

 

Kazadan hemen sonra SEYYALE’ye ait bot ile Bozburun Limanına intikal edilmiş olup 

yaralılardan 1 kişi yapılan müdahalelere rağmen Marmaris Devlet Hastanesine sevki 

esnasında ambulansta hayatını kaybetmiştir.  
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1. BULGULAR  

 

1.1. Gemi ve Kaza Bilgileri  

 

GEMİ BİLGİLERİ 

Gemi Adı LADY COPPELIA isimli 

özel tekneye ait hizmet botu 

SEYYALE isimli ticari yata 

ait hizmet botu 

Bayrağı İngiliz Türk 

Tipi Sert tabanlı şişme bot Sert tabanlı şişme bot 

Tam Boy / Genişlik 3,5 / 1,77 m. 4,2 / 2,22 m. 

Ana Makine Tipi ve Gücü Kıçtan takma 25 HP Selva Kıçtan takma 50 HP Yamaha 

Deniz Sürati Yaklaşık 25 Deniz mili Yaklaşık 35 Deniz Mili 

Diğer Bilgiler  Konsoldan kumandalı Konsoldan kumandalı 

 

KAZA BİLGİLERİ 

Tarih ve Saat  11 Eylül 2014 / 20:45 suları 

Kazanın Yeri  Bozburun / Marmaris 

Kazanın Mevkii Yaklaşık olarak 41 01,00 K / 028 58,38 D 

Botta bulunan kişi sayısı 4 2 

Yaralanma / Ölüm / Kayıp 1 ölü, 2 yaralı Yok  

Hasar 

Botun konsolu çarpmanın 

etkisi bulunduğu yerden 

tamamen kopmuş ve botun 

sancak tarafında şişme 

kısmında yarıklar meydana 

gelmiştir. 

Botun sağ arka yan kısmı ile 

kıçtan takma motorun sağ 

kanadında hafif sıyrıklar 

meydana gelmiştir. 

Kirlilik  Yok 
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1.2. Çevresel Koşullar 

 

11 Eylül 2014 günü bölgede deniz sakindi. Yerel saatle gün batımı 19:21, ay doğumu 

20:52’de gerçekleşmiştir. Kazanın meydana geldiği zaman dilimi tam olarak gün batımı ile 

ay doğumu arasına denk gelmiş olup ay doğumunun henüz başlamaktaydı. Bu husus 

dışında görüşü olumsuz etkileyecek meteorolojik bir durum bulunmamakta idi.   

     

1.3. Kazanın Gelişimi 

 

1.3.1. Kaza Öncesi gelişen Olaylar  

 

LADY COPPELIA isimli teknenin sahibi beraberindeki arkadaşı ile birlikte, REGINA 

isimli özel teknenin sahibi ise eşi ve 2 kızı ile birlikte Marmaris Orhaniye’de teknelerinde 

tatillerini geçirmektedirler. Hep birlikte 11.09.2014 tarihinde 18:00 sularında teknelere ait 

botlar ile Bozburun’da bulunan bir restorana yemeğe gitmişlerdir. Grup, yemek sonrası 

saat 20:30 sularında Kiseli Adasının batısında bulunan teknelerine dönmek üzere 

restorandan ayrılmışlardır.  

 

LADY COPPELIA isimli tekneye ait şişme bot REGINA isimli tekneye ait şişme bota 

oranla daha büyük ve daha güçlü motora sahiptir. Bu nedenle LADY COPPELIA’ya ait 

şişme bota tekne sahibi ve arkadaşı ile birlikte 2 kız kardeş olmak üzere toplamda 4 kişi, 

diğer bota ise tekne sahibi (kız kardeşlerin babası) ve eşi (kız kardeşlerin annesi) olmak 

üzere 2 kişi binerek yola çıkmışlardır. Her iki bot sahipleri tarafından kullanılmaktadır. 

REGINA’ya ait bot daha önce hareket etmiş ve LADY COPPELIA’ya ait bot seyir 

fenerlerini yakmış olarak diğer botun önüne geçmiştir. REGINA’ya ait ait botun makine 

gücü az olduğu için (3,5 beygir) LADY COPPELIA isimli tekne REGINA’ya ait botun 

yetişebilmesi için yavaşlamıştır. Her iki botun arasında yaklaşık 25-30 metre mesafe 

bulunacak şekilde 3-4 deniz mili hızla seyirlerine devam etmişlerdir. LADY 

COPPELIA’ya ait bottaki oturma düzenine göre, hayatını kaybeden kazazede büyük kız 

kardeş sancak baş omuzlukta, küçük kız kardeş iskele baş omuzlukta, tekne sahibi 

kumanda konsolunda, diğer şahıs ise iskele kıç omuzlukta bulunmaktadırlar.  
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          Şekil 2. LADY COPPELIA’da bulunanların oturma düzenleri 

 

 

 

 

Şekil 3. Olay yeri krokisi 

 

                                                                                                   

LADY COPPELIA’ya ait 

botun kaptanı 

Kazazede küçük kız kardeş 

Hayatını kaybeden 

büyük kız kardeş 

Bot Kaptanın arkadaşı 
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SEYYALE isimli ticari yat 11 Eylül 2014 tarihinde saat 17:00 sularında Bozburun 

Kızılada’nın kuzeydoğusuna demirlemiştir. 20:30 sularında yatın kaptanı yata ait hizmet 

botunu denize indirmiş ve aynı yerde demirli bulunan GALENE isimli teknenin kaptanı ile 

birlikte Bozburun’a bazı ihtiyaçların temin edilmesi amacıyla yola çıkmışlardır. 

SEYYALE isimli ticari yata ait bot yatın kaptanı tarafından kullanılmaktadır. Bot kaptanı 

ile yapılan görüşmede, akşam karanlığı olduğu için Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 

(DÇÖT) seyir fenerlerini yaktığını ayrıca tedbir amaçlı olarak telefonun arka kısmında 

bulunan flaşör ışığını da yakar vaziyette düşük sürat ile (6-7 deniz mili) seyir ettiklerini 

belirtmiştir. 

 

1.3.2. Kaza Anı 

 

Yapılan görüşmelerde, seyir esnasında kız kardeşler zaman zaman arkadan gelen 

babalarının kullandığı bota ve zaman zaman da önlerine baktıklarını,  bir anda kendilerine 

doğru gelmekte olan bir botun olduğunu fark ettiklerini ve dikkat diye bağırdıklarını ifade 

etmişlerdir. Botun iskele tarafında oturan küçük kız kardeş ön tarafa baktığı esnada küçük 

bir ışık gördüğünü söylemiştir. Arkadan gelen botu kullanan kızların babası giderek artan 

bir motor sesi ve öndeki bottan gelen bağrışma seslerini duyduğunu ancak herhangi bir ışık 

görmediğini, eşi ise önlerinde bir bot silueti gördüğünü belirtmişlerdir.  

 

SEYYALE’ye ait bot kaptanı ise Bozburun Limanının güneyinde yer alan Yeşilada’nın 

batısından geçmekte iken bağrışma duyduklarını, sesi duyar duymaz bot kaptanın dümeni 

iskele tarafa çevirmiş olduğunu ifade etmiştir. Yaklaşık saat 20:45 sularında LADY 

COPPELIA ve SEYYALE isimli teknelere ait botlar çatışmışlardır.  

   

1.3.3. Kaza Sonrası Gelişen Olaylar 

 

Çarpışmanın etkisi ile LADY COPPELIA’ya ait botun sancak tarafında oturan büyük kız 

kız kardeş ve botun kaptanı denize düşerken diğer iki kişi bot üzerinde kalmıştır. Çatışma 

sonrası SEYYALE isimli tekneye ait botun havalanarak botun üzerinden geçtiğini bu 



 
 
 
  

7 
 

esnada iskele taraftaki küçük kız kardeşin refleks ile botu ayakları ile ittirmeye çalıştığını 

belirtmiştir. 

 

LADY COPPELIA’ya ait botun konsolu çarpmanın etkisi ile 4 adet cıvata ile sabitlenmiş 

bulunduğu yerden tamamen kopmuş, botun sancak tarafında yırtıklar meydana gelmiştir ve 

yarı batık vaziyette su yüzeyinde kalmıştır. SEYYALE’ye ait botun ise sancak tarafı ile 

kıçtan takma motorun sağ kanadında sıyrıklar meydana gelmiştir.  

 

Bu arada ablasının denize düştüğünü fark eden küçük kız kardeş ablasını aramak için 

denize atlamıştır. Kısa bir süre içinde de arkadaki REGINA’ya ait bot kaza mahallinde 

bulunan LADY COPPELIA’ya ait botun yanına gelmiştir. SEYYALE’ye ait bot ise bir 

süre daha yoluna devam etmiştir. Kızların babası SEYYALE’ye ait botta bulunanlara 

dönmeleri için çağrıda bulunması üzerine kısa bir süre sonra bot yanlarına gelmiştir. 

Küçük kız kardeş denizde kısa bir aramadan sonra ablasına ulaşmış ve annesinin yardımı 

ile bota çıkarmaya çalışmıştır. Bu arada denizden çıkarılmaya çalışılan kazazede büyük kız 

kardeş sürekli nefes alamadığından şikâyet etmekte olup SEYYALE’ye ait bota alınmış ve 

annesi de bota geçmiştir. Hemen ardından LADY COPPELIA’ya ait botun kaptanı da 

küçük kız kardeş tarafından denizde yarı baygın halde bulunarak bota verilmiştir. Küçük 

kız kardeş de bota binmek suretiyle toplam 7 kişi ile birlikte Bozburun’a doğru hareket 

edilmiştir. Bu arada LADY COPPELIA’ya ait bot alabora olmuştur. REGINA’ya ait 

teknenin sahibi botu ile hasarlı botu yedeklemek suretiyle Yeşilada’nın kayalıklarına 

çekerek yardım gelmesini beklemiştir. 

 

SEYYALE’ye ait botun kaptanı Bozburun Limanında bağlı bulunan MİNE isimli yatın 

kaptanını arayarak yardım istemiş olup yaklaşık 3-5 dk içerisinde bot Bozburun Limanına 

ulaşmıştır. Botu MİNE isimli yatın hemen yanına bağlayarak botta bulunanların tahliyesine 

başlanılmıştır. Nefes almakta zorluk çeken büyük kız kardeş hariç diğerleri tahliye edilerek 

sahile alınmıştır. Yaklaşık 15-20 dk. içerisinde ambulans ve sağlık ekibi kazazedelerin 

bulunduğu alana ulaşmıştır. LADY COPPELIA’ya ait botun kaptanı sağ ayak 

parmaklarından, küçük kız kardeş ise sol ayağının altından yaralanmıştır. Yaralılara ilk 

müdahaleler limanda yapılmıştır. Kız kardeşlerin babaları yaklaşık 40 dk. adada beklemiş 
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ve daha sonra 2 balıkçı teknesi ile Bozburun Limanına götürülmüştür. Limana 

ulaştıklarında yaralıların hala hastaneye sevk edilmediğini görmüşlerdir. Bir süre sonra 

Kazazedelerden nefes almakta zorluk çeken kız kardeş ile LADY COPPELIA’ya ait botun 

kaptanı aynı ambulans, yaralı kız kardeş ise özel bir araç ile Marmaris Devlet Hastanesine 

sevk edilmiştir. Nefes almakta zorluk çeken büyük kız kardeş yolda hayatını kaybetmiştir.  

 

1.4. Kilit Personel 

 

SEYYALE’ye ait botu kullanan şahıs 41 yaşında olup 1996 yılından bu yana denizde 

çalışmaktadır. 8 yıldır yat kaptanlığı yapmaktadır.  

 

LADY COPPELIA’ya ait botun kaptanı ise 78 yaşında olup İngiltere’den alınmış 

Uluslararası Özel Tekne Kullanma Belgesine sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

9 
 

2. ANALİZ  

 

2.1. Emniyetli Hız  

 

Botların hızları ile ilgili üretici firmadan alınan değerlendirmeye göre;  

 

SEYYALE’ye ait bot üzerinde takılı bulunan Yamaha marka 50 High Trust marka kıçtan 

takma motor ve kaza esnasında botta bulunanların oturma düzenlerine göre, botun 

rahatlıkla plane
1
 edeceği (kaymaya geçeceği) ve ideal şartlarda 30–35 deniz mili hıza 

ulaşabileceği değerlendirilmektedir.  

 

LADY COPPELIA’ya ait bot üzerinde takılı bulunan Selva marka 25 marka kıçtan takma 

motor ve kaza esnasında botta bulunanların oturma düzenlerine göre ile botun plane 

etmesinin (kaymaya geçmesi) çok zor olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla ağırlığın doğru 

dağıtılması halinde bile en fazla yarı deplasman hızlara erişebileceği, bunun da maksimum 

14 – 16 deniz mili mertebesinde olabileceği ifade edilmektedir. 

 

LADY COPPELIA’ya ait bot ile birlikte hareket eden REGINA’ya ait yaklaşık 2 metre 

boyunda şişme botun takılı bulunan MARİNER 3,5 marka kıçtan takma motor ile toplam 

ağırlıkları yaklaşık 120 kg olan 2 kişi ile plane etmesinin (kaymaya geçmesi) mümkün 

olmadığı, en fazla 6 – 7 deniz mili hız yapabileceği değerlendirilmektedir. 

 

Her üç botta bulunanlar ile yapılan görüşmelerde LADY COPPELIA ve REGINA’ya ait 

botlar aralarında yaklaşık 25-30 metre olacak şekilde denizde yol almakta oldukları en 

azından aralarında kısa bir mesafe olacak şekilde hemen hemen aynı hızlarda yol aldıkları 

anlaşılmaktadır. Buradan hareketle LADY COPPELIA’ya ait botun REGINA’ya ait bot 

kadar hız yapıyor olmasının bekleneceği bu hızın ise maksimum 6-7 deniz mili olabileceği 

düşünülmektedir. 

 

                                                           
1
 Botun su üzerinde en az sürtünme pozisyonuna geçmesi. 
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Botlarda bulunan kişilerle yapılan görüşmelerde botların birbirlerini fark etmelerinden 

neredeyse hemen sonra çatışmanın yaşandığı belirtilmektedir. Ayrıca çatışmanın etkisi ile 

LADY COPPELIA’ya ait botun konsolunun kırılması botun sancak tarafında yırtıkların 

meydana gelmesi güçlü bir çatışmanın olduğunu düşündürmektedir. Bunlara ilaveten 

küçük kız kardeş SEYYALE’ye ait botun çatışma sonrası havalanarak bulundukları botun 

üzerinden geçtiğini ve bu esnada botu ayakları ile ittirdiğini ifade etmektedir. Kazazedenin 

sol ayağı altından yaralanması ve LADY COPPELIA’ya ait botun konsolunun yerinden 

kopması ki bu kopmanın SEYYALE’ye ait botun çatışma sonrası diğer botun üzerinden 

geçtiği esnada bir temas ile meydana gelmesinin mümkün olması kazazedenin ifadelerini 

doğrular niteliktedir. Dolayısı ile bu durum SEYYALE’ye ait botun çatışma sonrası bir 

miktar havalanarak LADY COPPELIA’ya ait botun üzerinden geçecek bir hızla seyir 

etmekte olduğu ihtimalini kuvvetlenmektedir. Bu şartlarda SEYYALE’ye ait botun hızının 

yaklaşık 20 deniz mili ve üzerinde olduğu değerlendirilmektedir. 

 

Bununla birlikte yukarıda da ifade edildiği üzere SEYYALE’ye ait botun motor gücü ve 

kaza esnasında botta bulunanların oturma düzenlerine göre rahatlıkla plane edeceği 

(kaymaya geçeceği) LADY COPPELIA’ya ait botun ise motor gücü ve kaza esnasında 

botta bulunanların oturma düzenlerine göre plane etmesinin (kaymaya geçmesi) çok zor 

olduğu belirtilmiştir. Bu durumda SEYYALE’ye ait botun başı bir miktar havada LADY 

COPPELIA’ya ait botun başı ise bir miktar su içine batmış durumda olacağından, botların 

su üzerindeki pozisyonları çatışma sonrası SEYYALE’ye ait botun LADY COPPELIA’ya 

ait botun üzerinde geçmesine katkı sağlayacak bir unsur olabileceği değerlendirilmektedir. 

 

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün (DÇÖT) Emniyetli Hız başlıklı 6 ncı kuralında, 

“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” şeklinde ifade edilmekte olup görüş durumu, trafik 

yoğunluğu ve arka cephe ışıklarının varlığı gibi faktörlerin dikkate alınmasının gerekliliği 

vurgulanmaktadır.  
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Yukarıda ifade edilen değerlendirmeler ışığında iki botun çatışması ile sonuçlanan bu 

kazanın meydana gelmesinde aşırı hızın önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Eğer 

daha düşük bir hız ile seyrediliyor olunsa idi botların birbirlerini fark etmeleri ve reaksiyon 

göstermeleri için yeterli zamanları olacak dolayısı ile kazanın sonuçları bu kadar vahim 

olmayacağı düşünülmektedir.  

 

Bununla birlikte kazanın meydana geldiği deniz sahasında herhangi bir hız sınırlandırması 

bulunmamaktadır. Bu itibarla ne kadar hızla seyrediliyor olmasından ziyade hızın ortam 

koşullarına uygun emniyetli bir düzeyde tutulması gerekmekte olmasına rağmen 

SEYYALE’ye ait botun emniyetli bir hız değerinin üzerinde seyrettiği 

değerlendirilmektedir. 

 

Diğer yandan SEYYALE’ye ait bottun üretici tarafından bota 39 hp gücünde motor 

takılması tavsiye edilmiştir. SEYYALE’ye ait botta takılı olan kıçtan takma motor ise 50 

hp gücündedir. Bu itibarla botta üretici tarafından tavsiye edilen üzerinde güce sahip bir 

motor bulunmaktadır. 

  

 

                                             Şekil 4. SEYYALE’ye ait botun tekne tanıtım plakası 
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2.2. Seyir Fenerleri 

 

DÇÖT’ne göre gemiler güneşin batışından doğuşuna kadar uygun seyir fenerlerini 

göstermesi zorunlu olup (Kural 20) boyu 12 metreden küçük olan teknelerin her yönden 

görünür bir beyaz fener ve seyir halinde iken borda fenerlerini göstermesi gerekmektedir. 

Bu kaza güneşin batışından sonra gerçekleşmiş olmasından dolayı kazaya karışan botların 

söz konusu seyir fenerlerini gösteriyor olmaları gerekmektedir. 

 

Kaza sonrası LADY COPPELIA’ya ait bot üzerinde yapılan incelemelerde söz konusu 

botun borda fenerlerinin bulunduğu ancak her yerden görünür bir fenerinin bulunmadığı 

görülmüştür (Şekil 4). Borda fenerlerinin bulunduğu konsol çatışma esnasında hasar 

gördüğü için fenerlerin çalışıp çalışmadığı da tespit edilememiştir. Diğer taraftan borda 

fenerlerinin çalışır vaziyette olduğu varsayılacak olursa kaza öncesi LADY COPPELIA’ya 

ait botun ön tarafında bulunan kazazede kız kardeşlerin oturdukları pozisyonlar itibari ile 

borda fenerlerini diğer gemilerin görmelerini engelleyebilme olasılığı bulunmaktadır.  

 

 

 

           Şekil 5. LADY COPPELIA isimli özel tekneye ait şişme bot 

 

Borda Fenerleri 
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Yine kaza sonrası yapılan incelemelerde SEYYALE’ye ait botta borda fenerleri 

bulunmadığı ancak her yerden görünür beyaz fener ve çakar fenerin mevcut olduğu 

görülmektedir (Şekil 5). Diğer taraftan her yerden görünür beyaz fenerin konumunun ise 

DÇÖT’nün lahika1.2.(d) gerekliliklerine uygun şekilde borda fenerinden en az 1 metre 

yükseklikte olmadığı görülmektedir. 

 

Gerek SEYYALE’ye ait botta bulunanlar gerekse LADY COPPELIA’ya ait botta 

bulunanlar seyirleri esnasında gerekli seyir fenerlerinin yakılmış olduğunu 

belirtmektedirler. Buna ilaveten SEYYALE’ye ait botta bulunanlar cep telefonun arka 

kısmında bulunan flaşör ışığını da yakılmış olduğunu ifade etmektedirler. Ancak yapılan 

görüşmelerde bu hususlar karşı taraflardan doğrulanamamıştır. 

 

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde her iki botun da göstermeleri zorunlu seyir 

fenerlerini göstermedikleri değerlendirilmekle birlikte botlarda bulunan seyir 

yardımcılarının çalışır vaziyette olup olmadığının ve çatışma öncesi aktif olup olmadığının 

tespiti mevcut bilgi ve belgeler ışığında mümkün değildir.   

 

 

    Şekil 6. SEYYALE isimli ticari yata ait şişme bot 

 

Her yerden görünür 

beyaz fener 

 

Çakar fener 
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2.3. Gözcülük 

 

DÇÖT’nün Gözcülük başlıklı 5 inci kuralında “İçinde bulunulan durum ve koşullarda, 

durumun ve çatışma tehlikesinin tamamen değerlendirilmesini sağlamak üzere, elde 

mevcut tüm uygun araçların yanı sıra her tekne her zaman tam bir görme ve işitme 

gözcülüğü de yapacaktır” denilmektedir.  

Bu itibarla, yapılmakta olan seyrin gece şartlarında gerçekleştirilmekte olmasından 

dolayı botları kullananların; 

 Gerekli seyir fenerleri ile donatılmayan deniz araçlarının var olma ihtimali ve 

araçların görünürlüklerinin gece şartlarında gündüze oranla daha düşük olması, 

 Sahilden gelen arka cephe ışıklarının yanıltıcı etkileri, 

 Yaz aylarında daha yoğun deniz trafiğinin yaşandığı bölgede seyir yapılıyor olması 

gibi hususları göz önünde bulunduruyor olması gerekmekteydi. 

 

Ayrıca kazanın meydana geldiği dün yerel saatle gün batımı 19:21, ay doğumu 20:52’de 

gerçekleşmiş olup kaza bu iki saat dilimi arasında ay doğumuna çok yakın bir zamanda 

meydana gelmiştir. Dolayısı ile kazanın meydana geldiği an günün en karanlık olduğu 

anlardan birine rastlamıştır.  

 

Yukarda yapılan değerlendirmeler neticesinde SEYYALE’ye ait botun hızı, her iki botun 

da DÇÖT’ne uygun seyir fenerleri ile eksiksiz olarak donatılmamış olması ve kazanın 

meydana geldiği anın gün batımı ile ay doğumu arasına denk gelmesi gözcülüğün etkin 

olarak yerine getirilmesini olumsuz etkilemiş olduğu düşünülmektedir. 

 

2.4. Pruva Pruvaya Geliş Durumu 

 

SEYYALE’ye ait bot ve LADY COPPELIA’ya ait bot Bozburun Limanının güneyinde yer 

alan Yeşilada’nın batısından geçmekte iken çatışmışlardır. Çatışma LADY COPPELIA’ya 

ait botun sancak baş omuzluğu ile SEYYALE’ye ait botun kıçtan takma motorun sancak 

pervanesi dahil sancak tarafı boyunca meydana gelmiştir.   
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DÇÖT’nde birbirlerini gören teknelerin davranışlarına ilişkin kurallar ortaya konmuş ve 

hangi teknenin diğerine yol vereceği ve çatışmanın önlenmesi adına gemilerin üzerlerine 

düşen ödevler sıralanmıştır. Bu kapsamda gemilerin pruva pruvaya gelişi kural 14‘te 

düzenlenmiş olup kuralın (a) bendinde “Kuvvetle yürütülen iki teknenin, çatışma tehlikesi 

söz konusu edilecek surette, birbirlerine karşı veya karşıya yakın birer rota ile 

yaklaşmaları halinde, bu teknelerden her biri diğerinin iskelesinden geçmek üzere, rotasını 

sancağa değiştirecektir” hükmü yer almaktadır. Aykırı Geçiş başlıklı Kural 15’te ise 

“Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbirini aykırı olarak 

geçmeleri halinde, diğer tekneyi sancak tarafından gören tekne onun yolundan çıkacak 

koşullar elverdiği takdirde diğerinin pruvasından geçmekten kaçınacaktır” şeklinde ifade 

edilmektedir. 

 

Botlarda bulunanlar ile yapılan görüşmeler ve botlarda meydana gelen hasarlar ışığında 

çatışmanın botların birbirlerini sancaklarında görecek şekilde neredeyse pruva pruvaya 

bulundukları tahmin edilmektedir.  

 

              LADY COPPELIA’ya ait bot                           

                

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                      

                                                                                     SEYYALE’ye ait bot 

 

 

 

 

Şekil 7. Çatışma anında botların tahmini pozisyonları 
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SEYYALE’ye ait botun kaptanı çatışmadan kaçınmak için karşısındaki tekneyi fark 

ettiğinde iskeleye manevra yaptığını belirtmiş fakat LADY COPPELIA’ya ait botun 

kaptanının herhangi bir manevra yapamamıştır. Bu itibarla her iki bot kaptanının 

birbirlerini daha önce fark etmiş olmaları halinde rotalarını sancağa alarak emniyetli geçiş 

sağlamaları gerekmekteydi.  

 

Bununla birlikte botlar çatışmadan hemen öncesine kadar birbirlerini fark etmediklerinden 

dolayı DÇÖT gereği uygun manevrayı yapmaları da söz konusu olmamıştır. Diğer yandan 

SEYYALE’ye ait botun kaptanı iskele yerine sancak tarafa veya LADY COPPELIA’ya ait 

botun kaptanı sancak tarafa manevra yapmış olsa idi kaza önlenebilir miydi hususunun da 

tespit edilmesi mümkün görünmemektedir. 

 

2.5.  Dar Kanallar  

 

Yine DÇÖT’nün 9 uncu kuralında dar kanallardan geçiş yapan teknelerin uymak zorunda 

oldukları hususlar ortaya konmuş olup uygulanabilir olduğu kadar teknelerin sancak 

taraflarındaki sınıra yakın seyretmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. 

 

Daha önce de ifade edildiği üzere kaza sonrası LADY COPPELIA’ya ait hasarlı bot 

REGINA’ya ait bot ile yedeklenerek Yeşilada’nın kayalıklarına çekilerek emniyet altına 

alındığı belirtilmektedir. Buradan hareketle çatışmanın Yeşilada’ya ana karaya oranla daha 

yakın bir noktada meydana gelmiş olabileceği düşünülmektedir. Bu şartlarda LADY 

COPPELIA’ye ait botun dar geçit kuralları gereği Yeşilada’ya değil ana karaya yakın 

seyrediyor olması gerekirdi. 

 

Ancak çatışmanın Yeşilada’ya yakın bir noktada meydana geldiği anlaşılmakla birlikte 

elde bulunan bilginin başka kaynaklardan teyit edilme imkânı olmadığından çatışmanın 

tam olarak hangi koordinatlarda meydana geldiği ve botların konumları kesin olarak 

bilinmemektedir. Dolayısıyla dar kanallarda başlığı altında yapılan analiz eldeki bilgilerin 

yorumlanması şeklinde olup kesin bir yargıda bulunamamaktadır.  
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2.6. Hız Sınırlaması 

 

Marmaris Liman Başkanlığı idari sınırları içerisinde Marmaris Körfezinde hız sınırlaması 

uygulanmakta olup 10 deniz mili olarak belirlenmiştir. Ancak kazanın meydana geldiği 

bölgede herhangi bir hız sınırlaması uygulanmamaktadır. Hız sınırlaması teknik altyapı ve 

personel yetersizliği gibi sebeplerden dolayı uygulanması ve denetlenmesi çok kolay 

olmayacaktır.  

 

Bununla birlikte kazanın meydana geldiği deniz sahasında hız sınırlaması uygulanıyor 

olsaydı dahi bu kazanın önlenmesi belki mümkün olmayacaktı. Ancak hız limitlerinin var 

olmasının kaza risklerini düşüreceği değerlendirilmektedir.      

 

2.7. Can Kurtarma Ekipmanları 

 

Bir zorunluluk olmamakla birlikte botlarda bulunanların hiçbiri can yeleği giymemiş ve bu 

kişiler acil bir durum olasılığına karşı tam olarak hazırlıklı değillerdi. Kaza sonrası LADY 

COPPELIA’nın kaptanı denizden yaralı ve yarı baygın, kız kardeş ise yaralı olarak 

çıkarılmışlardır. Dolayısı ile kişilere hemen orada kurtarma yardımı yapacak birilerinin 

olmaması halinde kazazedeler boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceklerdi. Bu 

itibarla can yeleği giyilmesinin kaza sonrası ortaya çıkacak tehlikeleri azaltacağı 

değerlendirilmektedir.  

 

2.8. Hizmet Botları ve Can Kurtarma Araçları 

 

Kazaya karışan LADY COPPELIA’ya ait bot üzerinde bulunduğu özel teknede hizmet 

botu amacı ile SEYYALE’ye ait bot ise ticari yatta hizmet botu ve can kurtarma botu 

olarak bulundurulmaktadır. Mer’i mevzuata göre hizmet botları bir zorunluluk olmamakla 

birlikte teknelerde bulundurulabilmekte olup can kurtarma botu bulundurması zorunlu 

olduğu durumlarda bu botlar aynı zamanda can kurtarma botu olarak da 

kullanılabilmektedir. Bu hususlara ilişkin detaylar DEB’e işlenmek suretiyle Can Kurtarma 

Teçhizatı başlığı altında belirtilmektedir. 
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Bununla birlikte mevzuatta hizmet botunun tanımı bulunmamakta olup kullanımına ilişkin 

usul ve esaslar belirlenmemiştir. Ancak genel itibari ile hizmet botları kıyıdan tekneye 

veya tekneden kıyıya insan ve/veya malzeme taşımak amacı ile kullanılmaktadır. Gemi 

cinsi tanımlarına göre ise “acentelik hizmetinde kullanılmayan, kıyıdan açıkta bulunan 

gemi ve tesislere veya gemi ve tesislerden kıyıya personel veya tesislerin malzemesini 

taşıyan ve bu tesis veya gemilerin donatanı veya işleteni tarafından işletilen gemiler” servis 

motoru olarak tanımlanmıştır. Dolayısı ile hizmet botlarının kullanımları itibari ile aslında 

birer servis motoru oldukları ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda özellikle hizmet botlarına 

ilişkin bir takım değerlendirmeler ortaya çıkmakta olup aşağıda sıralanmaktadır.  

 

1. Hizmet botları servis motorları gibi kaydedilmemekte olup ticari gemilerde 

hizmet botları aynı zamanda can kurtarma botu olarak kullanıldığında Can 

Kurtarma Techizatları başlığı altında sadece adedi ve toplam kişi kapasitesine 

yönelik bilgiler yer almaktadır.  

2. Ticari gemilerde hizmet botları aynı zamanda can kurtarma botu olarak 

kullanıldığında aslında bir can kurtarma aracı hizmet aracı olarak kullanılmakta 

olup her an hazır bulundurulması gereken bir can kurtarma aracının farklı 

amaçlarla kullanılması söz konusu olmaktadır.  

3. Hizmet botunun sadece hizmet amacı ile kullanılması halinde ise her hangi bir 

kayda gerek olmadığından denetime de tabi olmamaktadır. 

4. Mevcut şartlarda bir bot üzerine sadece kayıtlı bir teknenin adı yazılarak ve 

hizmet botu olarak adlandırılarak başka bir kayda gerek duymadan sularımızda 

kullanılabilmektedir. 

5. Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri 

Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Özel Tekne, “Ticari 

amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi 

faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 

metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti T.C. vatandaşlarına, 

Türkiye’de oturma izni almış olan yabancı uyruklu gerçek kişilere, su sporlarında 

faaliyeti olan Türkiye’de kurulu dernek ve vakıflara ait tekneler” şeklinde tarif 
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edilmektedir. Söz konusu yönetmelik gereği özel tekneler yıllık denetimlerden 

muaf tutulmuş ve tekne sahibinden aksi bir talep gelmedikçe Özel Tekne Belgesi 

düzenlenerek Bağlama Kütüğüne kaydedilmektedir. Dolayısı ile özel tekneler 

periyodik denetimlerden muaf olduklarından üzerinde bulunan hizmet botları 

dahil ekipman ve donanımlar düzenli olarak kontrol edilmemektedir. 

6. Yabancı bayraklı özel teknelere ait hizmet botlarına ait yukarıda zikredilen 

hususların uygulamasının ne şekilde yapılabileceği tartışmaya açık bir konudur.      

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde özellikle yaz aylarında söz konusu botların 

kullanımının arttığı bilindiğinden gerekli düzenlemelere ihtiyaç olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

2.9. İlk Yardım ve Ambulans Hizmeti 

 

Kazanın oluşumu ile bir ilişkisi bulunmamakla birlikte gerek kazazedeler gerekse kaza 

sonrası Bozburun Limanında kazazedelere yardım eden kişilerle yapılan görüşmelerde 

ambulansın nefes almakta zorluk çeken ve daha sonra Marmaris Devlet Hastanesine 

ambulans ile sevki esnasında hayatını kaybeden şahsın Marmaris’e sevkinde yavaş hareket 

edildiği söylenmiştir. Hayatını kaybeden şahsın iç kanama geçiriyor olabileceği ve daha 

ciddi sağlık sorunları olabileceği ifade edilmesine rağmen diğer ayaklarından yaralı iki kişi 

ile ilgilenildiği diğer kişinin sağlık problemlerinin olayın şokundan kaynaklı olduğunun 

ifade edildiği belirtilmiştir.  

 

Konuya ilişkin raporda bir araştırma ve analize yer verilmemekte, gerekli araştırma ve 

değerlendirmenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmasının uygun olacağı düşünülmekle 

birlikte ilk yardım ve ambulans hizmetlerinin hayati önem taşımasından dolayı bu örnek 

vakanın araştırılmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.        
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3. SONUÇLAR 

 

1. SEYYALE isimli ticari yata ait botun hızı bu çatışmanın ana etkenlerinin başında 

gelmektedir. [2.1.] 

 

2. Her iki bot da DÇÖT’ne uygun seyir fenerleri ile donatılmamıştır. [2.2.] 

 

3. SEYYALE’ye ait botun hızı, her iki botun da DÇÖT’ne uygun seyir fenerleri ile 

eksiksiz olarak donatılmamış olması ve kazanın meydana geldiği anın gün batımı ile ay 

doğumu arasına denk gelmesi gözcülüğün etkin olarak yerine getirilmesini olumsuz 

etkilemiştir. [2.3.] 

 

4. Kazanın meydana geldiği bölgede deniz araçları için hız sınırlaması bulunmamaktadır. 

[2.6.] 

 

5. Botlarda bulunanlar can yeleği giymemişlerdir ve botlarda can kurtarma ekipmanları 

mevcut değildir. [2.7.]  

 

6.  Hizmet botlarının kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlenmemiştir. [2.8.] 
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4. TAVSİYELER 

 

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne 

1. Hizmet botlarının kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin gerekli 

çalışmaların yapılması ve bu hususlara yönelik mevzuattaki boşluğun giderilmesi. 

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon sağlanması ve ülke kıyıları boyunca 

özellikle gerekli seyir fenerleri ile donatılmayan deniz araçlarına yönelik denetimlerin 

arttırılması. 

3. Liman Başkanlıkları idari sınırları içerisinde hız sınırlaması uygulamasına ilişkin 

hususun ele alınarak değerlendirilmesi. 

 

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne 

1. Hizmet botlarının kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin gerekli 

çalışmaların yapılması ve bu hususlara yönelik mevzuattaki boşluğun giderilmesi. 

 

Marmaris Liman Başkanlığına 

1. Liman Başkanlığı idari sınırlar içerisinde seyreden teknelerin seyir fenerlerinin 

DÇÖT’ne uygunluğu ve emniyetli hız ile seyirleri bakımından bölgede görevli Sahil 

Güvenlik Bot Komutanlıkları ile koordine edilerek denetimlerinin arttırılması. 

 

Sağlık Bakanlığına  

1. Bu kazada hayatını kaybeden kazazedenin hastaneye sevkinin gecikme ile yapıldığı 

ifade edildiğinden bu kapsamda ilk yardım ve ambulans hizmetine yönelik inceleme 

yapılması.    

 

 


