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MODÜLÜN AMACI

Öğrenciye makine ve dümen ile manevra yapmaya
yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

1. Geminin devir dairesini ve durma mesafesini
hesaba katarak manevra yapabileceksiniz.
2. Denize adam düĢmesi durumunda uygun
manevraları yapabileceksiniz.
3. Gemiyi diğer gemiye ve/veya rıhtıma aborda
ve/veya avara edebileceksiniz.
Ortam:
Motorlu ve yelkenli eğitim gemisi, manevra simülasyon
programlı laboratuvar veya sınıf ortamı

Donanım:
Köprüüstü simülatörü, manevra havuzlarında deney
tekneleri
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen
ölçme
araçları
ile
kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Gemi manevraları bu mesleğin en önemli kısımlarından birini oluĢturmaktadır.
Özellikle de limana yanaĢma ve kalkıĢ operasyonları sırasında manevra yapan gemilerin
oturmaları, çatıĢmaları ve batmaları sorunlarıyla karĢılaĢılmıĢtır. Bu olayların çoğu gemi
kullanıcısının teorik veya pratik gemi hareketlerini tecrübe edememesinden kaynaklanmıĢtır.
Bu modül hazırlanırken manevralardaki teorik bilgiyi verip daha sonra uygulamalı
kısma geçilmesi hedeflenmiĢtir. Tabi ki pratik her zaman teoriden baskındır. Fakat sağlam
teorik alt yapıyı oluĢturamazsak yapılan pratikler alıĢkanlıktan öteye gidemez. Onun için
gemi manevralarının teorik kısmını çok iyi öğrenmeliyiz ki uygulamaları yaparken
öğrenmemiz kalıcı olsun.
Bu modülde sizlere gemi manevraları konusu içerisinde geminin dönme çemberi,
dönme çemberine etkiyen unsurları, sürat kontrolü, denize adam düĢtü manevraları, kurtarma
botu, temel yanaĢma ve kalkıĢ manevraları teorik olarak hazırlanmıĢ olup uygulamalı olarak
da bu konularda tecrübe edinmeniz açısından farklı tipte manevra senaryoları hazırlanmıĢtır.
Her bir öğrenme faaliyetinin sonundaki uygulamaları titizlikle yaparak pratikleĢirseniz
bu size mesleğinize uyum sağlamada çok katkı sağlayacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Geminin devir dairesini (dönme çemberi) ve durma mesafesini hesaba katarak
manevra yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Herhangi bir gemiye giderek ya da kütüphaneden, internetten veya baĢka
kaynaklardan gemi dönme çemberi hakkında araĢtırma yapınız.
Okulunuzdaki köprüüstü simülatöründe araĢtırma yaptığınız gemi özelliklerine
benzer gemi ile çeĢitli Ģartlarda manevra uygulaması yapınız.
YapmıĢ olduğunuz araĢtırmalar ile uyguladığınız manevraları karĢılaĢtırınız.
KarĢılaĢtırmanızı doküman haline getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. MANEVRA ÖZELLĠKLERĠ
Uluslararası kurallara göre geminin manevra özellikleri ile ilgili bazı bilgilerin
köprüüstünde görünebilecek Ģekilde asılmıĢ olması bir zorunluluktur.
Manevra diyagramı ideal olarak geminin inĢa edildiği tersanede yapımı
tamamlandıktan sonra tesliminden hemen önce yapılan deneme seyirlerinde geminin
makinesi tam yol ve yarım yol ileri çalıĢtığı hâlde dümen alabanda basılarak gerçekleĢtirilen
dönüĢlerin grafiği çıkartılarak hazırlanır.

Bir geminin manevra diyagramında Ģunlar bulunmalıdır:







Yarım yol ve tam yol ileri için geminin maksimum dümen açısıyla iskele veya
sancağa dönüĢ eğrilerini zamana bağlı olarak gösteren dönüĢ diyagramı; bu
diyagram üzerinde geminin 90° derece dönüĢ gerçekleĢtirdiğinde yatay ve dikey
olarak kat ettiği mesafeler belirtilmiĢ olmalıdır.
Gemi yarım yol ve tam yol ileri yol alırken tam yol tornistan verildiğinde
minimum dümen kullanarak ve gidilen rotayı mümkün olduğunca koruyarak
durana kadar kat edilen mesafe,
Sabit adım pervaneli gemiler için torna değerine karĢılık olarak hız
değerlerini gösteren tablo,
DeğiĢken adım pervaneli gemiler için değiĢen pervane adımına (pitch) göre
karĢılık gelen hız değerlerini gösteren tablo,
BaĢiter veya kıçiter ile donatılmıĢ gemiler için gemi hızına göre baĢiter ve
kıçiterlerin etkisini gösteren bir diyagramdır.
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Tüm diyagramlar geminin yüklü ve balastlı olması durumlarına göre ayrı ayrı
hazırlanmıĢ olmalıdır.

Resim 1.1: Yasa Özcan gemisinin manevra diyagramı

Gemiler belli bir hizmet süresinden sonra makine performansı açısından tersaneden
çıktıkları kondisyonda olmayabilir. Ayrıca manevra özelliklerini etkileyebilecek önemli bir
unsur olarak geminin en son havuzlanmasından itibaren karina midye ve yosun bağlamıĢ,
dolayısıyla geminin su altındaki Ģekli bir miktar değiĢmiĢ olabilir. Bir gemi kaptanının bu
bakımdan gemisinin manevra özelliklerini anlamasının en iyi yolu fırsat yaratarak bazı
manevraları bizzat kendisi yapması ve GPS veya eğer varsa DGPS cihazlarının yardımıyla
bu manevraların iz düĢümlerini kaydetmesidir. Bu söz konusu manevralar toplu olarak belli
bir zaman diliminde yapılabileceği gibi geminin programının izin vermemesi durumunda
Ģartlar uygun oldukça belli bir zaman dilimine yayılarak da yapılabilir.

1.1. Dönme Çemberi
Belirli bir rotada, belirli bir hızla yol alan bir gemiye, belirli bir dümen açısıyla,
360°lik rota değiĢikliği yaptırıldığında, ağırlık merkezinin dümenin basıldığı andan
baĢlayarak; gemi yeniden ilk rotasına gelinceye kadar durgun su üzerinde çizdiği özel ize
dönme çemberi adı verilir.
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Gemiler, ileri yol altında, yalnızca dümenleri yardımıyla döndürüldüklerinde ortak
davranıĢlarda bulunur ve özellikleri ortak olan bir yol izler. Bu nedenle bir gemi
kullanıcısının, ileri yol altındayken dümeni yardımıyla döndürülen geleneksel gemilerin
davranıĢlarını ve izleyecekleri yolu çok iyi bilmesi gereklidir. Çünkü yapacağı birçok
manevrada baĢarılı olabilmesi, gemilerin dönme özelliklerini dikkate almasına ve onlardan
yararlanmasına bağlıdır.

1.1.1. Dönme Çemberi OluĢumu
Genel özellikleri her gemide ortak olan, dönme çemberinin nasıl oluĢtuğunu
açıklayabilmek için belirli bir rotada, belirli bir hızla ileri yol almaktayken sancak
alabandayla döndürülmeye baĢlanan bir geminin izlediği yolu ġekil 1.1‟de inceleyelim :

1-DıĢa kayma 2-Ġlerleme 3-GeçiĢ 4-Dönme çemberi çapı 5- Taktik çap 6- Yayılım
ġekil 1.1: Dönme çemberi

Belirli bir ilk rota üzerinde ileri yol alan bir geminin dümeni, ağırlık merkezi A
noktasındayken sancak alabandaya basılmaya baĢlanmıĢ olsun. Dümenin basılmaya
5

baĢlamasıyla, dümen kuvvetinin oluĢarak gemiyi etkilemeye baĢlaması arasında geçen kısa
sürede gemi ilk rotasını korur. OluĢan dümen kuvveti gemiyi etkilemeye baĢlayınca daha
önce gördüğümüz gibi tarama bileĢeni, geminin hızında hafif bir azalmaya; döndürme
bileĢeni de dümen basılan tarafın tersine doğru bordasal bir dıĢa kaymaya neden olur.
DıĢa kayma, su dirençleri tarafından dengelenir dengelenmez gemi, savrulma noktası
çevresinde çark etmeye baĢlar ve baĢı dönülmek istenen tarafa; kıçı ise karĢıt tarafa doğru
savrulur. Ancak bu savrulma da yine su dirençleri tarafından hemen dengelenerek
sabitleĢtirilir. Böylece dönme baĢlangıcında, dönülmek istenen tarafın tersine doğru, ilk
rotasının biraz dıĢına kayan gemi, az sonra dümen basılan tarafa doğru savrulup öylece yol
almaya baĢladığından gittikçe kapanan bir eğri üzerinde ilerler. Bu eğri, yaklaĢık doksan
derecelik bir rota değiĢikliğinden sonra, yarıçapı belirli bir çember biçimini alarak sabitleĢir.
Dümen aynı biçimde basılı tutulduğu sürece de gemi, artık hep bu sabit çember üzerinde yol
alır. Yarıçapı sabit olan bu çembere dönme çemberi denir. Kısaca geminin dümen basılma
noktasından yeniden ilk rotasına gelinceye kadar çizdiği tüm özel ize verilen addır.
Ġleri yol altında, dümenleri yardımıyla döndürülen geleneksel gemilerin çizdikleri
dönme çemberinde, belirli durumlar özel terimlerle anlatılır. AĢağıda tanımlarını verdiğimiz
bu terimler, gemilerin dönme özelliklerinin daha iyi anlaĢılmasını sağlayacaktır (ġekil 1.1).


Bordasal dıĢa kayma: Dönme baĢlangıcında, geminin dümen basılan tarafın
tersine doğru, gövdesel olarak ilk rota doğrultusundan ayrılmasıyla gemi ağırlık
merkezi ile ilk rota arasında oluĢan dikey uzaklığa bordasal dıĢa kayma denir.



Ġlerleme: Geminin ilk rotasından 90° uzaklaĢtığı andaki dikey uzunluğa
ilerleme denir.



GeçiĢ: Geminin ilk rotasından 90° uzaklaĢtığı andaki yatay uzunluğa geçiĢ
denir.



Dönme çemberi çapı: Ġlk rotadan 90° uzaklaĢtıktan sonra sabitleĢen çemberin
çapına dönme çemberi çapı denir. Bazen buna son çap da denilmektedir.



Taktik çap (ikinci geçiĢ): ilk rotadan 180° uzaklaĢıldığında, gemi ağırlık
merkezinin ilk rota doğrultusundan olan dikey uzaklığına taktik çap ya da ikinci
geçiĢ denir.



Yayılım: Geminin yalnızca dümeni ve makinesiyle tam bir dönme çemberi
çizebilmek için ilk rotasının kemere doğrultusunun her iki yanında, gereken en
küçük neta alan uzunluğuna yayılım denir.

1.1.2. Gemilerin Dönme Çemberini Etkileyen Unsurlar
Bir geminin dönme çemberi yukarıda belirtildiği üzere dümen alabandada, tam yüklü
ve tam boĢ, sakin hava ve deniz Ģartlarında, sabit süratte dengeli gemide hazırlanmıĢtır.
Ancak gemi her zaman o Ģartlar altında çalıĢmayacağına göre manevraya etkileyen
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etmenlerden kısmen kumanda edilebilir veya edilemeyenlerin bu bilinenleri nasıl etkilediğini
bilmemiz gerekir.
Gemilerin dönme çemberlerini etkileyen unsurları aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz:









Dümen açısı ve geminin hızı
Deplasman (yüklü ya da boĢ olması durumu)
Trim (eğim)
Meyil (bayılma)
Pervane dönüĢ yönü (dönülen taraf)
KarĢı kuvvetler (rüzgâr ve akıntı)
Sığ su
Dar su

1.1.2.1. Dümen Açısı ve Geminin Hızı
Dümen açısı ve geminin hızı manevrayı birlikte etkiler. Biri yoksa diğeri de yoktur.
Her ikisi de arttıkça dümen yelpazesi üzerindeki döndürücü kuvvet artar gemi daha çabuk
dönmeye ve dönme çemberini küçültmeye meyleder. Ancak dönüĢ hızı artarken merkezkaç
kuvveti de artar. Merkezkaç kuvveti dönme çemberini büyütmeye yöneliktir. Merkezkaç
kuvvetinin karĢısında ise geminin içinde bulunduğu suyun karĢı direnci vardır. ĠĢte gemi
dönerken oluĢacak dönme çemberi çapı bu kuvvetlerin bileĢkesi olarak ortaya çıkar. Bazı
gemilerde yüksek hızla dönüĢte dönme çemberi büyürken bazılarında küçülebilir.
1.1.2.2. Deplasman (Yüklü ya da BoĢ Olması Durumu)
Dönen geminin ağırlığı yani deplasmanı arttıkça merkezkaç kuvveti artar ve dönme
çemberi büyümeye meyleder.
1.1.2.3. Trim (Eğim)
Gemiyi döndüren moment; moment kolu ile döndürücü kuvvetin çarpımına eĢittir.
Moment kolu dümen mili ile ağırlık merkezi arasındaki mesafedir. Gemi üzerindeki
ağırlıklar baĢ tarafa doğru ilerledikçe gemi ağırlık merkezi de baĢa kayar ve gemi baĢa
trimlenir. Bu durumda dümen mili ile ağırlık merkezi arasındaki mesafe artar. Yani
döndürme momenti artar. Bunun sonucu olarak baĢa trimli gemiler daha çabuk dönmeye ve
dönme çemberi küçülmeye meyleder. Ancak bu durum aynı zamanda gemiyi oynak hâle
getirdiğinden geminin abranması zorlaĢır. Ayrıca trimli gemilerin rüzgârlı durumlarda
manevraları da farklı olur. BaĢa trimli gemi Rüzgârüstüne daha kolay dönerken kıça trimli
gemi rüzgâraltına daha kolay döner. Bunun sonucu olarak uygun seyir ve manevra Ģartları
için meyilin “0” triminden çok az kıça olması gerekmektedir diyebiliriz.
1.1.2.4. Meyil (Bayılma)
Meyilli geminin meyilli olduğu taraftaki dönme çemberi, diğer taraftakinden daha
büyük olur. Örneğin gemi sancağa meyilli ise iskele tarafa dönme çemberi daha ufaktır.
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1.1.2.5. Pervane DönüĢ Yönü (Dönülen Taraf)
Bu etki tek pervaneli gemilerde görülür. Pervanenin dönüĢ yönü, padıl etkisinden
dolayı, dönme çemberini etkiler. Bir geminin aynı sürat için sancak alabandada dönme
çemberi ile iskele alabandada dönme çemberi aynı değildir. Padıl etkisi sürat ile kuvvetini ve
yönünü değiĢtirdiğinden dönme çemberi de ona göre değiĢir.

ġekil 1.2: Sağa devirli pervane

ġekil 1.3: Sola devirli pervane

1.1.2.5. KarĢı Kuvvetler (Rüzgâr ve Akıntı)
Akıntı rüzgâr gibi karĢı kuvvetler, dönme çemberinin Ģeklini değiĢtirici etki yapar.
Rüzgâr veya akıntı üzerine dönüĢ yapan bir geminin dönme çemberi basık, diğer tarafa
dönüĢ yapan geminin dönme çemberi daha ĢiĢkin olur. Bu kuvvetlerin gemiler üzerinde
meydana getirdikleri direnç aĢağıdaki unsurlara bağlıdır:




Rüzgârın / akıntının hızı: Hava sudan yaklaĢık 900 kat daha az yoğunluğa
sahiptir. Örneğin eĢit alanda 30 knt süratli bir rüzgârın gücü, 1 knt‟lık bir
akıntıya eĢ değerdir. Bu oran; etki ettikleri yapının yüzeyine, gemi su çekimine,
freeboarda ve trime göre değiĢiklik gösterebilir.
Geminin rüzgârda su üstü alanına / akıntıda su altı alanına hacmi: Geminin
rüzgâr ve akıntıya gösterdiği alanın yeri de gemiyi farklı etkiler. BoĢ gemi dolu
gemiye nazaran daha yüksek olduğundan rüzgârdan daha fazla etkilenir. Bu
bağlamda gemi su çekimi daha az olacağından akıntıdan da daha az etkilenmiĢ
olur (Rüzgâr ve akıntının gemi üzerindeki etkileri ile ilgili ayrıntılı bilgi “Özel
KoĢullarda Manevra” modülünde iĢlenmiĢtir.).

Resim 1.2: Bordadan esen bir rüzgârın gemi üzerindeki etkisi
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Resim 1.3: Geminin akıntıdan etkilendiği su altı hacmi

Rüzgâr ve akıntı kuvvetleri gemi üzerinde aĢağıdaki etkileri oluĢturur:





DüĢürme: Gemi akıntı ve rüzgâr etkisi ile pruvasını sabit tutmasına rağmen
rotasından kayar. Bunu engellemek için akıntı seyri yapılır.
Savurma: Akıntı ve rüzgâr gemi pruvasını çevirir. Buna karĢılık akıntı veya
rüzgâr içinde dümen ortada değil bir tarafa basılı gidilmeye çalıĢılır.
Hız değiĢtirme: Akıntı veya rüzgâr etkisi ile duran gemi hareketlenebilir,
hareketli gemi durabilir, sürati artıp azalabilir.
Bayıltıcı: Gemi rüzgâr nedeni ile bir tarafa sürüklenmeye çalıĢırken su onu
tutmaya çalıĢır ve bu nedenle gemi rüzgâraltına doğru bayılır. Yüksek süratli
veya aniden gelen akıntılarda da gemi mevcut ataletini korumaya
çalıĢacağından akıntının geldiği yöne doğru bayılacaktır.

Göz önünde tutmamız gereken en önemli hususlardan biri gemi akıntı üzerinde taĢınır.
Bu nedenle su üzerinde serbest olan gemiler akıntıdan birebir etkilenir. Bunu aĢağıdaki
örneklerle açıklayalım:





Eğer gemi üzerinde yol yoksa ve bir yere bağlı değilse hemen hemen akıntının
yönünde akıntının sürati ile hareket eder.
Seyir hâlinde akıntı kıçtan geliyorsa sürati akıntının sürati kadar artar.
Akıntı kafadan geliyorsa sürati akıntının sürati kadar düĢer.
Diğer yönlerden gelen akıntılarda da vektörel etkilenir.

BaĢ taraftan gelen akıntı ve rüzgârda;






Gemi kolay dümen dinler.
BaĢ rüzgâraltına /akıntının gittiği yöne kaçmaya meyillidir.
Hız arttıkça rüzgâra / akıntıya aykırılamak ister.
Durma mesafesi kısalır ve kolay durur.
9

1.1.2.6. Sığ Su
Bir pervane ileri çalıĢırken geminin altından ve yanlarından suyu çekerek kıça doğru
verir. Geminin pervanenin boĢalttığı yeri gemi ve çevredeki su doldurur, bu Ģekilde gemide
ilerleme sağlanır. Ancak gemi sığ suda ilerlerken pervanenin alttan çekebildiği su miktarı
azalır ve buna bağlı olarak karĢı direnç artar. ĠĢte sığ suda geminin manevra özelliklerini
etkileyen Ģey bu direnç artıĢıdır.
Bu etkilerin ortaya çıktığı sığ su geminin draftına göre değiĢir. Bir gemi için sığ su,
gemi draftının 1,5 katından daha az olan derinliktir. Ancak bu referans değer çok kesin
değildir. Geminin altındaki su azaldıkça, sığ sudan kaynaklanan değiĢimler daha belirgin
olmaya baĢlar. Etkiler draftın 1,2 katından daha aĢağılarda en belirgin olarak görülür ki bazı
kaynaklar da sığ suyu 1,2 katın altı olarak belirtir.
Pervane sığ suda yeterli su çekemediği için pervanenin gemiyi ilerletici kuvveti düĢer
yani geminin sürati azalır. Geminin dönebilmesi için dümen yelpazesine yeterli su gelmesi
gerektiğinden ve bu da azalacağından pervanenin gemiyi döndürücü gücü de düĢmüĢ olur.
Bunun sonucunda da;




Gemiyi döndürmek için daha büyük dümen açısı kullanmak gerekir.
Dönme çemberi (devir dairesi) büyür.
Dirençler büyür, hız düĢer, durma mesafesi azalır.

Ayrıca sığ suda fazla çökme (squat) olur. Normal durumda çekilen suyun yerini gemi,
geminin yan ve baĢ tarafından gelen sular doldurur. Ancak sığ suda geminin altında fazla su
olmadığından çekilen suyun yerini çoğunlukla gemi ve kısmen yanlardan gelen su doldurur.
Böylece;



Gemi sığ suda daha fazla batar.
Çökme geminin pervaneye yakın kıç tarafında baĢ taraftan daha fazla
olacağından gemide kıça trim artar (Çökmenin yani squatın gemi üzerindeki
etkisi ile ilgili ayrıntılı bilgi “Köprü üstü Kaynak Yönetimi” modülünde
iĢlenmiĢtir.).
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ġekil 1.4: Farklı derinlikteki sularda geminin alabanda dönüĢü

1.1.2.7. Dar Su
Dar su kavramı yine sığ su kavramında olduğu gibi nispidir. Geminin büyüklüğüne
göre yanlarda yeterli su bulunmayan sular dar sular kapsamındadır. Genelde „lock‟lar, dar
kanallar, dar akarsularda seyir yapmakta olan gemiler, sadece gemi altındaki suyun azlığı
değil yanlarındaki suyun azlığından da etkilenir. Bu etkiler öncelikli olarak sığ su etkilerinin
aynısı fakat daha kuvvetlisidir. Buna ilaveten,



Kemereye paralel büyük dalgalar oluĢur.
KarĢı banka düĢme riski ortaya çıkar.

Dar kanalda savrulmamak için dar kanalda seyir yaparken dar su yolunun en derin
yerinden emniyetli hızla gitmek, dar su yollarının gemi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza
indirecektir.
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Resim 1.4: Dar ve sığ suda seyir yapan gemi

1.2. Geminin DönüĢ Noktası (Pivot Point)
Gemi bünyesine bordasal bileĢeni olan bir kuvvet uygulandığında bu kuvvete bağlı
olarak geminin sancak veya iskele yönünde dönüĢünü yaptığı dikey eksenin pozisyonunu
geminin dönüĢ noktası (pivot point) olarak tanımlıyoruz. Bir geminin dönüĢ ekseninin hangi
noktada olduğunun manevra boyunca gemi kullanıcı tarafından bilinmesinin çok büyük
önemi vardır. DönüĢ noktasının geminin inĢa özellikleri, bilhassa su altı yapısının özelliği ile
ve en önemlisi geminin yaptığı ileri veya geri yol sürati ile çok yakından ilgisi vardır.

Pivot point
ġekil 1.5: Dururken

ġekil 1.6: Ġleri yolda

ġekil 1.7: Tornistanda

DönüĢ ekseni geminin ileri yol veya geri yol yapmasına göre farklı noktalarda oluĢur.
ġimdi bu durumlara göz atalım.
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Gemi durmaktayken (ġekil 1.5): Gemi üzerinde yol yokken dönüĢ ekseni
genelde geminin ağırlık merkezine yakın bir mevkide, geminin vasatına yani
orta bölümüne yakın bir yerdedir.
Gemi ileri yol alırken (ġekil 1.6): Gemi durmaktayken ileri yol verildiğinde
baĢ tarafta birden oluĢmaya baĢlayan basınç ve hız ivmesine bağlı olarak dönüĢ
ekseni önce geminin baĢ tarafından ġekil 1.6‟da görüldüğü gibi gemi boyunun
1/8‟ i kadar mesafede oluĢur. VerilmiĢ olan ileri yolda gemi hızı istikrar
kazandığında dönüĢ ekseni bir miktar daha kıça kayarak baĢ taraftan yaklaĢık
1/4 gemi boyu mesafede istikrar kazanır. DönüĢ ekseninin yeri gemiye
uygulanan kuvvetlerin gemiyi nasıl etkileyeceğini belirlemede çok önemlidir.
Diyelim ki 200 metre boyunda bir gemi ileri yol almakta olsun. Bu durumda
dönüĢ ekseni geminin baĢ tarafından yaklaĢık 50 metrede olacaktır. Eğer biz
iskele taraftan geminin baĢ tarafından 130 metrede bağladığımız bir römorköre
itme komutu verirsek dönüĢ ekseninin pozisyonuna bağlı olarak bu komut
geminin baĢının iskeleye, kıçının sancağa doğru dönmesine neden olacaktır.
Gemi geri yol alırken (ġekil 1.7): Benzer Ģekilde gemi durmaktayken tornistan
verildiğinde dönüĢ ekseni ilk etapta geminin kıçından 1/8 gemi boyu mesafede
oluĢur ve geminin geriye doğru olan hızı istikrar kazandıkça dönüĢ ekseni biraz
daha baĢ tarafa doğru kayarak 1/4 gemi boyu mesafede istikrar kazanır. ġekil
1.7‟de görüldüğü gibi dönüĢ ekseni neticede 200 metre boyundaki gemi örneği
için kıç taraftan 50 metre mesafede oluĢur. Burada altı çizilmesi gereken önemli
bir nokta gemi kullanıcının örnek olarak aldığımız gemi için ileri yoldan geri
yola geçmekle gemi dönüĢ ekseninin yerini baĢ-kıç doğrultusunda 100 metre
yani yarım gemi boyu değiĢtirebileceğidir. Bu durum gemi kullanıcının
manevra yaparken kendi avantajına kullanabileceği çok önemli bir avantajdır.
Yukarıda verdiğimiz örnekte gemi ileri yol yaparken iskele taraftan ve geminin
baĢ tarafından 130 metre, kıç tarafından 70 metrede bir römorkör bağlandığını
varsaymıĢtık. Römorkör gemiyi itmekte ve dönüĢ ekseninin yerine bağlı olarak
geminin kıçını sancağa, baĢını iskeleye döndürücü bir etki yapmaktaydı.
Römorkörün pozisyonu değiĢtirilmediği hâlde gemi kullanıcı gemi makinelerini
tornistan çalıĢtırdığında dönüĢ ekseni örneğimiz için 100 metre geriye kayar ve
römorkör aynı kuvvetle gemiyi itmekte olduğu hâlde bu sefer geminin baĢını
sancağa, kıçını ise iskeleye döndürücü etki yapar. Bu etkinin kuvveti her zaman
römorkör ve dönüĢ ekseni arasındaki baĢ-kıç istikameti yönündeki mesafeye
bağlı olarak oluĢan moment kollarının uzunluğuna bağlıdır.
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Resim 1.5: Geminin dönüĢteki baĢ, vasat ve kıç tarafının izi

Yukarıdaki Resim 1.5‟te görüldüğü gibi gemi ileri yoldayken pivot point geminin baĢ
tarafında olacağından pervane etkisi ile geminin kıçı baĢından daha fazla savrulacaktır.

1.3. Sürat Kontrolü
Gemimiz pilot mevkine yaklaĢırken kontrollü olarak ve makul bir zaman dilimi içinde
sürati düĢürebilmek gerekir. Pilot mevkine mesafe azaldıkça trafik de göreceli olarak
artacağından hedeflenen sürate kademeli olarak ve geminin dümen kabiliyetini yitirmeden
ulaĢması çok büyük önem taĢır. Bu baĢarılamadığında büyük olasılıkla yüksek devirde
tornistan kullanılacak ve bu durum gemiyi kontrol dıĢı bordasal itme kuvvetlerine maruz
kılarak gemi kontrolünün kaybedilmesine neden olacaktır. Bu nedenle hızın birden değil
kademeli olarak azaltılması amaçlanır. Ancak gemi süratini bazı nedenlerden ötürü kademeli
olarak değil de kısa bir mesafe ve zaman dilimi içerisinde düĢürmek zorunda kalıyorsak
bunu baĢarmanın bilinen baĢlıca iki tekniği vardır :



Alabanda dönüĢü ( hard turning)
Dümen freni ( rudder cycling)

1.3.1. Alabanda DönüĢü (Hard Turning)
DönüĢ çemberi anlatılırken de değinildiği gibi gemi tam yol ilerlemekteyken
alabandayla tam bir dönüĢ yaptığı zaman dönüĢünü tamamladığında bordasal direnç
kuvvetlerinin etkisiyle sürati hemen hemen tam yol süratinin 1/3‟üne iner. Ancak bunu
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yapabilmek için manevra alanının müsait olması ve geminin dönüĢ diyagramının iyi
bilinmesi gerekir. Özellikle sığ sularda dönüĢ dairesinin çapının derin suya göre iki katma
çıktığı akıldan çıkarılmamalıdır. Normal Ģartlar altında emniyet payını da içine katarak derin
suda bir geminin dönüĢ dairesinin çapı boyunun üç katına yakındır diyebiliriz. Ancak
üzerinde bulunulan gemi için özel durumlar söz konusu olabileceğinden bu manevraları
yapmadan mutlaka geminin dönüĢ dairesi diyagramları ve seyir testi verileri gözden
geçirilmelidir.
ġekil 2.14‟te görülen dönüĢ grafiğinde Brittany gemisinin (190.000 Dwt, Tam
Boy=305 m)16 mil tam yol süratle baĢladığı bir alabanda dönüĢü görülmektedir. DönüĢ
tamamlandığında gemi makinesi tam yolda olduğu hâlde sürat 6 mile düĢmüĢtür. DönüĢ
dairesi incelendiğinde geminin yapmıĢ olduğu maksimum ilerleme 889 metre yani 3 gemi
boyundan da az bir mesafedir. Aynı gemi bu süratte tam yol tornistan yaptığında ise (Crash
Stop) geminin durması yaklaĢık 15 dakika sürmekte ve ilerleme mesafesi 3953 metre hemen
hemen 13 gemi boyu olmaktadır. Alan müsait olduğu takdirde tam yol alabanda dönüĢünün
çok daha avantajlı olduğu görülmektedir.

ġekil 1.8: Brittany gemisine ait alabanda dönüĢ diyagramı

1.3.2. Dümen Freni (Rudder Cycling)
Bir geminin dönüĢ yaparken maruz kaldığı dinamikleri açıklarken büyük dümen
açısının aynı zamanda hızı düĢürücü etkisinden bahsetmiĢtik. Matematiksel olarak dümenin
maksimum döndürücü etkisi 45° dümen açısında gerçekleĢir ve bu derecenin üzerindeki
dümen açıları dönüĢ kabiliyetini artırmaz. Ancak sürati düĢürücü etkiyi çoğaltır. Dolayısıyla
bir gemiyi mümkün olduğunca bir rota üzerinde tutarak belli bir sırayla dümeni her iki yöne
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alabanda basarak sürati düĢürmek mümkündür. Esasen gemi kullanıcıları dümenin frenleyici
etkisini manevralarda sık kullanırlar.
Örnek olarak Esso Bemicia gemisinde uygulanmıĢ dümen freni etkisini ġekil 2.5‟te
inceleyelim. Söz konusu olan Esso Bemicia gemisi 193.000 Dwt kapasitesinde bir gemi
olup deneye 12,7 tam yol süratiyle baĢlanmıĢtır.

ġekil 1.9: Esso Bemico gemisinin dümen freni etkisi

Ġlk olarak dümen iskele alabandaya basılmıĢ, baĢlangıç rotasının 20° iskelesine
gelindiğinde makine yarım yola düĢülmüĢtür. Geminin pruvası iskeleye gelmeye devam
etmiĢ ve baĢlangıç rotasının 40° iskelesindeki rotaya ulaĢıldığında bu sefer dümen sancak
alabanda basılmıĢtır. Gemi pruvasının iskeleye doğru dönmesi durup sancağa dönmesi
baĢlayınca makine ağır yola alınmıĢ ve gemi sancak alabanda dümen etkisiyle baĢlangıç
rotasına ulaĢtığında tekrar iskele alabanda basılmıĢtır. Ġskele alabanda basılmıĢ olmasına
rağmen gemi bir süre daha sancağa döner ve dönüĢ durduğunda pek ağır yola düĢülür. Gemi
baĢlangıç rotasına gelmesine yakın sancak alabanda basılarak baĢlangıç rotasında viya edilir
ve makine stop edilerek hemen ardından tam yol tornistanla gemi durdurulur. Gemi bu
metotla 5,3 gemi boyu ilerleyerek durdurulabilmiĢ ve maksimum bordasal transfer 2 gemi
boyu olmuĢtur. Bu yöntemle neredeyse son ana kadar gemi makineleri kademeli bir Ģekilde
yol azaltılarak çalıĢır hâlde kalmıĢ ve dümen etkin olarak kullanılabilmiĢtir. Ancak
unutulmaması gereken bu diyagramın söz konusu gemiye özgü olduğu ve benzer bir
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yöntemin diğer gemiler için bazı farklılıklar içerebileceğidir. Bu deneyin yapılacağı mevkide
derinlik geminin çektiği suyun en az 1,5 katı olmalıdır.

1.3.3. Gemilerin Maksimum Ġlerleme Mesafeleri
ġekil 1.10‟da alabanda dönüĢ, dümen freni ve tam yol tornistan yöntemleriyle farklı üç
baĢlangıç süratinde yapılan deneylerde gemilerin maksimum ilerleme mesafeleri ve bordasal
transferleri kıyaslanmıĢtır. ġekil dikkatle incelendiğinde görülecektir ki:



12 mil üzerindeki süratte eğer alan müsaitse alabanda dönüĢ yöntemi en iyisidir.
12 mil altındaki süratte eğer bordasal alan sınırlıysa dümen freni kullanılması
daha mantıklıdır.

6 mil altındaki süratlerde gemi tornistanla durdurulmalıdır.
ġekil 1.10: Alabanda dönüĢ, dümen freni ve tam yol tornistan yöntemleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek okulunuzdaki mevcut köprüüstü
simülatöründe gemilerin devir dairesini (dönme çemberi) ve durma mesafesini hesaba
katarak manevra yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Öncelikle köprüüstü simülatöründeki
kullanıcı ayarlarından çevre koĢullarını;
açık deniz, rüzgârsız, akıntısız, en az
100 m derinlik olarak ayarlayınız.
 Gemi özelliklerini; konteyner gemisi,
100-250 m arası, draft 6-15 m arası, sağa
devirli pervane, gemi hızını 12-24 knots
olarak seçimini yapınız.
 Seçilen gemi modeli ile en yüksek gemi
hızına çıkınız.
 ECDIS cihazınızın iz takip özelliğini
aktif hâle getiriniz.
 En yüksek gemi hızına geldikten sonra
sancak alabanda ile dönüĢe baĢlayınız.
 DönüĢe baĢladığınız rotadan itibaren,
tekrar aynı rotaya gelene kadar
bekleyiniz.
 DönüĢ tamamlandıktan sonra ECDIS
cihazınızın ekranından geminizin en
yüksek hızdaki dönme dairesini
göreceksiniz.
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 Köprüüstü simülatöründeki kullanılan
seyir yardımcılarının özelliklerini
uygulama öncesi gözden geçiriniz.
 Uygulama sonrası yapılan eksiklik ve
hataları gözden geçiriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki durumlardan hangisi, geminin daha dar bir alanda dönmesini sağlar?
A) BaĢa trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse
B) BaĢa trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
C) Kıça trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
D) Evenkeel durumda sancağa meyilliyken sancağa dönülürse
E) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse

2.

AĢağıdakilerden hangisi ileri yol alan bir gemide kıç omuzluk akıntısı nedeniyle
meydana gelecek etkilerden değildir?
A) Normal koĢullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir çoğalma meydana getirir.
B) Geminin yeryüzü üzerinde, belirli bir süre sonunda normal koĢullarda, pervanesi ve
dümeni ile ulaĢması gereken konumda farklılık yaratır.
C) Gemiyi, yeryüzü üzerinde dümen tuttuğu rotadan baĢka bir rota üzerinde götürür.
D) Normal koĢullarda geminin yere göre yaptığı hızda bir azalma meydana getirir.
E) Belirli bir süre sonra gemiye görece geliĢ yönlerine bağlı olarak sancağa veya
iskeleye doğru bir sürüklenme yolu oluĢturur.

3.

Gemi ileri yoldayken pivot point nerede bulunur?
A) BaĢ tarafta
B) Kıç tarafta
C) Vasatta
D) Ağırlık merkezinde
E) Makine dairesi neredeyse o bölgede

4.

Durma mesafesine sığ su etkisini göz önüne aldığımızda aĢağıdakilerden hangisinin
yapılması en doğrusudur?
A) Sığ sularda mümkün olduğunca hızlı seyretmemiz gerekir.
B) Sığ sularda durmak için tam yol tornistan vermek gerekir.
C) Sığ sularda mümkün olduğunca en düĢük emniyetli hızla seyretmek uygundur.
D) Sığ sularda yüksek tornalarda seyretmek daha uygundur.
E) Sığ sularda manevra için daha az neta alana ihtiyacımız olduğunu bilerek ona göre
manevramızı planlarız.

5.

Gemi tam yolda alabanda dönerken aĢağıdakilerden hangisi olmaz?
A) Gemi dönüĢ yönünün aksi tarafına yatar.
B) Makineye binen yük fazlalaĢır.
C) Sürat azalır.
D) Belirli bir süre sonra sabit bir çember yaparak ilerler.
E) Gemi dönüĢ yönü tarafına yatar.
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DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın
tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Denize adam düĢmesi durumunda uygun manevraları yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Herhangi bir gemiye gidip denizde adam kurtarma hakkında araĢtırma yapınız.
Yetkili kiĢilere danıĢarak denize adam düĢtüğünde uygulanacak kurtarma
yöntemlerini, vasıta indirerek denizden adam kurtarmanın nasıl yapıldığını
sorunuz.
Elde ettiğiniz bilgileri kayıt altına alarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. DENĠZE ADAM DÜġTÜ MANEVRASI
2.1. Denize DüĢen Adamın Kurtarılması
Gemilerden denize adam düĢmesi genelde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu oluĢan
bir durumdur. Böyle bir durum gerçekleĢtiğinde çok çabuk müdahale edilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde denize düĢen kiĢinin bulunması zorlaĢır.
Seyir halindeki bir gemiden denize düĢen biri görüldüğünde;







Denize düĢeni ilk gören kiĢi “Denize adam düĢtü.” diye bağırarak gemidekileri
uyarmalıdır. Genel anons devresinden denize adam düĢtüğü, yönü belirtilerek
anons edilir.
Denize düĢen adamın gemi pervanelerinden zarar görmesini önlemek amacıyla
makineler geçici bir süre stop edilir ve dümen adamın düĢtüğü tarafa alabanda
(dümeni sonuna kadar yani yaklaĢık 350 döndürmek) basılır.
MOB (Man Over Board) Ģamandırası ve el altında bulunan yardımcı olabilecek
can yeleği, can simidi gibi yüzebilen yardımcı malzemeler kazazedeye
atılmalıdır.
Gözlemciler kazazededen gözlerini ayırmamalıdır.
Geminin mevki hemen kaydedilmelidir.
Kaza gece meydana gelmiĢse fener veya projektör ile devamlı olarak
kazazedenin üzerine tutularak gözden kaybolması önlenmelidir.

Kazazedenin yeri belirlendikten sonra uygun dönüĢ manevraları yapılarak kazazedeye
yaklaĢılmalıdır. “Denize Adam DüĢtü Manevrası” olarak tanımladığımız manevra geminin
en kısa zamanda tamamlayacağı bir dönüĢ manevrası ile manevraya baĢladığı noktaya ters
istikametten tekrar gelmesini ifade eder. Bu manevralar;
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Anderson dönüĢü (tek dönüĢ)
Williamson dönüĢü
Scharnow dönüĢü

ġekil 2.1:Anderson

ġekil 2.2: Williamson

ġekil 2.3: Scharnow

dönüĢü

dönüĢü

dönüĢü

2.2. Williamson DönüĢü
Williamson dönüĢü olarak bilinen manevra, geminin tam bir daire boyunca dönmesine
gerek kalmaksızın daha kısa sürede aynı noktaya gelmesine imkân tanır. Ancak yıllardır bazı
standart yöntemlerle teorisi anlatılan bu manevraya üzerinde bulunduğumuz geminin
özelliklerini göz önüne alarak daha pratik yaklaĢmak tatmin edici sonuçlar elde etmemizi
kolaylaĢtıracaktır. Genel olarak Williamson dönüĢü dendiğinde özetle geminin kazazedenin
düĢtüğü yöne doğru alabanda dümen basmasını ve ardından manevraya baĢlandığı andaki
rotadan 60° sapma yaptığında bu sefer ters yöne alabanda dümen basarak 180° ters
istikametten aynı mevkiye gelmesini anlıyoruz. Örnek vermek gerekirse; 270° rotasına seyir
yapan bir geminin sancak tarafından bir gemicinin denize düĢtüğü köprüüstüne rapor
edildiğinde dümen sancak alabanda basılır. Gemi 330° rotasına geldiğinde bu kez iskele
alabanda dümen basılır ve geminin rotası yaklaĢık 110°ye geldiğinde bu kez sancak alabanda
basılarak gemi 90° rotasında viyalanır ve manevraya baĢladığı pozisyona 180° ters
istikametinden gelmiĢ olur.
Ancak doğru zamanlamayla ters yöne alabanda dümen basmak için 60° rotadan sapma
kriteri her gemi için geçerli olamaz. Örneğin tekne narinlik katsayısı oldukça yüksek bir
süper tanker alabanda basmak için rotasından 60° sapana kadar beklerse aynı noktaya kolay
kolay gelemez. Mutlaka daha önceden alabanda dümen basması gerekir. Bu nedenle gemi
kaptanlarının bu manevrayı GPS cihazının da yardımıyla Williamson dönüĢünün temel
yaklaĢımına sadık kalarak birkaç kez yapmak yoluyla kendi gemileri için en doğru
uygulamayı bulmalarında büyük fayda vardır. Bulunan veriler bir karta iĢlenerek mutlaka
köprüüstünde görünür bir yere aĢılmalıdır. Bu pratik uygulamalar sonucu gemi tiplerine göre
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ters yöne alabanda dümen basmak için ideal rotadan sapma açısının 30° ile 55° arasında
olduğu bulunmuĢtur. ġekil 2.4‟te gösterilen dönüĢün üzerinde tekrar anlatacak olursak kuzey
rotasında seyir yapan bir gemi sancak taraftan denize adam düĢmesi sonucu sırasıyla;




(1) pozisyonunda sancak alabanda dümen basar.
(2) pozisyonunda önceden yapılan uygulamalarla saptandığı üzere rotası 30° ile
55° arasında bir değere geldiğinde bu kez iskele alabanda dümen basar.
(5) pozisyonuna geldiğinde rotası yaklaĢık 200 derecedir ve 180 derecede
viyalayabilmek için dümeni sancak alabanda basar.

ġekil 2.4: Williamson dönüĢü

Unutulmaması gereken diğer bir önemli husus bu manevranın makine tam yol ileri
durumunda yapılması gerektiğidir. Gemi 180° döndüğünde zaten üzerindeki yolu büyük
oranda yitirmiĢ olur ve makinesini tornistan çalıĢtırarak istenilen noktada gemiyi
durdurabilir.
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2.3. Anderson DönüĢü
Anderson veya tek dönüĢ (270° manevra) denilen yöntem, denize düĢen kiĢinin
köprüüstünden görülerek manevranın hemen baĢlatılabildiği durumlarda uygulanır.
Kazazedenin pervaneden korunması amacı ile dümen, kazazedenin düĢtüğü tarafa
alabandaya basılır. Dümen alabandada kalarak dönüĢe devam edilir. Ġlk rotadan 250°
saptıktan sonra, dümen ortalanarak yol düĢülür veya duruma göre makineler durdurulur.

2.4. Scharnow DönüĢü
Scharnow yöntemi, denize düĢenin çok gecikmeli olarak bildirildiği durumlarda
kullanılan bir yöntemdir. Dümen derhal bir tarafa alabanda yapılır. Ġlk rotadan 240° saptıktan
sonra dümen ters tarafa alabandaya çevrilir. Pruva geliĢ rotasının tersine 20° kala dümen
ortalanır ve ilk rotanın ters istikametinde geliĢteki dümen suyunda viya edilir ve arama
çalıĢmasına baĢlanır. Bu yöntem Williamson metoduna benzemekle birlikte dönüĢ çemberine
hemen geçilmesi ile geliĢ rotasına Williamson metoduna nazaran 1-2 mil daha geride
girileceğinden kazazedeye ulaĢmada zaman kazancı sağlanır.

2.5. Kazazedeyi Denizden Alma Yöntemleri
Denizden adam kurtarma dönüĢ manevrası ile geri dönen gemi, denize düĢen kiĢiye
yaklaĢınca geminin tipine ve büyüklüğüne göre ya filika ya da kurtarma botu suya indirilerek
kazazede kurtarılır. Duran bir gemiden denize düĢen kiĢiyi kurtarmak için akıntı ve rüzgâr
yoksa düĢen kiĢinin yakınına yüzer el inceli can simidi atılarak kazazedenin tutunması
sağlanır. Daha sonra borda iskelesi veya bot suya indirilerek düĢen kiĢi kurtarılır. Bazen de
özel kurtarma ağları ya da halat atma aleti kullanılarak kazazede kurtarılabilir.

2.5.1. Kurtarma Botunun Ġndirilmesi
1986 yılında SOLAS‟a göre mecburi olan hızlı can kurtarma botları 2000 yılından
sonra tüm ticari gemilerde zorunlu hâle gelmiĢtir. Eğer gemide can kurtarma botu yoksa
filikalardan biri can kurtarma botu olarak kullanılacaktır (Resim 2.1).

Resim 2.1: Kurtarma botunun denize indirilmesi
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2.5.2. Kurtarma Botu ile Kazazedeye YaklaĢma
Botla kurtarma yapılırken önce güvenli bir mesafeye kadar yaklaĢarak doğru bir
pozisyon alınır ve yardıma gelindiği belli edilir. Kazazede yaklaĢık 45 derece baĢ omuzlukta
bırakılır. Kazazede yine botun rüzgâraltına doğru gelirken botta iki kiĢi baĢ tarafa doğru
hareket eder. Bu yaklaĢma Ģekli teknenin hızla hareket ederek kazazedenin üstüne çıkma
riskini azaltır. Bu Ģekilde yaklaĢtıktan sonra kazazede sudan alınır ve kafası botun kıç
tarafına bakacak Ģekilde yatırılır, böylece kazazedenin ayakları havada ve baĢı da dik
pozisyonda olması, gerektiğinde ilk yardımın yapılmasına kolaylık sağlar.

Resim 2.2: Denize düĢen adamın kurtarma botuna alınması

2.5.3. Kurtarma Botunun Alınması
Kurtarma botu doğru bir açıyla matafora kancasının olduğu yere yaklaĢır. Ġlk önce
botun gemiye çarpmasını engellemek için parima halatını yine bota volta etmemiz gerekir ve
tekrar botta bulunan asma teli mapası matafora kancasına takılır. Kanca takıldıktan sonra
matafora yardımıyla gemiye alınır.

Resim 2.3: Kurtarma botunun gemiye alınması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek okulunuzdaki mevcut köprü üstü
simülatöründe denize düĢen bir kazazedeyi Williamson dönüĢü ile gemiye alınız.














ĠĢlem Basamakları
Öncelikle köprüüstü simülatöründeki
kullanıcı ayarlarından çevre koĢullarını;
açık deniz, rüzgârsız, akıntısız, en az
100 m derinlik olarak ayarlayınız.
Gemi özelliklerini; kuru yük gemisi,
100-250 m arası, draft 6-15 m arası, sağa
devirli pervane, gemi hızını 12-16 knots
olarak seçimini yapınız.
270° rotasına seyir yapan gemi ile
en yüksek hıza ulaĢılır.
Geminin sancak tarafından bir gemicinin
denize düĢtüğü köprüüstüne rapor edilir.
Bu rapor vardiya zabiti tarafından alınır
alınmaz dümen sancak alabanda basılır.
Bu arada denize düĢen adamın düĢtüğü
mevki hemen kaydedilir.
Gemi 330° rotasına geldiğinde bu kez
iskele alabanda dümen basılır.
Geminin rotası yaklaĢık 110 dereceye
geldiğinde bu kez sancak alabanda
basılarak gemi 90° rotasında viyalanır.
Manevraya baĢladığı mevkiye 180° ters
istikametinden gelinmiĢ olur.
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Öneriler
 Anderson dönüĢü ve Scharnow
dönüĢünü gözden geçirip uygulama
imkânı varsa köprüüstü simülatöründe
yapınız.
 Uygulama sırasında yapılan eksiklik ve
hataları uygulama sonrası gözden
geçiriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.

AĢağıdakilerden hangisi denize adamın düĢtüğüne Ģahit olunması durumunda,
yapılması gerekenler arasındadır?
A) Kaptana haber vermek
B) Genel anonsu çalmak
C) Etraftaki istasyonlara haber vermek
D) Manoverboard Ģamandırasını denize bırakmak
E) Makineyi durdurmak

2.

Dümen alabanda basılıp ilk rotadan 250° saptıktan sonra, dümen ortalanarak yol
düĢülür veya duruma göre makineler durdurulur. Tanımı verilen denize adam düĢtü
manevrası aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Williamson
B) Anderson
C) Scharnow
D) Dönme çemberi
E) Plimsol

3.

Kurtarma botu ile kazazedeye yaklaĢma durumunda aĢağıdakilerden hangisi
yapılmaz?
A) Güvenli bir mesafeye kadar yaklaĢılıp doğru bir pozisyon alınır ve yardıma
gelindiği belli edilir.
B) Kazazede yaklaĢık 45 derece baĢ omuzlukta bırakılır.
C) Kazazede botun rüzgâraltında bırakılır.
D) Kazazedenin kafası botun baĢ tarafına bakacak Ģekilde yatırılır.
E) Yapılan her iĢlemde gerekli emniyet tedbirleri alınır.

4.

Kurtarma botunun indirilmesi sırasında aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Kurtarma botunun lashingleri çözüldükten sonra matafora motoru çalıĢtırılmalıdır.
B) Kurtarma operasyonuna katılacak personel immersion suit ve can yeleklerini
giymiĢ olarak bota binmeye hazır olmalıdır.
C) Kurtarma botuna binen personel bot güverte seviyesine çevrilince botun motorunu
çalıĢtırmalıdır.
D) Matafora üzerindeki mayna-vira kolu ile bot suya verilir.
E) Bot suya indiğinde koyverme mekanizması çekilerek matafora kancası bottan
ayrılır.
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DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3

ÖĞRENME KAZANIMI

Gemiyi diğer gemiye ve/veya rıhtıma aborda (yanaĢma) ve avara (kalkıĢ)
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bulunduğunuz yerdeki herhangi bir limana gidip örnek bir yanaĢma
manevrasını izleyiniz.



Limanda görevli kılavuz kaptanlar ile görüĢüp yapılan manevra hakkında
bilgi toplayınız.



Yapılan bu manevrayı okulunuzdaki köprü üstü simülatöründe kurgulayıp
uyguladıktan sonra her iki manevrayı karĢılaĢtırınız.



Bu karĢılaĢtırmayı doküman hâline getirerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3. TEMEL YANAġMA VE KALKIġ MANEVRASI
3.1. Gemi Kaptanı ve Kılavuz Kaptan
Gemi manevraları bu mesleğin en önemli kısımlarından birini oluĢturmaktadır.
Özellikle de limana yanaĢma ve kalkıĢ operasyonları sırasında manevra yapan gemilerin
oturmaları, çatıĢmaları ve batmaları sorunlarıyla karĢılaĢılmıĢtır. Bunu engellemek için kısıtlı
sularda seyreden gemilere kılavuz kaptan alma mecburiyeti getirilmiĢtir.
Ancak kılavuz kaptan ve römorkör hizmetlerinin verilemediği veya geminin küçük
olmasından dolayı bu hizmetleri almakla yükümlü olmadığı yerlerde bu yanaĢma ve kalkma
manevrası doğrudan kaptan tarafından yapılmaktadır.

3.1.1. Kılavuz Kaptanın Gemi Manevrasındaki Etkisi
Kılavuz kaptanlar daha çok görev yaptığı bölgelerde yerel koĢulları bilen ve bu
bilgileri gemi kaptanıyla paylaĢan danıĢmanlar olarak görülmüĢlerdir. Genel olarak
bakıldığında kılavuz kaptan Ģu bakımlardan çok önemlidir:









Akıntı, rüzgâr ve gelgit etkilerini çok doğru olarak görebilme yetileri,
Karaya yakın yerlerde ve dar kanallardaki seyir tecrübeleri,
Yerel trafik hakkındaki bilgileri,
VTS(Gemi Trafik Servisi) istasyonlarıyla etkin olarak iletiĢim kurabilmeleri,
Palamar ve sahil hizmetleriyle kendi dillerinde anlaĢabilmeleri,
Gemi manevrası konusundaki beceri ve deneyimleri,
Palamar hizmetleri ve römorkörleri idare etme becerileri,
Gemi kaptanına destek olmak suretiyle yorgunluk etkilerini hafifletmeleri,
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Geminin seyrine katkısı olan bir faktör olarak köprüüstünde bulunuyor
olmalarıdır.

3.1.2. Gemi Kaptanı Kılavuz Kaptan ĠliĢkisi
Kılavuz kaptan gemiye çıktığında kafasında tasarladığı manevra planını gemi kaptanı
ve diğer ilgili yardımcı kadro ile paylaĢmalı, eğer Ģartlar ve zaman uygunsa römorkörleri ne
Ģekilde kullanmayı planladığını izah etmelidir. Eğer manevra sırasında doğa Ģartlarında
manevra planının değiĢtirilmesini gerektirecek bir değiĢiklik vuku bulursa kılavuz kaptan bu
düĢüncesinin nedenlerini izah ederek gemi kaptanıyla paylaĢmalıdır. Bu Ģekilde ideal bir
bilgi akıĢı gemi kaptanı ve köprüüstünde görevli zabitlerin manevrayı takip edebilmesini
sağlayacak ve doğal olarak kılavuz kaptanın iĢini daha kifayetle yapmasına katkı
sağlayacaktır. Kılavuz kaptan aynı zamanda gerektiğinde kaptanın manevrayla ilgili
duyabileceği gerginliği yatıĢtırıcı bir yaklaĢım içerisinde olmalıdır.
Kılavuz kaptan köprüstüne gelip geminin manevrasına baĢlamadan önce kendisine
geminin makinesi, beygir gücü, dümen özellikleri, geminin baĢta ve kıĢta çektiği su, groston,
uzunluk, geniĢlik, deplasman, torna sayısına karĢılık gelen hız tablosu, dönüĢ grafikleri vs.
gibi gemi ile ilgili bilmesi gereken özelliklerin yazılı olduğu gemi kaptanı-kılavuz kaptan
bilgi paylaĢımı (Master- Pilot information Exchange) formu sunulur ve klavuz kaptanın
imzası alınır. Örnek Resim 3.1‟de görülmektedir.

Resim 3.1: Pilot kartı
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Gemi kaptanı, gemisinde manevraya etki edebileceğini düĢündüğü bazı aksaklıklar ve
eksiklikleri kılavuz kaptana aktarmaktan asla çekinmemelidir. Kılavuz kaptan yapacağı
manevranın tarzını ve hızını belirlerken bu gibi durumları mutlaka dikkate alır. Gemisinin
manevrayı bire bir ilgilendiren konularda kusurlarını kılavuz kaptandan saklama gereği
duyan gemi kaptanı Ģirketinin çıkarlarını koruduğunu zannetse de aslında olası bir kazaya
davetiye çıkartmaktadır. Gemi kaptanı kendi personeliyle manevra ile ilgili konularda
mümkünse kılavuz kaptanın da anlayacağı bir lisanda iletiĢim kurmaya gayret etmelidir ki
kılavuz kaptan verdiği komutların ilgili birimlere doğru ve yanlıĢ anlaĢılmadan iletildiğinden
emin olabilsin. Gemi kaptanı manevra esnasında kılavuz kaptanın verdiği komutlarla ilgili
olarak aklına yatmayan ya da nedenini anlayamadığı hususları kendisine sormaktan
çekinmemelidir. Eğer gemi kaptanı böylesi durumlarda çekincelerini kılavuz kaptanla
paylaĢmak yerine onun vermiĢ olduğu komutları ilgili birimlere kendi yorumunu katarak
farklı bir Ģekilde iletme yoluna gidiyorsa bu geminin manevrasının arada sağlıklı bir iletiĢim
olmadan iki kaptan tarafından yapılıyor olması anlamına gelir ki bu mutlaka kaçınılması
gereken son derece tehlikeli durumdur. Bu durum aklımıza Kaptan-ı Derya Barbaros
Hayrettin PaĢa‟nın “Bir gemiyi ancak iki kaptan batırır.” sözünü getirmektedir.
Gemi kaptanı kılavuz kaptanın vermiĢ olduğu komutların ilgili personel tarafından
tekrar ediliyor olmasına mutlak surette dikkat etmeli görevli zabitlerin mevki koyma,
radardan hedef takibi, gözcülük vs. gibi konularda gemide adeta kılavuz kaptan yokmuĢ gibi
sorumluluklarını aynı ciddiyetle devam ettirmelerini sağlamalıdır.
Gemi kaptanı eğer yanaĢma veya kalkıĢ manevrasını kılavuz kaptan köprü üstünde
olduğu hâlde kendisi yapmak istiyorsa bunu en baĢından açıkça dile getirmeli ve onun
rızasını almalıdır. Ancak eğer liman yaklaĢımı sığ sular veya bir kanal giriĢ veya çıkıĢını
içeriyorsa bu alanlarda manevrayı kılavuz kaptana bırakmalı, rıhtıma yanaĢma veya kalkma
manevrasını kendi isteği doğrultusunda gerçekleĢtirmelidir. Gemi kaptanı ve kılavuz kaptan
mesleki kariyerlerinin zirvesine ulaĢmıĢ iki profesyonel olarak güçlerini organize bir biçimde
bir araya getirmek suretiyle riskli bir görevi emniyetle yerine getirir.

3.2. Farklı Tipte Manevra Senaryoları
Her manevra bir parmak izi gibi bir diğerinden mutlaka farklı özellikler içerir ve
birbirine tam olarak benzemez. Bu bakımdan gemi manevrasını formüle edilmiĢ sabit bir
anlayıĢla değil; temel prensipler çerçevesinde değiĢen koĢullara ayak uydurarak yerine
getirmek gerekir. Gemi kullanma sanatı; kontrolümüz altında olan güçleri kullanarak
kontrolümüz altında olmayan güçleri yenebilmekten ibarettir.
Bu bölümdeki örneklerde halat verme sırası, makine kullanma gibi uygulamalar
değiĢken doğal koĢullar, manevra karakteristiği gibi Ģartlara göre her manevra için farklı bir
Ģekilde, sıra ve öncelikle uygulanabilir.

3.2.1. Normal Hava KoĢullarında YanaĢma ve KalkıĢ Manevrası
3.2.1.1. Ġskele Taraftan YanaĢma Manevrası
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Örnek olarak yanaĢma ve kalkıĢ manevralarını ele alacağımız gemi 2000 dwt‟lik, 73
metre boyunda, 2300 HP‟lik dizel ana makine ve sabit adımlı sağa devirli bir pervaneye
sahip olan M/V MEHMET AKIN isimli yük gemisidir. Anılan gemi için bu bölümde
anlatacak olduğumuz yanaĢma ve kalkıĢ manevralarında rüzgâr ve akıntının gemi üzerinde
ciddi bir etkisi olmadığı varsayılmıĢtır.
M/V MEHMET AKIN baĢitere sahip değildir ve kuzey-güney yönünde bir rıhtıma iskele
taraftan yanaĢacaktır (ġekil 3.1). Gemimiz baĢ tarafı kuzey-güney ekseninden rıhtıma doğru
yaklaĢık 30 derecelik bir açıyla rıhtıma yaklaĢarak süratini kontrollü bir Ģekilde düĢürür. El
incesi atma mesafesine gelindiğinde geminin sürati 1 milin altına düĢmüĢtür. Sahile
gönderilen el incesiyle kısa bir koltuk veya açmaz halatı gönderilir ve dümen ortalanarak
gemi durana kadar makine ağır yol tornistan çalıĢtırılır. Kıç taraf tornistanda pervanenin
çekme etkisiyle rıhtıma yaklaĢırken baĢ tarafta halat gerektiği Ģekilde vira etmek veya aganta
edilmek suretiyle gemi paralel olarak rıhtıma yanaĢtırılır.

ġekil 3.1: Ġskele taraftan yanaĢma manevrası

3.2.1.2. Sancak Taraftan YanaĢma Manevrası
Söz konusu gemi için sancak taraftan yanaĢma manevrasının en temel farkı, gemi
makinesini tornistan çalıĢtırdığında kıç tarafının rıhtıma yaklaĢmak yerine rıhtımdan
uzaklaĢacağı olgusudur. Gemimiz rıhtıma bu kez kuzey-güney eksenine daha yakın bir
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açıyla, yaklaĢık 15-20° geminin baĢ tarafı rıhtıma yakın düĢecek bir Ģekilde yaklaĢır ve
tornistanı mümkün olan en az süreyle kullanabilmek için geminin baĢ tarafı rıhtıma
yaklaĢtırılırken sürat mümkün olduğunca sıfırlanmaya çalıĢılır (ġekil 3.2). Sahile gönderilen
açmaz veya koltuk halatı aganta edilerek makine kısa süreli olarak pek ağır yol ileri
çalıĢtırılarak dümen iskele alabandaya basılır. Kıç tarafı rıhtıma makul bir hızla yaklaĢtıracak
etki elde edildiğinde makine stop edilir ve gemi rıhtıma paralel olarak yanaĢtırılır.

ġekil 3.2: Sancak taraftan yanaĢma manevrası

3.2.1.3. Ġskele Taraftan KalkıĢ Manevrası
BaĢ tarafta tek bir baĢ halatı ve koltuk halatı kalana kadar tüm halatlar mola edilir. BaĢ
halat ırgatla viraya alınarak koltuk halatı tutulur. Burada amaç geminin baĢ tarafını rıhtıma
ezdirmeden kıç tarafı rıhtımdan iyice açmaktır. Geminin kıç tarafı rıhtım hizasından 30-40°
açtığında (ġekil 3.3) tüm halatlar mola edilerek makine tornistan çalıĢtırılır. Tornistanın kıç
tarafı iskeleye, baĢ tarafı sancağa döndürme etkisiyle gemin baĢ tarafı da rıhtımdan açarak
gemi avara eder.
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ġekil 3.3: Ġskele taraftan kalkıĢ manevrası

3.2.1.4. Sancak Taraftan KalkıĢ Manevrası
BaĢ tarafta bir baĢ halatı ve bir koltuk halatı kalıncaya kadar tüm halatlar mola edilir.
BaĢ halat vira edilerek koltuk halatı tutulur. Geminin kıç tarafı rıhtım hizasından 15-200
açtığında tüm halatlar mola edilerek makine pek ağır yol tornistan çalıĢtırılır. Eğer
tornistanın etkisiyle kıç taraf açarken baĢ taraf rıhtıma hızlı düĢüyorsa kısa süreli olarak
makine stop edilerek pek ağır yol ileri çalıĢtırılır ve dümen iskele alabanda basılarak baĢ
taraf rıhtımdan açılır. Bu esnada aynı durumun tekrarlanmamasına önlem olarak iskele demir
kısa kaloma funda edilebilir. Böylelikle tornistanla rıhtımdan uzaklaĢırken demirin etkisiyle
baĢ taraf rıhtıma düĢmeden gemi demir taratarak rıhtımdan avara edecektir (ġekil 3.4).
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ġekil 3.4: Sancak taraftan kalkıĢ manevrası

3.2.2. Rüzgâr ve Akıntı KoĢullarında YanaĢma ve KalkıĢ Manevrası
3.2.2.1. BaĢiterli Gemi için Rüzgârlı Havada YanaĢma Manevrası
Örneğimizdeki gemi 4800 dwt, 343 TEU kapasiteli, 93 metre boyunda, 2980 HP
gücünde dizel makineye, değiĢken adımlı sola devirli pervaneye ve 200 kw gücünde bir
baĢitere sahip M/V ANDON isimli konteyner gemisidir. Gemimiz kuzey-güney
istikametinde uzanan bir rıhtıma sancak taraftan yanaĢacaktır. Manevra sırasında yaklaĢık 10
millik bir rüzgâr NE (poyraz) yönünden esmektedir. ġekil 3.5‟te görüleceği üzere gemimiz
rıhtıma 030° rotasıyla yaklaĢmaktadır ve sürati yaklaĢık 3 mildir. Amaç baĢ tarafı mümkün
olduğunca rıhtıma yakın getirerek önce baĢ koltuk sonra baĢ halatını vermektir. Gemi
rıhtımdaki pozisyonuna doğru ilerledikçe sürati kademeli olarak azaltılır ve azalan süratle
beraber dümen de dinlememeye baĢlar. Bu durumda rıhtıma yaklaĢma açısını koruyabilmek
için baĢiter sancağa doğru çalıĢtırılmaya baĢlanır. Önce baĢitere %50 güç, sonrasında %100
güç verilir. Ancak rıhtım içindeki olası anafor akıntısı ve rüzgârın da etkisiyle baĢiter
geminin baĢ tarafını rıhtıma doğru yaklaĢtıramamaktadır. ĠĢte bu noktada alan müsait olduğu
için baĢiter tam yolla sancağa çalıĢmakta olduğu hâlde gemi kullanıcı Ģekilden de izleneceği
gibi makineyi ağır yol tornistan çalıĢtırmaya baĢlar. ĠĢte bu noktada dönüĢ eksenini geminin
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kıç tarafına yakın bir pozisyona kaydırarak baĢiterin moment kolunu uzatmıĢ olur ve sola
devirli değiĢken adım pervanenin tornistanda kafayı sancağa döndürücü etkisinin de
yardımıyla geminin baĢ tarafı rıhtıma doğru yaklaĢır ve el incesi sahile gönderilir.

ġekil 3.5: BaĢiterli gemi için rüzgârlı havada yanaĢma manevrası

Gemi kullanıcı, halat verildikten sonra makineyi stop durumuna alır ve gönderilen
halatlar sayesinde geminin rıhtıma mesafesi korunur. Bu aĢamaya gelindikten sonra baĢ
koltuk halatını tutarak ve geminin baĢ tarafından rıhtıma olan mesafeyi gerektiğinde baĢiterle
ayarlayarak pek ağır yol ileri, iskele alabanda komutu verilerek geminin kıç tarafı da rıhtıma
yaklaĢtırılır ve kıç taraftan da ilk kıç halatı sahile verilerek gemi rıhtıma emniyetle bağlanır.
3.2.2.2. BaĢiterli Gemi için Rüzgârlı Havada KalkıĢ Manevrası
Bu örnekte de yine M/V ANDON gemisini ele alalım. Gemimiz sancak taraftan
yanaĢmıĢ durumdayken kalkıĢ manevrasına baĢladığımızda (ġekil 3.6) önce gemi halatlarını
baĢtan ve kıçtan tekleriz.
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ġekil 3.6: BaĢiterli gemi için rüzgârlı havada kalkıĢ manevrası

Yani baĢta bir baĢ halatı, bir baĢ koltuk halatı, kıç tarafta da bir kıç halatı, bir kıç
koltuk halatı bırakırız. Ardından baĢ koltuk halatını tutarak diğer tüm halatları mola ederiz.
Normalde iskele taraftan kuvvetli bir rüzgâr yoksa geminin kıç tarafı bir miktar rıhtımdan
açar. Ancak biz bunu beklemeden gemiyi rıhtımdan paralel açmak için baĢ koltuk halatını
gergin tutarken baĢiteri %50 iskele tarafa çalıĢtırıp aynı esnada makineyi pek ağır yol
çalıĢtırıp dümeni sancak alabanda basarız. Böylelikle baĢ koltuk halatının da tutulmasıyla
gemi ilerlemeden rıhtımdan paralel açılmıĢ olur ve akabinde baĢ koltuk halatı da mola
edilerek makine stop edilir. Bu aĢamadan sonra gemi makineleri tornistan çalıĢtırarak ve
baĢiterle geminin çıkıĢ açısını emniyetli bir Ģekilde ayarlayarak gemi rıhtımdan dıĢarı
çıkartılır. Makineler tornistanda çalıĢırken baĢiter etkin bir biçimde geminin pruvasını
kontrol edecektir.
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3.2.2.3. Akıntıyı BaĢtan Alma Durumunda YanaĢma Manevrası
Nehir ve kanallarda daha önce de bahsedildiği gibi rıhtımlar hakim akıntı istikametine
paralel olarak dizayn edilirler. Akıntıyı baĢa alarak yanaĢma manevrasına baĢlayan gemi baĢ
tarafını rıhtıma daha yakın tutacak Ģekilde tatlı bir açı vererek rıhtıma yaklaĢır. BaĢtan gelen
akıntı dümen dinleme kabiliyetini artırdığı gibi yere göre minimum bir sürat yaparak
geminin istenilen rotada tutulmasını mümkün kılar. Gemi belli bir açıda yaklaĢırken akıntı da
gemiyi yavaĢ yavaĢ rıhtıma doğru yanaĢtırır (ġekil 3.6). Gemi kullanıcının burada yapması
gereken yaklaĢma açısını uygun bir Ģekilde baĢiter yardımı ya da ileri tokatlamalarla
ayarlamasıdır. Eğer rıhtıma olan açı gereğinden fazla olursa baĢ tarafın rıhtıma doğru
savrulmasını kontrol etmek zorlaĢabilir. Bu durumda baĢ taraf rıhtıma yaklaĢtıkça baĢ
taraftan gelen sular gemi ve rıhtım arasından daha hızlı akarak (ġekil 3.7) basıncın
düĢmesine ve Bernoulli prensiplerine göre geminin baĢ tarafının rıhtıma doğru çekilmesine
neden olur. Bunun sonucunda baĢ tarafın rıhtıma hızlı bir Ģekilde çarpması gemide ve
rıhtımda ciddi bir hasara yol açabilir.

ġekil 3.7: Akıntıyı baĢtan alma durumunda yanaĢma manevrası
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ġekil 3.8: Rıhtım ve gemi arasındaki basıncın düĢmesi durumu

3.2.2.4. Akıntıyı Kıçtan Alma Durumunda YanaĢma Manevrası
Bir rıhtıma akıntıyı kıçtan alarak yanaĢmak için benzer Ģekilde gemiyi makul bir
yaklaĢma açısında tutmak gerekir. Ancak bu sefer rıhtıma baĢ tarafın değil kıç tarafın yakın
tutulması gerekir (ġekil 3.8). Kıçtan gelen akıntı nedeniyle yaklaĢma açısını ileri
tokatlamalarla ayarlayabilmek oldukça zor, hatta kuvvetli akıntıda neredeyse imkânsızdır.
Bu nedenle eğer gemide varsa baĢiter kullanılır. BaĢiter yoksa römorkör yardımı alınabilir.
Bu manevrada dikkate alınması gereken önemli bir nokta da yaklaĢma açısının rıhtım
hizasına gelmeden en az bir gemi boyunda ayarlanması gerektiğidir. Böylelikle akıntı gemiyi
rıhtıma doğru yaklaĢtırır. Aksi takdirde gemi akıntının etkisiyle rıhtımı pas geçer. Bu
manevranın son aĢamasında rıhtıma yaklaĢan kıç taraftan sahile bir kıç halatı verilip gemi
pozisyonu akıntı etkisine karĢı muhafaza edilir ve ardından baĢ taraf rıhtıma yaklaĢtırılır.

ġekil 3.9: Akıntıyı baĢtan alma durumunda yanaĢma manevrası

3.2.2.5 Rüzgâr üstü Demiri ile YanaĢma Manevrası
ġekil 3.9‟da 20 mil kuvvetle esen kuzey rüzgârının rıhtıma doğru düĢürdüğü bir gemi
rüzgâra karĢı koyabilmek için sancak taraf demirini funda etmiĢtir. Gemi ağır yolla yaklaĢma
açısını korur. Demir geminin baĢ tarafını dengeleyici bir etki yapar ve makinelerini ileri yol
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çalıĢtırmaya devam eden gemi demirin etkisiyle fazla sürat kazanmaz. Demirin etkisi dönüĢ
eksenini iyice baĢ tarafa getirmiĢtir ve dümen kuvveti oldukça uzun bir moment kolu
üzerinde büyük bir etkinlikle kullanılabilir. Gemi kullanıcı demiri devamlı makine
kullanarak yük üzerinde tutmak sureti ile tercih edilen yaklaĢma açısını koruyarak gemiyi
rıhtıma yavaĢça yaklaĢtırır. Kıç taraf rıhtıma fazla düĢmeye baĢladığında dümen iskele
alabanda basılarak rüzgârın etkisi bertaraf edilir. Gemi kullanıcı makine devrini ayarlayarak
ve gerektiği Ģekilde dümeni kullanarak gemiyi yanaĢtırır ve manevrasını bitirince demiri
iyice boĢlar.
Yukarıdaki örnekte rüzgârüstü demirinin kullanıldığı bir demir taratma manevrasını
anlattık. Bazı gemi kullanıcılar ise özellikle rüzgârın daha da sert olduğu durumlarda
rüzgâraltı demirini kullanarak demir taratma manevrası yapmayı tercih eder.

ġekil 3.10: Rüzgârüstü demiri ile yanaĢma manevrası

3.2.2.6. Rüzgâr altı Demiri ile YanaĢma Manevrası
ġekil 3.10‟da yine kuzey yönünden ancak bu kez 30 mil kuvvetinde bir rüzgâr
esmektedir. Gemi kullanıcı bu kez iskele demiri kullanarak demir taratma manevrası
yapmaktadır. ġekilde de görüleceği gibi demir geminin iskele bordasından sancak tarafına
doğru geçerek özellikle geminin baĢ tarafına yakın bölümlerde gemiyi rüzgâra karĢı
tutmaktadır. Demir zinciri geminin altından geçerek iskele tarafa kumanda ettiğinden deniz
dibiyle yaptığı açı oldukça azdır ve bu nedenle tutma etkisi daha yüksektir. Ayrıca demir de
iskele taraftan çekme etkisi yaptığından ilk örnektekinin tersine geminin kıç tarafını iskeleye
değil sancağa düĢürücü bir etki yapar ve bu nedenle rüzgârın düĢürücü etkisini bertaraf
etmek için ilk örnekteki kadar dümen kullanmaya gerek kalmaz. Rüzgârüstü demirinin
kullanıldığı ilk örnekte ise sancak demir çekme etkisiyle rüzgârın etkisine ilave olarak
gemiyi rıhtıma düĢürücü etki yaptığından sık sık dümen kullanmak gerekmekteydi. Ancak
40

demir taratma manevrasında rüzgâraltı demiri kullanılmasının bir sakıncası gemi bünyesiyle
etkileĢim içinde olan zincir baklalarının ve gemi boyasının hasar görme olasılığıdır.

ġekil 3.11: Rüzgâraltı demiri ile yanaĢma manevrası

3.2.3. Demirle Geminin BaĢ Tarafı Kontrol Edilerek Yapılan YanaĢma
Manevrası
YanaĢma manevralarında demir taratma yöntemi kullanılmadığı durumlarda da bazen
acil olarak demirleri kullanmak gerekir. Gemi rıhtıma normal makine manevrası ile
yanaĢmakta iken artan rüzgâr, akıntı vs. etkisi ile baĢ taraf kontrolsüz olarak rıhtıma doğru
savruluyorsa demir atılarak durum kontrol altına alınabilir. Gemi kullanıcılar arasında bu
konuda iki temel yaklaĢım vardır. Kimileri rıhtım tarafındaki demiri kullanmayı tercih
ederken çoğunluğu deniz tarafındaki demiri kullanır (ġekil 3.10). Ġkinci gruptaki gemi
kullanıcılar rıhtım tarafındaki demirin, geminin altından geçerek zincir baklalarına, gemi
boyasına ve bazı durumlarda gemi bünyesine zarar verebileceğini öne sürer.
Deniz tarafından kullanılacak demir ise özellikle sert savrulmalarda ikinci yöntem
kadar tutma gücü sağlamayabilir. Bu nedenle rıhtıma ciddi hasar verme potansiyeli içeren
sert savrulmalarda rıhtım tarafındaki demirin daha çabuk ve güçlü bir fren etkisi
yapabileceğinin akılda tutulması gerekir.
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ġekil 3.12: Demirle geminin baĢ tarafı kontrol edilerek yapılan yanaĢma manevrası

3.2.4. ġamandıraya Bağlama
Gemi Ģamandıraya özel halatlar kullanılarak bağlanır. Tüm yük bu halatlar üzerindedir
Bir fırdöndü kullanılarak geminin rüzgâr / akıntı etkileriyle dönebilmesi mümkün kılınır.

Resim 3.2: ġamandıraya bağlı tanker

3.2.5. Gemiyi Diğer Gemiye Bağlama (Ship to Ship)
Gemiyi diğer gemiye bağlamada STS (ship-to-ship) transfer; kargo transferi için iki
farklı büyüklükteki geminin karadan uzakta birbirine bağlanmasını gerektirir. Bu operasyon
gemilerden bir tanesi demirliyken de gerçekleĢtirilebilir. Ġkisinin üzerinde yol varken de
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gerçekleĢtirilebilir.
Her ne kadar her kaptanın manevra yöntemi kendi tercihlerine göre belirlenecek olsa
da STS operasyonları için Ģu noktaları gözden kaçırmamak gerekir:





Her iki geminin kaptanı bağlama operasyonunu her an iptal edebilecek Ģekilde
hazırlıklı olmalıdır.
Her iki geminin de her zaman uygun gözcülük yapma sorumluluğu vardır.
Genellikle manevra esnasında rüzgâr ve denizler kafadan veya kafaya çok
yakından alınmalıdır. Fakat yerel durumlar veya tecrübelere göre alternatif bir
yaklaĢımın uygulanması da gerekebilir.
YaklaĢan geminin yaklaĢım açısı çok büyük olmamalıdır.

Resim 3.3: STS (ship to ship) bağlama

En sık kullanılan STS bağlama manevrası yöntemi ġekil 3.11‟de gösterilmiĢtir:




YanaĢılacak olan gemi sabit bir rotada sabit süratle yol alırken diğer gemi buna
yanaĢacağı tarafın kıç omuzluğundan yaklaĢır.
Aradaki enine mesafe yaklaĢık olarak 50-100 metre arasına düĢtüğünde rotasını
diğer geminin rotasına paralel olacak Ģekilde ayarlar.
YaklaĢımı yapan gemi süratini diğer gemiye göre ayarlar ve uygun ve küçük
dümen ve makine komutları kullanarak büyük usturmaçalar ile teması sağlar.
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ġekil 3.13: STS (ship to ship) bağlama manevrası
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek okulunuzdaki mevcut köprüüstü
simülatöründe HaydarpaĢa Limanı‟nın özelliklerine uygun bir gemi seçerek yanaĢma
manevrasını gerçekleĢtiriniz.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Köprüüstü simülatöründen, HaydarpaĢa Limanı
 Köprüüstü simülatöründe
seçiniz.
aĢağıdaki senaryoları
 Çevre koĢullarını; rüzgârsız, akıntı ise mendirek
oluĢturarak uygulanan her
dıĢında 3-4 knots, liman içinde 0,3-1,0 knot
manevrayı baĢlangıç ve bitiĢ
Ģiddetinde değiĢken akıntı olarak ayarlayınız.
detayları ile birlikte yönetici
 Derinlik, yanaĢma yerinde 7-15 metre
kısmına kaydedip çıktısını
 olarak belirlenmiĢtir.
alınız.
 Gemi özelliklerini; konteyner gemisi
 Daha sonra alınan çıktıların
Boy: 130 m, Draft: 3 m, Pervane: sağa devirli
karĢılaĢtırmasını yapınız.
Thruster: baĢitici var, Hız: 11 knots olarak
ayarlayınız.
 Mendirek kuzeyinden limana dönüĢ esnasında
mendireğe düĢülmekten kaçınarak rıhtıma
ilerleyiniz.
 10 metre kontur hattına girilmeden dönüĢün
tamamlanmasına çalıĢınız.
 Kuzey tarafta bulunan rıhtıma sancaktan aborda
olacaksınız.
 Pitch kontrollü pervane ve baĢiter bulunması ve
kuvvetlerin anlaĢılabilmesi amacıyla römorkör
kullanmayınız.

Resim 3.4: HaydarpaĢa Limanı
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Sağa devirli pervanesi olan geminin baĢ halatı verdikten sonra iskele taraftan
yanaĢması sancak taraftan yanaĢmasından daha kolay olmasının sebebi
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Gemi durana kadar ağır yol tornistanda baĢ taraf rıhtıma yaklaĢtığından
B) Gemi durana kadar ileri yolda baĢ taraf rıhtımdan uzaklaĢtığından
C) Gemi durana kadar ileri yolda baĢ taraf rıhtıma yaklaĢtığından
D) Gemi durana kadar ağır yol tornistanda kıç taraf rıhtıma yaklaĢtığından
E) Gemi durana kadar ağır yol tornistanda baĢ taraf rıhtımdan uzaklaĢtığından

2.

BaĢitere sahip sancaktan rıhtıma yanaĢacak gemi üzerinde sancak baĢ omuzluğundan
esen rüzgâr nedeni ile baĢ tarafını rıhtıma yaklaĢtıramamaktadır. Bu durumda
yapılması gereken aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Makineler ağır yol tornistanda çalıĢırken dönüĢ eksenini geminin baĢına kaydırmak
B) Makineler ileri yolda çalıĢırken dönüĢ eksenini geminin kıçına kaydırmak
C) Makineler ağır yol tornistanda çalıĢırken dönüĢ eksenini geminin kıçına kaydırmak
D) Makineler ileri yolda çalıĢırken dönüĢ eksenini geminin baĢına kaydırmak
E) Ġskele alabanda ile rıhtımdan çıkıp tekrar yanaĢmayı denemek

3.

BaĢ taraftan akıntı olan bir rıhtıma yanaĢma durumunda rıhtıma olan açının
gereğinden fazla olması durumunda aĢağıdakilerden hangisi gerçekleĢir?
A) BaĢ taraf rıhtıma doğru çekilir.
B) Kıç taraf rıhtıma doğru çekilir.
C) Gemi paralel rıhtıma çekilir.
D) BaĢ taraf rıhtımdan uzaklaĢır.
E) Gemi paralel rıhtımdan uzaklaĢır.

4.

Gemiyi diğer gemiye bağlama durumunda gemilerin manevraları aĢağıdakilerden
hangisi gibi olmalıdır?
A) YanaĢılacak olan gemi sancak rotalı ilerlerken yanaĢacak gemi onun sancak kıç
omuzluğundan yaklaĢır.
B) YanaĢılacak olan gemi sancak rotalı ilerlerken yanaĢacak gemi onun sancak baĢ
omuzluğundan yaklaĢır.
C) YanaĢılacak olan gemi sabit rotada ilerlerken yanaĢacak gemi onun sancak baĢ
omuzluğundan yaklaĢır
D) YanaĢılacak olan gemi sabit rotada ilerlerken yanaĢacak gemi onun iskele kıç
omuzluğundan yaklaĢır.
E) YanaĢılacak olan gemi sabit rotada ilerlerken yanaĢacak gemi onun sancak kıç
omuzluğundan yaklaĢır.
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5.

Demirle yanaĢma manevrasında çoğu geminin deniz tarafındaki demiri kullanmasının
sebebi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) BaĢ tarafın rıhtıma daha kolay yaklaĢmasını sağladığı için
B) Deniz tarafından gelen dalgaların manevrayı engellememesi için
C) Daha güçlü bir fren etkisi yapabileceği için
D) Rıhtım tarafındaki demirin zincir baklalarına, gemi boyasına ve bazı durumlarda
gemi bünyesine zarar verebileceği için
E) KakıĢta manevrayı daha kolay yapmamızı sağladığı için

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
UYGULAMALI TEST
Bu modül kapsamında gemi makinesi ve dümenini kullanarak; dönme çemberi,
“denize adam düĢtü” manevraları uygulamalarını yapmak için aĢağıda listelenen
davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna
(X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Alabanda dönüĢünde dümeni sancak ya da iskele verdikten hemen
sonra bordasal dıĢa kaymayı hissettiniz mi?
2. Alabanda dönüĢünde ilk rotadan 90° uzaklaĢtıktan sonra geminin
sabit bir çember hattında ilerlediğini gözlemlediniz mi?
3. Dümen açısı ve gemi hızı arttıkça dönüĢün daha keskin olduğunu
gözlemlediniz mi?
4. Gemi deplasmanı arttıkça dönme çemberi de arttı mı?
5. Pervane dönüĢ yönünün dönme çemberine olan etkisini
karĢılaĢtırabildiniz mi?
6. Rüzgârın dönme çemberine olan etkisini gözlemlediniz mi?
7. Akıntının dönme çemberine olan etkisini gözlemlediniz mi?
8. Sığ suyun dönme çemberine olan etkisini gözlemlediniz mi?
9. Farklı koĢullardaki geminin en etkin durma mesafesinin hangi
yöntemlerle yapıldığını kavrayabildiniz mi?
10. Denize düĢen kazazedeyi gördüğünüzde yapılması gerekenleri
sırasıyla yapabiliyor musunuz?
11. Williamson dönüĢünü yapabiliyor musunuz?
12. Anderson dönüĢünü yapabiliyor musunuz?
13. Scharnow dönüĢünü yapabiliyor musunuz?
14. Kurtarma botunu indirdiniz mi?
15. Kurtarma botu ile kazazedeye yaklaĢtınız mı?
16. Kurtarma botunu gemiye aldınız mı?

Evet

Hayır

17. Kılavuz kaptanın manevradaki etkinliğini kavrayabildiniz mi?
18. Farklı tipteki manevralarda geminin hareketini gözlemlediniz mi?
19. Bu manevraları karĢılaĢtırıp dosya hâline getirdiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
D
A
C
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
E
B
D
C

1
2
3
4

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
C
A
E
D
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