Competent Crew Course Syllabus

RYA Usta Denizci Kursu (RYA Competent Crew) , yelkenli bir yat üzerinde gerçekleştirilen 5
günlük uygulamalı bir kurstur. Bu program konu hakkında çok az bilgi sahibi olan ya da daha
önceden hiç tekne ve deniz tecrübesi olmayan kişiler için tasarlanmıştır.
Usta Denizci Eğitim Programı
Amaç: Yeni başlayanlara denizde seyiri, kişisel güvenliği, denizciliği ve dümenciliği teknede faydalı bir
ekip elemanı olabilmek için gerekli olan seviyede temel bilgiler öğretmektir
Denizcilik Terimleri ve bir teknenin kısımları, arması ve yelkenleri hakkında bilgi
Yelken Kullanımı
• Yelkenlerin takılması, trimi, camadan vurularak küçültülmesi ve kullanımı. İskota ve
Mandarların ilgili vinçler yardımı ile kullanılması.
Halatlar ve Düğümler
• En çok kullanılan düğümlerini bağlayabilmek ve halatları etkin bir şekilde kullanabilmek.
Yangın Tedbirleri ve de Yangınla Mücadele
• Yangın tehlikelerinin ve de yangını önlemek için gerekli olan tedbirlerin bilincinde olmak.
• Bir yangın durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi.
Kişisel Güvenlik Ekipmanı
• Emniyet kemerleri, can yelekleri, kişisel yüzme yardımları ve kullanım kuralları ve bunlara
uyulması.
Denize Adam Düşme Durumu
• Denize düşen bir adamın kurtarılması il ilgili olarak yapılması gerekenleri kavramak
Acil Durum Araçları
• İşaret fişeklerini kullanabilmek ve de bunların hangi zamanlarda kullanılması gerektiğini bilmek.
• Bir can salının nasıl suya indirileceğini ve nasıl binileceğini kavramak
Görgü kuralları ve Gelenekler
• Aşağıdakiler ile ilgili olarak kabul görmüş uygulamayı kavramak:
Sancak ve flamaların kullanımı, liman içerisinde rıhtıma yanaşmış diğer teknelerin gereksiz
gürültü ile veya diğer şekilde rahatsız edilmesini önlemek.
• Yat kaptanlarının çevreyi koruma konusundaki sorumlulukların bilincinde olmak.
Seyir Kuralları
• Denizde etkili bir gözlemleme sağlayabilme yetisine sahip olmak.
Filikalar ve Servis Botları
• Yükleme kurallarını anlamak ve bu kurallara riayet etmek. Filikayı veya servis botunu kürekle
kullanabilmek.
Meteoroloji
• Hava tahmin servislerinin tanınması ve Beaufort Skalası bilinmesi.

Dümencilik ve de Yelken Seyri
• Yelkenciliğin temel prensiplerini kavramak ve tüm yelken seyirlerinde ve rüzgar açılarında
dümen tutabilmek ve yelkenleri trim edebilmek.
• Yelkenli ve de motorlu bir teknede verilmiş pusula açısında dümen tutabilmek.
Genel Görevler
• Geminin günlük rutin işleri ile bağlantılı olarak güverte üstü ve güverte altında genel görevleri
tatmin edici bir şekilde gerçekleştirmek.

