
OLAY 2 
 Kural 12. Aynı Kontralarda, Kapatmasız (USSA 1962/87) 
Kural 14. Çatışmayı Önleme 
Kural 18.2(b). Şamandıra ve Engellerde Geçiş; Yer Vermek, Uzak Durmak 
Bir şamandıranın hizasına gelmekle beraber ondan iki tekne boyundan daha uzak bir mesafede bulunan bir 
tekne, normal şartlarda arkadan neta olmakla beraber şamandıraya iki tekne boyu mesafe içine girmiş olan 
tekneye yol verecek/uzak duracaktır.  

 
OLAYIN ÖZETİ : 
O ve I tekneleri, sancak tarafta bırakarak 
dönecekleri şamandıraya her ikiside iskele 
kontra olarak yaklaşmaktadırlar. Rüzgar 
hafiftir. O teknesi, şamandırayı 
hizaladığında I’dan 3.5 tekne boyu önde, 
önden neta durumundadır.I teknesi, iki 
tekne boyu bölgesine önce girmiştir. O 
teknesi, kavança yaparak şamandırayı 
döndüğünde, I teknesine arkasından 
(transom) çarpar. Hasar yoktur. O teknesi, 
I’ya kural 18 .2(b)’ye göre , I teknesi ise 
O’ya kural 12’ye göre protesto vermiştir. 
Duruşma sonunda protesto komitesi, O 
teknesini diskalifiye etmiş, O teknesi de bu 
karar için temyiz talebinde bulunmuştur.  

 
KARAR: Temyiz isteği reddedilmiştir. O’ya göre, kural 18.2 (b)’nin uygulanması gerekmekte ve her iki 
tekne 1nci pozisyonda iken I, arkadan neta tekne olarak tekneler şamandırayı dönünceye kadar kendisinden 
uzak durmak zorundadır. Halbuki, kurul 18.2 (b), sadece önden neta teknenin iki tekne boyu mesafe içine 
girdiği andan itibaren uygulanır. Halbuki, 1nci Pozisyonda , I iki boy bölgesi içinde olmasına karşılık O 
teknesi oldukça dışarıda bulunmaktadır. O şamandıraya doğru kavança yaptığı zaman, her iki teknede 
kapatmalı duruma gelmişler ve bu durumda O teknesi kural 18.2 (a)’ya göre, I teknesine şamandırayı 
dönmesi için yer vermek zorunda kalmıştır. I’nın kavançasını yapması için ihtiyaç duyacağı yer de dahil 
olmak üzere yeterli yeri vermek zorunda olacaktır. Zaten I teknesi kavancasından sonra önden neta hale 
gelmiştir. O’nun kural 12 gereğince diskalifiye edilmesi yerinde bir karardır. Çünkü bu durumda kural 
18.2(b), kural 12’yi değiştirmemektedir. 
 
 
O teknesi ayrıca kural 14’ü de ihlal etmiştir. Çünkü I teknesi ile çarpışmayı önlemesi mümkündür. I 
teknesinin ise, çarpışmayı önleyebilmesi için yapacağı bir hareket yoktur. Ancak, çarpışmayı 
önleyebileceği bir manevrayı yapabilecek durumda olmasına rağmen yapamamış bile olsa hasar vermeyen 
bir çarpışma gerçekleştiğinden kural 14’e göre cezalandırılması mümkün olmamaktadır 


