
OKYANUSTA KAYBOLMAK1 

 

 

Atlantik Okyanusu boyunca yapacağınız hayatınızın 

gemi turu için üç arkadaşınızla birlikte bir yat ve -

hiçbirinizin daha önce denizcilik deneyimi 

olmadığından-  deneyimli bir kaptan ve iki kişilik 

mürettebat kiraladınız. 

 

Maalesef Atlantik Okyanusu’nun ortasında gemi 

mutfağında kötü bir yangın başladı. Kaptan ve 

mürettebat alevlerle uğraşırken kayboldular. Yatın 

büyük bir bölümü zarar gördü ve yavaş yavaş batmaya 

başladı. 

 

Bulunduğunuz yer belli değil, bunu belirlemek üzere 

kullanabileceğiniz ekipmanlardan hayati önem taşıyan 

navigasyon ve radyo donanımı da yangından zarar gördü.  

Sizin en iyi tahmininiz en yakın kara parçasından yüzlerce 

mil uzakta olduğunuz. 

 

Siz ve arkadaşlarınız zarar görmemiş ve yangından 

olumsuz etkilenmemiş 15 malzeme götürebilirsiniz / 

alabilirsiniz. Buna ek olarak 4 kişilik kauçuk kurtarma 

botu ve bir kutu kibrit kurtardınız. 

 

Sizler kurtarılmayı bekliyorsunuz. Sizin göreviniz, kurtarılma olayı gerçekleşene kadar size gerekli 

olacak olan, 15 maddeyi önem/öncelik sırasına koymanızdır. Sizin için en önemli malzemeye 1, 

ikinci önemli malzemeye 2, en az önemli olana ise 15 değerini veriniz ve böylece 15 

malzemeyi sıralayınız. 

DENİZDE KAYBOLMAK SIRALAMA TABLOSU 

Malzemeler 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım 5. adım 

                                                 
1
 Graham Knox, “Lost at Sea” http://insight.typepad.co.uk/lost_at_sea.pdf 

   Decision by Consensus – Lost at Sea  http://atiwb.nic.in/Module9%20Lost%20at%20Sea.pdf 

Önemli Not: Telif Hakları Gereği sadece eğitim amaçlı kullanılabilir. Ticari amaçlı kullanılamaz. 

http://insight.typepad.co.uk/lost_at_sea.pdf
http://atiwb.nic.in/Module9%20Lost%20at%20Sea.pdf


Sizin 
bireysel 

sıralaman
ız 

Takımınızı
n 

sıralaması 

Sahil 
güvenliğin 
sıralaması 

1 ve 3. 
adım 

arasındaki 
fark 

2 ve 3. 
adım 
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fark 

Sekstant (denizcilikte 
bulunduğunuz enlemi 
bulmada kullanılır)  

 
    

Tıraş aynası 
 

    

Cibinlik (Sineklerden korunmak için 
kullanılan kumaş) 

 
    

25 litrelik şişe suyu 
 

    

Asker tayını (Asker azığı, ekmeği) 
 

    

Atlantik okyanusu haritası 
 

    

Yüzen koltuk minderi 
 

    

10 litrelik yağ/petrol karışımı 
 

    

Küçük transistorlu radyo 
 

    

7 metre kare şeklinde su geçirmez 
plastik kumaş 

 
    

Bir kutu köpekbalığı kovucu 
 

    

Bir şişe 160’lık rom (Alkollü içki). 
 

    

7  metre naylon ip 
 

    

2 kutu çikolata 
 

    

Okyanus balık tutma kiti ve kazık 
 

    

 
 

 Toplam 
Sizin 

puanınız 
Takımın 
puanı 

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ANALİZİ 

Transatlantik turları rüzgar yoğunluğunun daha sınırlı olduğu zamanlarda yaklaşık 20 gün sürmektedir. 

Rüzgar fazla olduğunda ve nevigazyon araçları olmaksızın sadece botla karaya ulaşmak oldukça zordur. 



Öyle ki yeterli yiyecek su olmadan bu kadar uzun süre hayatta kalmanın imkânsızdır. Sinyal veren 

cihazlar olmadan fark edilme ve kurtarılma şansı oldukça azdır. 

Aşağıdaki tabloda hayatta kalmak için önemli malzemelerin uzmanlar tarafından yapılan 

sıralaması yer almaktadır: 

Malzemeler 

Sahil 
güvenliği

n 
sıralamas

ı 

Nedeni Gerekçesi 

Sekstant (denizcilikte 
bulunduğunuz enlemi bulmada 
kullanılır)  

15 Gerekli tablolar ve kronometre olmadan kullanışsızdır. 

Tıraş aynası 1 
Tüm malzemeler içinde oldukça önemlidir. Varlığınızı 
iletmek için en güçlü aracınızdır. Günışığında basit bir 
ayna  5 ila 7 milyon mum ışığı gücünde ışık yayar.   

Cibinlik (Sineklerden korunmak 
için kullanılan kumaş) 

14 Okyanusun ortasında sivrisinek olmaz bu nedenle 
kullanışsızdır 

25 litrelik şişe suyu 3 Terleme sırasında ciddi miktarda su kaybedilir. 25 litrelik 
su sizin ve grubunuzun su ihtiyacını karşılar. 

Asker tayını (Asker azığı, ekmeği) 4 Temel beslenme içindir. 

Atlantik okyanusu haritası 13 Gerekli navigasyon araçları olmadan kullanışsızdır. 

Yüzen koltuk minderi 9 Eğer biri düşerse yaşam koruyucu olarak kullanışlıdır. 

10 litrelik yağ/petrol karışımı 2 Sinyal vermek için önemli ikinci malzemedir. Bu karışım 
kibritinde yardımıyla suyun üzerinde yanacaktır. 

Küçük transistorlu radyo 12 Herhangi bir radyo istasyonunun kapsama alanında 
olmayacaksınızdır. 

7 metre kare şeklinde su geçirmez 
plastik kumaş 

5 Yağmur suyunu toplamada, rüzgar ve dalgalardan 
korunmada kullanılabilir. 

Bir kutu köpekbalığı kovucu 10 Köpekbalıklarını kovmak için tabiî ki 

Bir şişe 160’lık rom (Alkollü içki). 11 

%80 oranında alkol içerir. Yaralanmalarda antiseptik 
olarak kullanılabilir, Aksi takdirde kullanışsızdır. 
Kesinlikle içilmemelidir, bu hayatta kalma mücadelesi ile 
çelişir, çünkü su kaybına neden olur. 

7  metre naylon ip 8 
İnsanları ve malzemeleri birbirine bağlamakta 
kullanılabilir. Birçok kullanım amacı da olabilir. Oldukça 
yaşamsaldır. 

2 kutu çikolata 6 Besin ihtiyacından gereklidir. 

Okyanus balık tutma kiti ve kazık 7 
Balık tutacağınızın garantisi yoktur, bu nedenle 
çikolatadan daha az önemlidir. Kazık tente kurmakta 
kullanılabilir. 

 

 
 



Puanlar 
 

00 - 25 Harika Büyük bir hayatta kalma becerisine sahip olunduğunu gösterir. 

Kurtarıldınız! 

26 – 32  İyi Ortalama sonuçtan yüksektir. İyi hayatta kalma becerisi. 

Kurtarıldınız. 

33-45 Orta Deniz tuttu, açsınız ve yorgunsunuz. Kurtarıldınız. 

46-55 Vasat Çok su kaybettiniz. Güç bela yaşıyorsunuz.  

Zor ama kurtarıldınız. 

56-70 Zayıf Kurtarıldınız. Ancak sadece ucu ucuna 

71+ Oldukça 

Zayıf 

Ah Tatlım! 

Senin boş olan botun kıyıya vurdu, birkaç haftadan sonra arama 

çalışmaları durdu.  

 
 


