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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik  

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Yüzme Stilleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye yüzmeye ısınma hareketlerini yaparak 

sırtüstü, kurbağalama, yan yüzme ve yanan denizde yüzme 

ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Güvenlik önlemlerini alarak sırtüstü yüzebileceksiniz. 

2. Güvenlik önlemlerini alarak kurbağalama 

yüzebileceksiniz. 

3. Güvenlik önlemlerini alarak yan yüzebileceksiniz. 

4. Güvenlik önlemlerini alarak yanan denizde 

yüzebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, kütüphane, ev, yüzme havuzu, çalışma 

havuzu, deniz doğal ortamı  

Donanım: TV, DVD, VCD, projeksiyon, bilgisayar, 

internet, kırtasiye, ilkyardım çantası, can yeleği, havuz ve 

deniz gereçleri (mayo, havlu, terlik, deniz maskesi, yüzücü 

gözlüğü, yüzme tahtası vb. ) 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Gemi adamının denizde ve deniz aracında karşılaştığı sorunları çözmeye yönelik 

kazandığı becerilerin biri de yüzme stilleridir. Denizde suya adam düşmesi, teknenin 

herhangi bir sebepten yüzerliğini kaybetmesi, deniz aracı halatlarının karaya ulaştırılması ile 

ilgili birçok nedenle iyi derecede yüzme bilinmesi gerekmektedir. 

 

Yüzme stillerinde amaç, bir denizcinin ihtiyacı olduğunda, durumuna göre stillerden 

bir veya birkaçını suda bir noktadan başka bir noktaya ulaşmak veya tehlikeden uzaklaşma 

amaçlı kullanabilmesidir.  

 

İyi ve sağlıklı bir yüzme için yüzmeden önce ısınma hareketleri yaparak, kas ve 

eklemlerin yüzmeye hazırlanması gerekir. Yüzmeye hazır olmayan kas ve eklemler 

sakatlanmalara yol açabilir. İyi yapılmış bir ısınma ve esneme hazırlığı, yüzme sonrası kas 

çalışmasından doğabilecek yorgunluğu da en aza indirecektir. Bu nedenle “Serbest Yüzme” 

modülünde öğrendiklerinizi mutlaka uygulayınız. 

 

Sırtüstü stilde yapılan yüzmede, nefes alma süreklilik gösterdiğinden yüzme kolaylığı 

da sağlar. 

 

Kurbağalama stili ise daha kısa mesafede yüzülecek hedefe, gözle yapılan teması 

kaybetmeden yüzmeyi sağlama yönünden denizciye avantaj sağlar. 

 

Yan yüzmede amaç vücudun dikey enlemde sağ veya sol tarafının üzerinde diğer taraf 

sabitken ya da bir taraftaki kol meşgulken (halat, eşya vb. maddelerle) yüzmenin devamını 

sağlamaktır. 

 

Bu modülde öğrendiğiniz bilgilerle denizde karşılaştığınız birçok sorunu 

çözebileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Bu faaliyetin sonunda güvenlik önlemlerini alarak sırtüstü yüzebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Suda hareket eden cisimlerin yapılarını inceleyerek bu cisimlerin suda daha 

hızlı hareket edebilmek için hangi özellikleri ortak olarak taşıdıklarını uzman 

kişilere danışarak araştırıp arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Sırtüstü yüzen bir kişinin hareketlerini inceleyerek aynı kişinin yüzüstü 

yüzdüğünü farz edin. Bu durumda, yüzüstü yüzen kişinin hangi avantajları 

kazanacağını ve hangi dezavantajlara maruz kalacağını düşününüz. Konuyla 

ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

1. SIRTÜSTÜ YÜZME 
 

Yüzme stillerinden biri olan sırtüstü yüzme, yüzene kolay nefeslenme sağlarken 

vücudun dengesi kolay bozulmadığı için suda rahat ilerlemede de avantaj sağlar. Hız olarak 

sırtüstü yüzme dezavantaja sahiptir. Yüzenin akış çizgisini takip etmesi diğer stillere göre 

daha zordur. İyi bir stil çalışmasıyla serbest yüzme kadar enerji harcamadan serbest yüzme 

kadar hızlı yüzme imkânı sağlayabilir. Başın yüz kısmı suyun dışında olduğundan 

nefeslenme de kolayca yapılır. 

 

1.1. Sırtüstü Yüzme Tekniği 
 

Sırtüstü yüzme stilinde kol çekişi ve ayak vuruşu çok önemli olduğundan bu 

yüzmenin, teknik yönden iyi olması için kol çekişine ve ayak vuruşuna dikkat etmek gerekir. 

Ayrıca ellerin suya girişi, yüzme esnasında kalça ve omuzların hareketi de diğer önemli 

unsurlardır. 

Sırtüstü yüzmek, kolların kol çekişi ve bacakların ayak vuruşu hareketinin uyumu ile 

mümkün olan bir yüzme stilidir. Su yüzünde sırtüstü yüzen, akış çizgisinde kollarının her 

birinin sırayla aynı dairesel hareketi suyun dışında yaparken suyun içinde daire hareketinden 

farklı bacaklara doğru, doğrusala yakın, el ve kolla itiş hareketi uygulanır. Bacaklar ise hiç 

kesintisiz ayak vuruş hareketi yapmalıdır. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Teknik ve Stil Geliştirme 
 

Sırtüstü yüzmede kol çekme hareketi, suyun içinde suya girişinden çıktığı noktaya 

kadar yarım dairesel harekete yakın bir hareket yapar. Tam olarak dairesel hareket 

yapmaktan çok serbest yüzmede olduğu gibi kolun suda çekiş hareketini takip eden itme 

hareketinde kol, dirsekten bükülerek vücuttan uzaklaşmadan doğrudan bacaklara kadar 

suyun itilerek ileri hareketi sağlar. Yüzen kişi, stil oluştururken bireysel farklılıklarını da 

ortaya çıkaran bir stil geliştirir. Temelde tüm yüzücüler, aynı stili yüzseler de kendilerine ait 

stil farklılıkları mutlaka olacaktır. Eğitim veren kişiler de bunu göz önünde bulundurur. 

Gerekirse örnekleme yaparak bizzat gösterir. 

 

1.3. Teknik ve Stil Alıştırmaları 
 

Sırtüstü yüzmenin teknik ve stil olarak beklenen düzeyde olması için başın pozisyonu, 

kolların suya girişi, ileri uzanma, kol çekişi, kol devrinin önde tamamlanması, vücut 

pozisyonu ve yüzüş boyunca aralıksız ayak vuruşuna dikkat edilmesi gerekir. Yüzen stil 

alıştırmalarında mekanik olarak öğrendiği sırtüstü yüzmeyi bu alıştırmalarla istenilen 

seviyeye getirebilir. 

 

1.4. Teknik ve Stil Hataları Belirleme ve Düzeltme 
 

Bu çalışma yüzenin eğitmeni tarafından yapılmalıdır. Yüzen, teknik ve stil 

alıştırmalarında kendi hatalarını tespit edemez. Bu nedenle eğitmen bir analiz formu 

yardımıyla bu hataları titizlikle belirlemeli ve düzeltme yoluna gitmelidir. Gerektiğinde 

örnekleme yaparak hatayı ve doğru şeklini bizzat gösterir (Bakınız örnek analiz formu). 
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SIRTÜSTÜ YÜZME TEKNİĞİ İÇİN ANALİZ FORMU 

 YÜZÜCÜ ADI SOYADI:         TARİH:          YER: 

İNCELENEN VÜCUT HAREKETİ Uygun  Hatalı  

Vücut pozisyonu    

Baş pozisyonu    

Omuz dönüşü   

Bacak hareketi   

Ayak vuruşu   

Yanal vücut hareketi   

Ayak vuruş sayısı ( 2 ) kol çevirme ( 6 )   

Dizlerin bükülme miktarı ve kalçadan hareket etme   

Ayak bileği gergin duruşu   

Kolların pozisyon alması   

Sağ-sol kolun suya giriş başlangıç pozisyonu   

Sağ-sol kolun suyu yakalama pozisyonu   

Sağ-sol kolun çekiş hareketi   

Sağ-sol kolun çekiş pozisyonundaki ellerinin ivmeleri   

Çekiş durumunda sağ-sol kol dirsek pozisyonları    

Sağ- sol kolun suyun dışındaki pozisyonları   

Sağ ve sol kolun arkadan öne gelmesi ve suyu çekip 

ittikten sonra başlangıç pozisyonuna dönmesi  

  

Zamanlama ve nefes alma uyumu    

Tablo 1.1: Yüzme analiz formu 
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1.5. Teknik ve Stil Pekiştirme Tekrarı 
 

Yüzen bu aşamada yaptığı teknik ve stil hatalarını görerek düzeltme yoluna gider. 

Analiz formunda belirlenen hataları düzeltene ve istenen düzeye getirene kadar eğitmeninin 

gözetiminde birebir tekrar çalışır. 

 

1.6. Denizci İçin Tercih Nedeni 
 

Denizci için sırtüstü yüzmenin başlıca iki nedeni vardır. Bunlar; nefes almada 

sağladığı kolaylık, bulunduğu yerden uzaklaşma amacı ile yüzerken ayrıldığı yer ile göz 

temasını kesmeden uzaklaşabilme hatta konuşabilmesini mümkün kılmaktır. 

 

Su altından ve su üstünden görünüm fotoğrafları, merdiven basamağı biçiminde sıralı 

olarak devamlılık göstermektedir. A’dan Z’ye kadar alfabetik sıra takip etmektedir. Su 

üstünden ve su altından hareketlerin görünümleri verilen uygulama çalışmalarında bu 

fotoğraflardan yararlanılmalıdır. 

 

 Su Üstünden Görünüm 

İşlem basamaklarında ayrıntılı anlatılan sırtüstü yüzme stilinin, su üstündeki aşamaları 

adım adım verilmiştir. İzleyiniz ve ilerideki uygulama çalışmalarından yararlanınız (Fotoğraf 

1.1).  

 

A-                   B-                      C-                          D- 

 

 

 

E-                    F-                       G-                 H- 

Şekil 1.1: Sırtüstü yüzme hareket yönü 
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Fotoğraf 1.1: Su üstünden görünüm 

 

 Su Altından Görünüm 

İşlem basamaklarında ayrıntılı anlatılan sırtüstü yüzme stilinin su altındaki aşamaları 

adım adım verilmiştir. İzleyiniz ve ilerideki uygulama çalışmalarında yararlanınız. 
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Fotoğraf 1.2: Su altından görünüm 

 

 

A-                               B-                                     C-    

 

 

D-                               E-                                     F-                

Şekil 1.2: Sırtüstü yüzme hareket yönü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda sıralanan uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Suya sırtüstü uzanmış, vücut gergin 

biçimde bir kol omuz hizasında düz ileri 

uzatınız. 

 Diğer kol vücuda bitişik düz biçimde 

hareket için hazır tutunuz.  

 Bacaklar dizlerden kıvrılmadan kalçadan 

hareketle adım genişliğinde aralıksız ayak 

vuruşu yapınız. 

 Suda ilerlerken aralıksız nefeslenme 

yapınız. 

 İlerideki kolu dirsekten bükerek ön kol ve 

elle suyu yakalayıp çekiniz. 

 İlerdeki kol suyu ayaklara iterken diğer 

kolu, eş zamanlı, sudan dirsekten 

kırmadan dik olarak yarım dairesel 

hareketle yukarı kaldırınız. 

 Diğer kolla, ileride, vücudu omuz 

hizasından geçip bacaklara doğru 

dirsekten bükerek kavisli bir itiş hareketi 

yapınız. 

 Bu uygulamaların sonunda tekniğine 

uygun bir biçimde sırtüstü yüzme stilinde 

10 metre yüzünüz. 

 Emniyet önlemleri her zaman 

uygulanmalıdır. 

 Su altı ve su üstü fotoğraflarını takip 

ediniz. 

 Yüzme esnasında baş, kollar, bacaklar ve 

gövde birbiriyle uyumlu bir biçimde 

hareket etmelidir. 

 Uygun yüzüş ritmi iki kol hareketine altı 

ayak vuruşudur. Bunu kendi stilinize 

göre de düzenleyiniz. 

 Nefeslenme için başınızı yana 

çevirdiğinizde vücudun gövde kısmının 

da başla beraber dönmesini engelleyiniz. 

 Kolun gövde yanında sudan çıkıp ileri 

hareket yaparken önce dirseğin yukarı 

kalkmasına ve dar açılı kulaç atımına 

dikkat ediniz. 

 Ayak vuruşunun kalçadan hareketli 

oluşuna, dizlerden bükülmeden olmasına 

dikkat ediniz.  

 Çalışma esnasında çalışmayı 

gözlemleyen en az bir eğitmen 

bulundurunuz. 

 Herhangi bir fiziksel rahatsızlık 

hissettiğinizde eğitimcinize haber 

vererek çalışmanızı sonlandırınız. 

 

  

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. (   ) Sırtüstü yüzme diğer yüzme stillerine göre nefeslenme açısından en avantajlı 

olanıdır. 

 

2. (   ) Sırtüstü yüzme stilinde uygun ritim altı ayak vuruşuna iki kol çekmedir.  

  

 

3. (   ) Sırtüstü yüzme teknik ve stil yönünden ilk öğrenildiği şekilde devam 

ettirilmelidir.  

 

4. (   ) Sırtüstü yüzme esnasında gövde ve kalçanın iki yana dönmesi hızı arttırır.   

 

 

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. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

Bu faaliyeti başarı ile tamamladığınızda, güvenlik önlemlerini alarak kurbağalama 

yüzebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kurbağaların yüzme hareketlerini izleyiniz. Ayak hareketlerini ve vücut 

duruşlarını inceleyip arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Kurbağaların ve ördeklerin ayaklarındaki parmak arası perdeleri insanların da el 

ve ayaklarında olduğunu farz edersek bunun insanların yüzmesine katkısını 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

2. KURBAĞALAMA YÜZME 
 

Kurbağalama bazı kaynaklara göre yüzmenin tarih sürecinde bilinen en eski yüzme 

stili olarak bilinir. Yine kurbağalama yüzme, yüzme stillerinin en yavaşıdır. Kurbağalamada 

esneklik önemlidir. Kalça, diz, bilek esnekliği yüzmenin başarısında önemli rol oynar. Bu 

yüzmede teknik ve stil gelişimi için kolların ve bacakların hareketi ayrı ayrı çalışılıp sonra 

birbirine birleştirilmelidir. 

 

2.1. Kurbağalama Tekniği  
 

Bu yüzme stilinin birkaç farklı yorumu olsa da sonuç olarak bugün uygulanan teknik 

stil, kurbağalama stili olarak kabul edilir. Stilin en belirgin tarafı kolların hareketi ile 

bacakların ayak vuruşundaki zamanlama dengesidir. Bu dengeyi hemen oturtmak kolay 

değildir. Bu yüzme çeşidinde ayak vuruşu ilerlemeyi büyük ölçüde sağladığı için serbest 

ayak vuruşu (makaslama) daha seri olabilir. Kolların suyu kavrama, suyu çekiş ve itmesi ile 

kolların tekrar başlangıç pozisyonuna dönmesi ve yüzenin her ayak vuruşunda, ayak hızını 

artırarak ayak vuruşunu bitirirken bacaklarını da akış pozisyonuna getirmesi gereklidir. İtme 

aşamasına ise ayaklar tam toplanmadan dışa doğru açılma aşamasına geçilmemelidir. 

 

2.2. Teknik ve Stil Geliştirme 
 

Teknik ve stil geliştirmede izlenecek yöntem, vücudun sudaki pozisyonunun tam 

olarak kavranması ve yüzüş boyunca yapılan her hareketin tekniğine uygun olmasıdır. 

Kurbağalama yüzmenin teknik ve stil olarak beklenen düzeyde olması için başın pozisyonu, 

kolların suya girişi, ileri uzanma, kol çekişi, kol devrinin önde tamamlanması, vücut 

pozisyonu ve ayak vuruşuna dikkat edilmesi gerekir.  

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 
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Kolların tekrar ileri itilmesine geçilirken kolların çok gergin oluşu, aynı zamanda 

yukarı yönde hareket olup ilerlemeye katkısı olmaz. Bazıları ise tekrar kolların öne hareketi 

başlamadan ellerin karın hizasına ulaşmasına fırsat vermez. Kollarını öne hareket ettirir. 

Bunun sonucu da ileri hareket kısa sürer.  

 

2.3. Teknik ve Stil Alıştırmaları 
 

Kurbağalama yüzmenin teknik ve stil olarak beklenen düzeyde olması için başın 

pozisyonu, kolların suya girişi, ileri uzanma, kol çekişi, kol devrinin önde tamamlanması, 

vücut pozisyonu ve ayak vuruşuna dikkat edilmesi gerekir. Bu alıştırmalarda istenirse 

yardımcı materyallerden de yararlanılır. Yüzenin kendisini yüzerken görmesi ve sırayla her 

kurbağalama yüzme alıştırmasında tekniği ne kadar aslına uygun başardığını görmesi hata 

yapmasını en aza indirir. Yapılan çalışmalar analiz formunda sıralanır (Bakınız örnek analiz 

formu). 

 

2.4. Teknik ve Stil Hataları Belirleme ve Düzeltme 
 

Yüzenin tekniğini geliştirme çalışmalarında, hatalarının belirlenmesi ve düzeltilmesi 

amaçlanır. Burada eğitmen, hataları belirleyerek bunların yüzende davranışa dönüşmesini 

engeller. En belirgin kurbağalama hataları, kolların yeterince açılmaması, su üstünde 

başlayan kol çekiş hatasının su altında da zincirleme sürmesi; kolların gövdeye doğru kısa 

bir yol izleyerek suyu çekmesi, bunun da suda ilerlemeye katkısının azalmasına neden olur. 

Yüzenin kendini tanıması ve stilde neyi ne kadar başardığının izlenmesi ve düzeltilmesi 

amacıyla yüzme çalışmaları videoya aktarılarak kendisine izletilip hataları konusunda yorum 

yapılabilir. Yapılan hatalarda analiz formunda sıralanır ( Tablo 2.1). 
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KURBAĞALAMA YÜZME TEKNİĞİ İÇİN ANALİZ FORMU 

YÜZÜCÜ ADI SOYADI TARİH: YER 

…………………………………………… …/…/……. ………… 

İNCELENEN VÜCUT HAREKETİ Uygun Hatalı 

Vücut pozisyonu ve hareketi   

Baş pozisyonu ve hareketi   

Sağ-sol omuz hareketleri    

Bacakların hareketleri   

Ayakların vuruşundaki pozisyon ve ayak vuruşundaki ayak 

hızını arttırması 

  

Ayak vuruş sayısı ( 1 ) kol çevirme ( 1 )   

Dizlerin bükülme miktarı ve hareketleri   

Ayak bileği esnek hareketi   

Kolların pozisyon alması   

Sağ-sol kolun suda başlangıç pozisyonu   

Sağ-sol kolun suyu yakalama pozisyonu   

Sağ-sol kolun çekiş hareketi   

Sağ-sol kolun çekiş pozisyonundaki ellerinin ivmeleri   

Çekiş durumunda sağ-sol kol dirsek pozisyonları    

Sağ ve sol kolun arkadan öne göğüs önünde birleşerek 

gelerek başlangıç pozisyonuna dönmesi  

  

Tablo 2.1: Yüzme analiz formu 
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2.5. Teknik ve Stil Pekiştirme Tekrarı  
 

Yüzenin hatalarını gördükten sonra bu hataların düzeltilmesi amacıyla yüzme 

çalışmaları tekrarlanarak teknik pekiştirilirken hatalar olabildiği en az seviyeye indirilmeye 

çalışılır. 

 

2.6. Denizci İçin Tercih Nedeni 
 

Yakın mesafede ideal bir yüzme çeşidi olan kurbağalama yüzme kolaylığı ve gidilecek 

yön konusunda görüş avantajları nedeniyle denizciler tarafından tercih edilen bir yüzme 

stilidir. 

 

Su altından ve su üstünden görünüm fotoğrafları, merdiven basamağı biçiminde sıralı 

olarak devamlılık göstermektedir. A’dan Z’ye kadar alfabetik sıra takip etmektedir. Su 

üstünden ve su altından hareketlerin görünümleri verilen uygulama çalışmalarında bu 

fotoğraflardan yararlanınız. 

 

 Su Üstünden Görünüm 

İşlem basamaklarında ayrıntılı anlatılan kurbağalama stilinin su üstündeki aşamaları 

adım adım verilmiştir. İzleyiniz ve ilerideki uygulama çalışmalarında yararlanınız (Fotoğraf 

2.1). 

 

A-                    B-                       C-                         D- 

 

 

 

E-                    F-                          G-                                 H- 

Şekil 2.1: Kurbağalama yüzme hareket yönü 
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Fotoğraf 2.1: Su üstünden görünüm 

 

 Su Altından Görünüm 

İşlem basamaklarında ayrıntılı anlatılan kurbağalama stilinin su altındaki aşamaları 

adım adım verilmiştir. İzleyiniz ve ilerideki uygulama çalışmalarında yararlanınız. 

 

 

A-                    B-                       C-                         D- 

 

 

 

E-                    F-                          G-                                 H- 

Şekil 2.2: Kurbağalama yüzme hareket yönü  
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Fotoğraf 2.2: Su altından görünüm 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda sıralanan uygulamaları yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vücudu akış pozisyonuna getirerek 

kolları ileriye doğru yüz üstü omuz 

hizasında başın önünde gergin olarak su 

da uzatınız. 

 Yüz, göz seviyesine kadar suyun 

içindeyken avuçlarınızı su yüzeyinde yarı 

dışarı döndürünüz. 

 Kollar aynı anda dışarı, aşağı ve 

vücudunuza doğru kol çekiş hareketiyle 

suyu karın boşluğuna kadar çekiniz. 

 Kolları gövdenin göğüs boşluğuna doğru 

toplarken bacaklarınızı dizlerden 

bükünüz. 

 Ayakları, kalçaya doğru topukları 

birbirine değdirecekmiş gibi çekiniz. 

 Kolların bu hareketine bağlı olarak, baş 

sudan çıkarken nefesleniniz. 

 Bacaklarınızın topukları birbirine yakın 

dizlerden bükülü biçimde kalçaya ayak 

vuruşu için yaklaşınız. 

 Kolları gövdenin göğüs boşluğunda avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde birleştirip 

aynı anda bacaklarınızı toplayınız. 

 Dizler, adım mesafesinde birbirinden 

açık olduğu halde, ayak topuklarınızı 

birbirine değecek kadar yaklaştırınız. 

 Nefes aldıktan sonra, baş tekrar suya 

girerken kolları, ellerin avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde, göğüs altından 

ileri itiniz. 

 Kollar suyu çekiş hamlesini tamamlayıp 

ileri uzanırken aynı anda bacaklar ile iki 

ayağınızla birden suyu itiniz. 

 Ayaklarınızı akış çizgisindeki haline 

getiriniz. 

 Bu uygulamaların sonunda tekniğine 

uygun bir biçimde, kurbağalama yüzme 

stilinde, 10 metre yüzünüz. 

 Su içindeki çalışmalardan önce, emniyet 

önlemleri yerine getirilmelidir. 

 Su altı ve su üstü fotoğraflarını takip 

ediniz. 

 Yüzme esnasında baş, kollar, bacaklar ve 

gövde birbiriyle uyumlu bir biçimde 

hareket etmelidir. 

 Uygun yüzüş ritmi iki kol hareketine altı 

ayak vuruşudur. Bunu kendi stilinize 

göre de düzenleyiniz. 

 Nefeslenme için başınızı yana 

çevirdiğinizde vücudun gövde kısmının 

da başla beraber dönmesini engelleyiniz. 

 Kolun gövde yanında sudan çıkıp ileri 

hareket yaparken önce dirseğin yukarı 

kalkmasına ve dar açılı kulaç atımına 

dikkat ediniz. 

 Ayak vuruşunun kalçadan hareketli 

oluşuna, dizlerden bükülmeden olmasına 

dikkat ediniz.  

 Çalışma esnasında çalışmayı 

gözlemleyen en az bir eğitmen 

bulundurunuz. 

 Herhangi bir fiziksel rahatsızlık 

hissettiğinizde eğitimcinize haber vererek 

çalışmanızı sonlandırınız. 

 Gözlerinizin ve cildinizin tahriş olmasını 

önleyecek önlemler alınız. 

 

  

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. (   ) Kurbağalama yüzme stili diğer yüzme stillerine göre hız açısından en yavaş 

olanıdır. 

2. (   ) Sırtüstü yüzme stilinde uygun ritim altı ayak vuruşuna iki kol çekmedir.   

3. (   ) Kurbağalama yüzme stili, yüzülecek yön tayini ve yüzmede sağladığı kolaylık 

yönünden denizciler tarafından tercih sebebidir. 

4. (   ) Kurbağalama yüzme esnasında kollar kalçanın iki yanına kadar çekişi sürdürmesi 

gerekir.  

 

 

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. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

Bu faaliyeti başarı ile tamamladığınızda, güvenlik önlemlerini alarak yan 

yüzebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Su içinde yüzerken kramp girmesinin sebebini araştırınız, kaza sonucu herhangi 

bir sebepten bir kolunuzu kullanamadığınızı düşünerek suda, diğer kolunuzla 

nasıl yüzersiniz? Arkadaşlarınızla konuyu paylaşarak tartışınız. 

 Vücut yeterli oksijen alamadığında meydana gelen olumsuz durumlardan biri de 

kramp oluşmasıdır. Ayaklarınızdan birine kramp girdiğini farz edin ve bu 

durumda nasıl yüzersiniz? Arkadaşlarınızla konuyu paylaşarak tartışınız. 

 

3. YAN YÜZME 
 

Yan yüzme öncelikle bir yüzme stili değildir. Bir yüzme şeklidir. Su içinde sağ veya 

sol koldan birinin vücuda sabit olarak yaslanması ile diğer kolun tek başına suyu çekip 

itmesi ve bacakların ayak vuruşu yaparak ilerlemesini kapsar. 

 

Denizciler için kullanım alanı ise denizde herhangi bir zorunluluk veya tehlike anında, 

vücudun belli bir kısmını hareket ettiremediğimizde (Bacaklardan birine girecek kramp vb.) 

uygulayacağımız yardımcı yüzme şekli olarak kullanılabilir. Yüzen kişi için sadece tehlike 

anında değil, denizde yüzer durumda, belli bir eşyayı (halat, zincir, şamandıra vb. ) bir 

yerden bir yere taşırken kullanabileceği en uygun yüzme şekli olacaktır. Kendi ya da bir 

başkası yaralandığında bu yüzme çeşidini kullanarak zor durumdan kurtulabilecektir. Güçlü 

kol çekişinde ayak vuruşu desteği olmalıdır. Her bir kol için uygulanması gerekir. 

 

3.1. Yan Yüzme Tekniği 
 

Su içinde sağ veya sol koldan birinin vücuda sabit olarak yaslanması ile diğer kolun 

tek olarak suyu çekip itmesi ve bacakların aynı serbest yüzmede olduğu gibi ayak vuruşu 

yapılır. Burada farklı olan vücudun yan olmasına bağlı olarak su içindeki ayak vuruşunun da 

yan olmasıdır. Bu yüzme tekniği daha çok zorunluluk nedeniyle kullanılır. Yüzenin, 

vücudunun bir yanını kullanamadığı durumlarda, sadece diğer tarafı kullanarak suda 

ilerleyebilmesini sağlar. 

 

Ayak vuruşunun ve nefeslenmenin aralıksız yapılması, kol çekişi ile beraber uyumlu 

olması gerekir. İdeal olan yüzüş, 6 ayak vuruşuna 2 kol vuruşudur. Bu yüzme çeşidinde ayak 

vuruşu ilerlemeyi büyük ölçüde sağladığı için serbest ayak vuruşu (makaslama) daha seri 

olabilir.  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ARAŞTIRMA 
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3.2. Teknik ve Stil Geliştirme 
 

Teknik ve stil geliştirmede izlenecek yöntem, yüzüş boyunca yapılan hareketler bacak, 

baş ve kol olarak bölümlenerek kısım kısım geliştirilmelidir. Kolun suda yaptığı harekette 

amaç, en etkili kol çekişini sağlamak olmalıdır. Kolun ileri uzanması ve suyu kavrama 

noktasına ulaşması diğer stillerden daha hızlı olmalıdır. Kol çekişi üst bacak bölümüne kadar 

ulaşmalı, başlama noktasına vücuda yakın ve dirsekten bükülerek ulaşmalıdır. Burada 

tekniğe uygun stil için yüzenin su dirençlerinden etkilenmesinin en az seviyede olması 

gerekir. 

 

3.3. Teknik Alıştırmaları 
 

Yan yüzmenin teknik olarak beklenen düzeyde olması için başın sabit pozisyonu, 

kolun suya girişi, ileri uzanma, kuvvetli kol çekişi, kol devrinin önde tamamlanması, vücut 

pozisyonu ve ayak vuruşuna dikkat edilmesi gerekir. Bu alıştırmalarda istenirse yardımcı 

materyallerden (halat, ağırlık, yüzer eşya) de yararlanılır. Yüzenin kendisini yüzerken 

izlemesi, sırayla her yan yüzme alıştırmasında tekniği ne kadar aslına uygun başardığını 

görmesi ve kendini ne kadar geliştirdiği ölçmesini sağlarken hata yapmasını da en aza 

indirir. Yapılan bu çalışmalar analiz formunda sıralanır (Bakınız örnek analiz formu). 

 

3.4. Teknik ve Stil Hataları Belirleme ve Düzeltme 
 

Yüzenin tekniğini geliştirme çalışmalarında eğitmen, hataları belirleyerek bunların 

yüzende davranışa dönüşmesini engellemelidir. En çok yapılan yan yüzme hataları, kolun 

vücuttan açılması sonucu çekişin yetersiz oluşundan kaynaklı ilerlemenin istenilen seviyeye 

ulaşamaması, kolların gövdeye doğru kısa bir yol izleyerek suyu çekmesi, suda ilerlemenin 

azalmasını beraberinde getirir. Yüzenin kendini tanıması başarımını izlenmesi ve 

düzeltilmesi amacıyla yüzme çalışmaları videoya aktarılarak kendisine izletilip hataları 

konusunda yorum yapılabilir. Bu imkan yoksa yapılan hatalar eğitmen tarafından analiz 

formunda sıralanır (Bakınız örnek analiz formu). 
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SIRTÜSTÜ YÜZME TEKNİĞİ İÇİN ANALİZ FORMU 

YÜZÜCÜ ADI SOYADI TARİH YER 

………………………………………………….. …/…/…… ……… 

İNCELENEN VÜCUT HAREKETİ Uygun  Hatalı  

Vücut yanal pozisyonu    

Başın pozisyonu    

Sağ veya sol omuz dönüş hareketi   

Bacak ayak vuruş hareketi    

Ayak vuruş hızı   

Yanal vücut hareketi   

Ayak vuruş sayısı ( 6 ) kol çevirme ( 2 )   

Dizlerin bükülme miktarı ve kalçadan hareket etme   

Ayak bileği gergin duruşu   

Kolun vücuda bitişik pozisyonu   

Sağ veya sol kolun suya giriş başlangıç pozisyonu   

Sağ veya sol kolun suyu yakalama pozisyonu   

Sağ veya sol kolun çekiş hareketi   

Sağ veya sol kolun çekiş ve itiş pozisyonundaki elinin ivmesi   

Çekiş durumunda sağ veya sol kol dirsek pozisyonları    

Sağ- sol kolun başlangıç pozisyonuna dönüşü   

 

3.5. Teknik ve Stil Pekiştirme Tekrarı 
 

Yüzenin hatalarını gördükten sonra bu hataların düzeltilmesi amacıyla yüzme 

çalışmaları tekrarlanarak teknik pekiştirilirken, hatalar olabildiği en az seviyeye indirilmeye 

çalışılır. 
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3.6. Denizci İçin Tercih Nedeni 
 

Denizde karşılaşılan sorunlardan biri de çeşitli nedenlerle oluşan hareket kısıtlılığıdır. 

Bu istemsiz olarak yaşanabilecek kas zedelenmesi, kramp gibi sık karşılaşılan sorunlarla; 

denizcinin kendi gereksiniminden doğan halat, eşya, yüzer cisim nakli gibi sebeplerle yan 

yüzme çeşidini tercih eder. Bunun haricinde kaza sonucu kendinin yaşayacağı bir yaralanma 

ya da kırık, çıkık durumlarında suya batmadan su üstünde kalıp yüzebilecektir. 

 

Fotoğraflar merdiven basamağı biçiminde sıralı olarak devamlılık göstermektedir. 

A’dan Z’ye kadar alfabetik sıra takip etmektedir. Su üstünden hareketlerin görünümleri 

sıralanmıştır. Uygulama çalışmalarında fotoğraflardan yararlanınız. 

 

 Su Üstünden Görünüm 

İşlem basamaklarında ayrıntılı anlatılan yan yüzme çeşidinin su üstündeki aşamaları 

adım adım verilmiştir. İzleyiniz ve ilerideki uygulama çalışmalarında yararlanınız. 

 

 

A-                    B-                       C-                         D- 

 

 

 

E-                    F-                          G-                                 H- 

Şekil 3.1: Yan yüzme hareket yönü 
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Fotoğraf 3.1: Su üstünden görünüm 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkatle okuyarak uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vücudunuz yatay konumdayken bir 

kolunuzu baş omuz hizasında suda ileriye 

uzatınız. 

 Bacaklarla kalçadan yanal ayak vuruşu 

yaparken diğer kolu kalça üzerinde 

tutunuz. 

 Baş su dışında yanal pozisyonda ağız 

burun su dışında devamlı tutunuz. 

 İleri uzatılan kolla suyu kavrayıp omuz 

hizasından bel -kalça hizasına kadar 

çekiniz. 

 Yana doğru dönmüş vücudun yüzme 

dengesini koruyarak kolu su içinde 

başlangıç pozisyonuna alınız. 

 Ayak vuruşuna devam ediniz. 

 Kolun hareketi devam ederken aynı anda 

nefesleniniz ve ayak vuruşu yapınız. 

 Bu uygulamaların sonunda tekniğine 

uygun bir biçimde yan yüzme tekniğinde 

10 metre yüzünüz. 

 Emniyet önlemleri her zaman 

uygulanmalıdır. 

 Bu işlemleri uygularken dikkatli olunuz. 

 Bacakların vuruş hareketinde sabit olan 

kolun hareketsiz kalmasına ve vücuda 

bitişik olmasına dikkat ediniz. 

 Başın pozisyonunun değişmeden 

kalmasına dikkat ediniz. 

 Kolun suyu kavrama ve itişinin güçlü 

olmasını sağlayınız. 

 Kol çekişi zayıf ise suda amaçlanan 

ilerleme sağlanamayacağından kolun 

suyu kavrama ve çekişinin uzun olması 

gerekmektedir. 

 Çalışma esnasında çalışmayı 

gözlemleyen en az bir eğitmen 

bulundurunuz. 

 Herhangi bir fiziksel rahatsızlık 

hissettiğinizde eğitimcinize haber vererek 

çalışmanızı sonlandırınız. 

 

 

  

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. (   ) Yan yüzme bir yüzme stili değil, yüzme çeşididir. 

2. (   ) Yan yüzmede amaç yüzenin beraber yüzdüğü diğer kişilerle göz temasını 

sağlamasıdır. 

3. (   ) Serbest ayak vuruşu (makaslama ) veya kurbağa ayak vuruşu yüzenin yetkinliğine 

göre tercih edilebilir. 

4. (   ) Ayak vuruşu, yüzenin ileri hareketinde etkilidir. 

5. (   ) Tekniğin öğrenilmesi sadece sudaki çalışmayla mümkündür.  

 

 

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. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

Bu faaliyeti başarı ile tamamladığınızda, güvenlik önlemlerini alarak yanan denizde 

yüzebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz yerdeki sağlık müdürlüklerine giderek kulak zarı ile ilgili bilgi 

alınız. 

 Artan basıncın insan vücuduna, özellikle kulaklara olan etkilerini araştırarak 

edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bir araçla yüksek rakımlı bir noktaya çıkarken kulak tıkanmasının nedenini 

araştırınız. Kulaklarınızı eski haline getirmek için uyguladığınız yöntemi 

anımsayınız. Bu bilgileri sınıfa getirip nedenlerini tartışınız. 

 Su ile petrol ve petrol türevi maddelerin özelliklerini inceleyerek suyun 

söndürücü özelliğine rağmen petrol ürününün suda neden sönmediğini 

araştırarak edindiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. YANAN DENİZDE YÜZME 
 

4.1. Kulak Eşitlemesi Yapmak 
 

4.1.1. Kulak ve Geniz Arasındaki Bağlantı 
 

Vücudumuzda kulaklarımızla burnumuz arasında bir hava yolu kanalı bulunur. Bu 

kanala östaki borusu denir. Dış kulak, östaki borusu yoluyla geniz boşluğuna açılır. Dış 

kulak ile orta kulak arasında ise kulak zarı bulunmaktadır. Kulak zarı hava geçirmez bir 

zardır. Kulak zarı geçirimli olmadığı için dıştan gelen tüm etkilerden kulağın diğer 

bölümlerini ve geniz boşluğuna giden kanalını korur (Resim 4.1).  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1: Kulak yapısı ve geniz bağlantısı 

 

4.1.2. Dış Basınç Dengesi 
 

Kulak zarının bir görevi de vücuda etki eden basınç değişikliklerine göre içeri veya 

dışarı doğru esneyerek hava basıncını kontrol etmektir. Zarın bu görevini yapabilmesi için 

içerideki hava basıncıyla dışarıdaki hava basıncının eşitlenmesi gerekir. Kulak zarının basınç 

dengeleme gereksinimi vücudun dışındaki basınç değişimlerinden kaynaklanır. Dış basınç, 

su kütlesi dışında, deniz seviyesindeyken vücudun iç basıncına eşit olup 1 atmosfer 

değerindedir. Suyun yüzeyinden aşağı dibe doğru her 10 metre derinlikte 1 atmosfer artar 

(Tablo 4.1). 

 

DERİNLİK BASINÇ HAVA HACMİ 

0 metre 

10 metre 

20 metre 

30 metre 

1 atmosfer 

2 atmosfer 

3 atmosfer 

4 atmosfer 

1/1 

1/2 

1/3 

1/4 

Tablo 4.1: Suyun derinliğine bağlı basınç artışları 
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Derinlik arttıkça kulak zarına dıştan uygulanan basınç da artar. İşte, kulak zarına 

dıştan uygulanan basıncı yenebilme, yani dengenin sağlanması için kulak zarına östaki 

borusu yoluyla eşdeğer basınçta hava gönderilmesi gerekir. Dış basınçtan dolayı içe esneyen 

kulak zarı, içerden gelecek basınçlı havayla dışa doğru esner ve denge sağlanır (Resim 4.1). 

 

Dengeleme yapılamazsa kulak zarında oluşan basınç farkından dolayı yüzücü önemli 

ölçüde acı duyar ve hatta kulak zarı yırtılabilir. Kulak zarının yırtılması, çok acı veren bu 

durumun birden ortadan kalkması, bir rahatlama hissi ve iç kulakta soğuk suyun 

hissedilmesiyle oluşan denge yitimiyle anlaşılır. Bu durum suyun daha derin noktalarına 

inmemizi olanaksız kıldığı gibi derhal tıbbi müdahaleyi gerektirir. 

 

4.2. İç-Dış Basınç Dengeleme 
 

4.2.1. Valsalva Manevrası 
 

Ağız burun kapatılarak kulak zarlarına doğru östaki borusu yoluyla basınçlı hava 

verme işlemine valsalva manevrası denir. Suyun altında, 1 metrede bile (kişiden kişiye 

değişen) basınç eşitleme gereksinimi doğabilir. Amaç, suyun yaptığı basınçla içeri doğru 

esneyen kulak zarını eski konumuna getirmektir. Bu eşitleme gereksinimi kulaklarda 

derinliğe bağlı artan basınçla hissedilir. Kulak zarlarında hissedilen bu basınca karşı burun 

bir elin yardımıyla kapatılarak ciğerlerden gelen hava basınçla buruna verilir. Buruna verilen 

hava, geniz boşluğundan östaki borusuna oradan da orta kulağa ve kulak zarına ulaşır. Kulak 

zarı içten gelen basınçla su yüzeyindeki eski haline döner (Fotoğraf 4.1 ). 

 

 

Fotoğraf 4.1: Valsalva manevrası 

 

Kulak zarları yapılan basıncın etkisiyle içeri doğru esneyebilir. Bu durum deniz 

seviyesinden yükseklere hızla çıkılırken yüksekliğin artmasına bağlı olarak kulakların 

duyumunun azalması, tıkanma durumuna benzer. 
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Valsalva manevrasıyla kulak zarına yaptığımız basıncın etkisiyle kulak zarının 

esnemesi sonucu oluşan bu durum, bazen kendiliğinden eski haline dönebilir; ancak 

gereksinim kalktığı halde eski haline dönmediği durumlarda, bir şey yutuyormuş gibi 

yutkunarak kulak zarımızı dengeli haline döndürebiliriz (Resim 4.2, 4.3 ). 

 

 

Resim 4.2: Kulak zarı, iç -dış basınç dengelemesi 

 

 

Resim 4.3: Solunum sistemi 
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4.3. Deniz Üstünde Akaryakıt Yangını 
 

4.3.1. Tanımı 
 

Büyüklüğü ve hacmi ne olursa olsun suda yüzen motor gücüyle veya hem motor gücü 

hem de rüzgâr gücüyle hareket eden araçlarda bulunan petrol ve türevlerinin yanma 

sıcaklığına ulaşması sonucu oksijenle alevlenmesi, ateş almasıdır. Bu tür yangınlar, deniz 

aracından suya karışan veya deniz aracının batması sonucu yüzeye gelen akaryakıtın 

tutuşarak yanması biçimindedir. 

 

Deniz aracı kaza sonucu batabilir. Bu durumda aracın yakıt deposundan denize sızan 

akaryakıt, yangın ve ölüm tehlikesini beraberinde getirir. Deniz yüzeyinde yanan petrol 

ürünü bir blok oluşturarak güvenli alana geçmeyi ya da batan deniz aracından uzaklaşmayı 

engelleyebilir. Yüksek ısı ve alevler ve de dumanın yarattığı tehlikeler kısa zamanda ölümcül 

sonuçlar doğurabilir. Gemi adamının bir an önce kaza bölgesinden uzaklaşması için yanan su 

yüzeyinin altından nefesini tutarak, rüzgâr üstündeki güvenli bölgeye doğru yüzmesi gerekir.  

 

4.3.2. Nefeslenme ve Su Altında Hareket 
 

Sualtında yüzebilmek için nefes tutma ve sualtında hareket birlikte yapılmalıdır. 

Yüzen, su yüzeyindeyken derin bir nefes alarak dalar ve nefesinin yettiği kadar bir mesafeyi 

su altından kat eder. Nefesi biteceğine yakın satha yaklaşır ve kollarını başının üzerine 

kaldırarak ellerini üstleri bir birlerine bakacak şekilde ve parmakları suyun çok az üzerinde 

olarak çırpar.  

 

Bu hareket sayesinde su yüzeyinde yanmakta olan akaryakıt dairesel olarak ellerinin 

bulunduğu yerden açılır. Yüzen, oluşan bu alev boşluğuna kafasını çıkartarak derin bir nefes 

alır ve tekrar dalarak su altından yüzmesini sürdürür. 

 

 Yüzen kişinin başı suyun üstündeyken 3 defa derin nefes alıp vermesi ve 

dördüncü aldığı nefesle harekete başlaması, daha uzun mesafe yüzmesi 

açısından yararlı olacaktır. 

 Uygulama faaliyetine geçmeden ayrıntılı olarak başlangıç pozisyonlarının ve 

hareketlerin resimler yoluyla incelenmesiyle anlatımlardan yararlanılması, 

hareketlerin kavranmasını kolaylaştıracaktır. 

 

Yukarıdaki şekillere kısaca göz atıp aşağıdaki anlatıları dikkatlice okuyunuz. 

 

4.3.2.1. Başlangıç Pozisyonu 
 

Eller ve ayaklar serbest olarak hareket eder biçimde suda vücut dengesini korur 

(Fotoğraf 4.2 ). 
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Fotoğraf 4.2: Başlangıç pozisyonu (Suda serbest duruş) 

 

4.3.2.2. Suya Giriş 
 

Rüzgâr yönünü çok iyi saptayarak, cephenizi rüzgârın estiği yöne doğru çevirin. 3 kere 

derin nefeslenin, kalçalarınızın yanına aldığınız kollarınızı avuç içleriniz dışarı bakacak 

şekilde dirsekleriniz kırmadan başınızın üzerine doğru hareket ettirin. Bu hareketi 

yaptığınızda başınızın suyun yaklaşık 50-75 santimetre altına indiğini fark edeceksiniz 

(Resim 4.4). 

 

 

Resim 4.4: Vücudun suya girişi 
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4.3.2.3. Su Altında Yüzme 
 

Başınız suyun 50-75 cm altındayken su düzlemine dik olan gövdenizi suya paralel 

konuma getirerek, ayaklarınızı dizlerden geriye kalçaya doğru bükünüz. Kurbağalama ayak 

vuruş stiliyle ayak vuruşu yapınız. Kollarınızı omuz genişliğinde ileri uzatınız; ileri uzatılmış 

durumdaki kollarınızı sağdan ve soldan suya paralel yarım dairesel hareket çizerek 

bacakların yanına kadar suyu önce çekip sonra itiniz. Bu yöntemle nefesinizin yettiği kadar 

suyun altından rüzgârın estiği yöne doğru yüzünüz (Resim 4.5). 

 

 

Resim 4.5: Suda yatay hareket 

 

4.3.3. Nefeslenme İçin Satha Geliş 
 

Yüzülmesi gereken mesafe ne kadar fazla ise yüzen için zorluk o kadar artar. Su 

altında nefes tutma zamanı, hareket ederken oksijenin vücut tarafından yakılmasıyla daha 

kısa sürecektir. Buna bağlı olarak gidilen mesafe de kısalır. Su yüzeyine tekrar çıkarak nefes 

almak gerekir. Bunun için kafanın kısa bir süre su üzerine çıkartılması gerekecektir. 

 

Ancak bu işlem su üzerinde akaryakıt yandığı için nefeslenme ve su altında hareket 

bölümünde açıklandığı gibi yanan akaryakıtın bir miktar uzaklaştırıldığı anda yapılmalıdır. 

Yangın alanı içinde nefes almak için su altından su üstüne çıkarken yanan alanda 

nefeslenebileceğiniz bir boşluk yaratmanız gerekecektir. Bunun için suyun elle itilerek 

akaryakıtın uzaklaştırılması gerekir. Bu işlem su yüzeyinde nefes almayı dolayısıyla tehlikeli 

bölgeden uzaklaşmayı olanaklı kılar. 

 

Su yüzeyine yaklaşırken nefesinizi yavaş yavaş su içerisinde veriniz, parmaklarınız su 

üzerine çıktığında yanan kısmı ellerle suyu iterek uzaklaştırıp (Resim 4.6) süratle nefes alıp, 

suda ilerlemeden tekrar aynı noktadan suyun altına, suya giriş başlığında açıklandığı gibi 

giriniz (Resim 4.7). 
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Resim 4.6: Su yüzeyinde yanan alanı elle dağıtma ve nefeslenme 

 

 

Resim 4.7: Yanan yüzeyden uzaklaşma hareketlerinin toplu gösterilmesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkatle okuyarak uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Burnunuzun kemikli kısmının hemen 

altındaki yumuşak yapılı, kemiksiz 

kısmını sıkarak burun deliklerini 

tıkayınız. 

 Hafifçe, burnunuza akciğerlerinizden 

nefes vererek, kulak zarlarına pozitif 

hava basıncı uygulayınız. 

 Her iki kulağınızda duyacağınız basınçla 

kulak zarlarınızı dışarı esnetiniz. 

 İki kulaktaki basıncın etkisiyle kulağın 

esnemesinin tamamlandığından emin 

olunuz. 

 Kulak zarlarınızın normal hale dönüşünü 

yutkunma hareketiyle kolaylaştırınız. 

 Başınızı ve vücudunuzu rüzgârın estiği 

yöne doğru döndürerek üç derin nefes 

alınız. 

 Kalçalarınızın yanında bulunan 

kollarınızı, avuç içleri dışarı bakacak 

şekilde yukarı kaldırarak suya dalınız. 

 Kulak zarlarında belli bir basınç 

hissetmeye başlamadan bir elinizle 

eşitleme yapınız. 

 Başınız suyun 50-75 cm altındayken 

vücudunuzu su düzlemine paralel 

konuma getiriniz. 

 Dizlerinizi karnınıza doğru çekerek 

bükerken, kollarınızı dirsekleriniz dik 

olarak ileri uzatınız. 

 Kollarınızı dirsekten büküp sağ ve 

soldan yarım daire çizerek omuz 

hizasına kadar çekiniz. 

 Ayaklarınızla kurbağalama yüzme ayak 

vuruşu yapınız. 

 Bu yüzme stilini nefesiniz yettiğince 

devam ettiriniz. 

 Nefesiniz azaldığında satha doğru 

çıkınız ve bu arada nefesinizi su içinde 

veriniz. 

 Parmaklarınız su üstüne geldiğinde 

 Suda çalışma ortamında alınması 

gereken emniyet tedbirleri her zaman 

uygulanmalıdır. 

 Bu işlemlerde eğitmenler ve yardımcı 

donanımlar mutlaka eksiksiz 

bulundurulmalıdır. 

 Kulak eşitlemesini birkaç kez yapınız. 

 Suyun altında nefes kontrollüyle kulak 

zarınıza uyguladığınız basıncı 

kulaklarınızdaki tıkanıklık açıldığında 

bırakınız. 

 Kulaklarınıza ani ve sert hava basıncı 

uygulamaktan kaçınınız. 

 Valsalva manevrasını kulak zarında acı 

veren baskı oluşmadan yapmaya 

titizlikle dikkat ediniz. 

 Bu manevrayı suyun altında yaparken 

kulaklarınızdaki eşitleme 

gerçekleşmiyorsa bir miktar su yüzeyine 

doğru çıkarak eşitlemeyi tekrar 

deneyiniz.  

 Yine eşitleme yapılamıyorsa 

zorlamayarak denemekten vazgeçiniz. 

 Bu işlemleri uygularken soğukkanlı ve 

dikkatli olunuz. 

 Satıhtaki yangın tehlikesine karşı 

dikkatli olunuz. 

 Su altında yanan satha paralel olarak 

yüzerken suyun kaldırma kuvvetini 

dikkate alarak başın uygun biçimde dibe 

hafif açılı durumda olmasına dikkat 

edilir 

 .Satha yaklaşırken nefesinizi vererek 

zamandan kazanmaya dikkat ediniz. 

 Yüzdüğünüz yönün rüzgâr üstüne doğru 

olduğundan emin olunuz (Dumanların 

ilerleme yönünün aksi). 

 Su yüzeyinde, yüzeye çıkışınızı 

engelleyecek kütle olmadığından emin 

olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ellerinizi çırparak su yüzeyindeki yanar 

akaryakıtı elle dağıtınız. 

 Su yüzeyine çıkarak başın su üzerinde 

kalması için serbest ayak vuruşuyla suda 

dik dururken nefes alınız. 

 Nefes almayı takiben suyun içinde 

kalçalarınızın yanına alacağınız 

ellerinizi dirseklerinizi bükmeden 

omuzlarınıza doğru kaldırarak 

başlangıçta olduğu gibi tekrar suya 

giriniz. 

 İlk biçimiyle su altına yüzme hareketini 

tekrarlayınız. 

 Yanar denizden uzaklaşıncaya kadar 

işlemi tekrar ediniz. 

 Yüzeyde sabit kalabilmek için makas 

hareketi yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.  (   ) Geniz ile kulak zarı arasında bir hava yolu bağlantısı vardır. 

2. (   ) Kulak zarına burun deliklerimizi kapatarak uyguladığımız basınca salvo manevrası 

denir. 

3. (   ) Atmosfer basıncı suyun derinliği her 1 metrede artışında atmosfer basıncı 10 kat 

artar. 

4. (   ) Kulak zarına pozitif basınç uygulamakta ciğerlerdeki hava kullanılır. 

5.  (   ) Kulak zarına uygulanan iç hava basıncıyla zar dengelenir. 

6. (   ) Deniz aracının batması sonucu su yüzeyine akaryakıt yayılıp yangın tehlikesi 

oluşturur. 

7. (   ) Su altında yüzmeye başlamadan su yüzeyinde 3 defa soluklanmak su altında kalma 

süremizi arttırırız. 

8. (   ) Su altında yüzerken yüzeye dik bir pozisyon alırız. 

9. (   ) Tekrar su yüzeyine çıkınca nefes alma süresince, su yüzeyinde yüzmeye devam 

ederiz. 

10. (   ) Su içinde kulak zarlarında acı hissedince eşitleme yaparız. 

 

 

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. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODUL DEĞERLENDİRME 
Bir havuz veya sınırlandırılmış, koşulları uygun güvenli bir deniz ortamında, önce 

karadaki ısınma çalışmalarını tamamlayıp sonra sudaki ısınma çalışmalarına geçiniz. 

Ardından sırasıyla sırtüstü, kurbağalama yüzme stilleri ile yan yüzme tekniğini kullanarak 

her biri için aralıksız 25’er metre, stil ve tekniğine uygun yüzünüz. Bu çalışmayla yüzme 

stilleri ve yan yüzme tekniği için yeterli verimi kazanıp kazanmadığınızı değerlendiriniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.  

 

 Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Tüm çalışmalar öncesinde belirtilen güvenliğiniz için gerekli 

emniyet tedbirlerini aldınız mı? 
  

2 Kara ısınma çalışmasında 3 dakika süreli düz koşu yaptınız mı?   

3 
Kara ısınma çalışmalarını; baş, omuz, kol, bacak-ayak ve vücut 

hareketleri sırasıyla yaptınız mı? 
  

4 
Kara ısınma çalışmaları sonucunda kas ve eklemlerde esneklik 

kazandınız mı?  
  

5 
Sudaki ısınma çalışmaları sonucunda kas ve eklemlerinizi 

dolayısıyla vücudunuzu yüzmeye hazırladınız mı? 
  

6 
Kara ve sudaki ısınma çalışmalarınızı belirtilen sürelerde yaptınız 

mı? 
  

7 
Yüzme çalışmalarına başlarken ve çalışmalar sırasında yanınızda 

en az 1 eğitmen bulundu mu?  
  

8 Yüzme; stil, teknik ve çeşitlerinin özelliklerini kavradınız mı?    

9 
Yüzme; stil, teknik ve çeşitlerinin, teknik ve stil geliştirme 

çalışmalarını yaptınız mı? 
  

10 
Yüzme; stil, teknik ve çeşitlerinin, teknik ve stil alıştırmalarını 

yaptınız mı? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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11 
Yüzme sırasında ve sonrasında yaptığınız teknik ve stil hataları 

belirlenip geri bildirimle bu hatalar düzeltildi mi? 
  

12 
Uygun ortam sağlandığında, serbest stilde, tekniğine uygun 

yüzdünüz mü? 
  

13 
Uygun ortam sağlandığında, sırtüstü stilde, tekniğine uygun 

yüzdünüz mü? 
  

14 
Uygun ortam sağlandığında, kurbağalama stilde, tekniğine uygun 

yüzdünüz mü? 
  

15 
Uygun ortam sağlandığında, yan yüzme tekniğine uygun yüzdünüz 

mü? 
  

16    

17 
Uygun ortam sağlandığında, sırtüstü stilde, tekniğine uygun 

yüzdünüz mü? 
  

18 
Her bir yüzme tekniğinin denizci için gerekli olduğu ortam ve 

halleri kavradınız mı? 
  

19 
Sırtüstü, kurbağalama yüzme stil ve teknikleri ile yan yüzme 

tekniğinde, yardımsız en az 25 metre yüzdünüz mü? 
  

20 

Sırtüstü, kurbağalama yüzme stil ve teknikleri ile yan yüzme 

tekniğini art arda 25’er metre kullanarak kesintisiz ve yardımsız 

toplam 100 metre yüzdünüz mü?  

  

21 
Burnunuzun yumuşak yapılı, kemiksiz kısmını sıkarak burun 

deliklerinden suyun girmesine engel oldunuz mu? 
  

22 
Her iki kulağın kulak zarlarının da basınçla, dışarı esnediğini 

hissettiniz mi? 
  

24 
Yutkunarak kulak zarlarının normal hale dönüşü kolaylaştırdınız 

mı? 
  

25 
Başınızı ve vücudunuzu rüzgârın estiği yöne doğru döndürerek üç 

derin nefes aldınız mı? 
  

26 
Kalçalarınızın yanında bulunan kollarınızı, avuç içleri dışarı 

akacak şekilde yukarı kaldırarak suya daldınız mı? 
  

27 
Kulak zarlarında belli bir basınç hissetmeye başlamadan bir 

elinizle eşitleme yaptınız mı? 
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28 
Başınız suyun 50-75 cm altındayken vücudunuzu su düzlemine 

paralel konuma getirdiniz mi? 
  

29 
Dizlerinizi karnınıza doğru çekerek bükerken, kollarınızı 

dirsekleriniz dik olarak ileri uzattınız mı? 
  

30 

Bükülü dizlerinizi hızla tekme atar gibi açıp, kollarınızı dirsekten 

bükerek sağ ve soldan yarım daire çizerek omuz hizasına kadar 

çektiniz mi? 

  

31 Nefesiniz yettiğince su altından yüzdünüz mü?   

32 
Nefesiniz azaldığında satha doğru çıkın ve bu arada nefesinizi su 

içinde verdiniz mi? 
  

33 
Parmaklarınız su üstüne geldiğinde ellerinizi çırparak su 

üzerindeki yanar akaryakıtı elle dağıttınız mı? 
  

34 
Su yüzeyine çıkarak başın su üzerinde kalması için ayak vuruşuyla 

suda dik dururken nefes aldınız mı? 
  

35 İlk biçimiyle su altına dalma hareketini tekrarladınız mı?   

36 

Yanar denizden uzaklaşıncaya kadar işlemi tekrar ettiniz, eller ve 

ayaklar serbest olarak hareket eder biçimde suda vücut dengesi 

oluşturdunuz mu? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.  
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 

DOĞRU DOĞRU YANLIŞ YANLIŞ 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 

DOĞRU DOĞRU DOĞRU YANLIŞ 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 5 

DOĞRU YANLIŞ YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 5 

DOĞRU YANLIŞ YANLIŞ DOĞRU DOĞRU 

6 7 8 9 10 

DOĞRU DOĞRU YANLIŞ YANLIŞ YANLIŞ 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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