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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Yat Kaptanlığı 

MODÜLÜN ADI Pervaneli Gemide Kuvvet Kullanma 

MODÜLÜN TANIMI 
Bu modülün sonunda pervaneli gemide kuvvet 

kullanma işlemlerinin öğrenildiği bir materyaldir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Manevra yapma 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci bu modülün sonunda pervaneli gemide 

kuvvet kullanma işlemlerini öğrenecektir. 

Amaçlar 

1. Kumanda kolundan yata yol kazandırmayı 

yapabilecektir. 

2. Yatta basit dengeyi sağlayabilecektir. 

3. Çift pervane ile yatı döndürebilecektir. 

4. Tek pervane ile yatın kıçını savurtabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Eğitim gemisi veya manevra simülasyon 

programlı laboratuvar merkezi  

Donanım: Köprü üstü simülatörü, manevra 

havuzlarında deney tekneleri   

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, 

eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 



 

 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Yat manevraları adındaki modül kitabı hazırlanırken, manevralardaki teorik bilgi ile  

uygulamalı kısmı birleştirerek verilmesi hedeflendi. 

 

Bu kitap bunun için hazırlandı. Bu kitap manevrayı ayrıntılı bir biçimde kavramanıza 

yardımcı olacaktır. Zira gemi manevraları bu mesleğin en önemli kısımlarından birini 

oluşturmaktadır. Manevrada bütün personelin yapması gereken iş bölümü vardır. O yüzden 

her personel görevini muntazam bir şekilde yapmasını bilmelidir. 

 

Küçük hatalardan çok büyük deniz kazaları meydana geldiğini çokça duymaktayız. 

Onun için yat manevralarının teorik kısmını çok iyi öğrenmeliyiz ki uygulamaları yaparken 

öğrenmemiz kalıcı olsun. 

 

Her bir öğrenme faaliyetinin sonundaki uygulamaları titizlikle yaparak 

pratikleşmelisiniz. Bu size mesleğinize uyum sağlamada çok katkı sağlayacaktır.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile makine kumanda kolundan yata yol kazandırmayı 

yapabilecektir.  

 

 

 

 

 Limanlardan ayrılan, yanaşan gemileri inceleyerek ve internetten 

kütüphanelerden araştırma yaparak  ne tür manevra yaptıkları konusunda bilgi 

edininiz. Edindiğiniz bilgileri rapor hâline dönüştürüp sınıfınızda sunum 

yaparak paylaşınız 

 

1. KUMANDA KOLUNDAN YATA YOL 

KAZANDIRMA 

 

Şekil 1.1: Kumanda kolu 

Ticaret gemilerinin hemen hemen hepsinde standart motor kontrolünde, gaz ve vites 

kumandaları tek kolda birleşmiştir. İleri vites için kolu basitçe ileri itersiniz, ardından 

hızlanmak için itmeye devam edersiniz. Bu kolaylığa rağmen, kolları birleştirmek her zaman 

en iyi sonuç vermez, yarış teknelerinde ve bazı balıkçı teknelerinde vitesle gaz kumanda 

kolundan ayrıdır. Kumandaları ayırmanın iki temel nedeni vardır. Tekneyi yanaştırıyorken 

ya da dar alanlarda düşük hızlarda seyirdeyken tekneyi neredeyse sürekli rölantiye yakın 

hızlarda tutarsınız. Tekneye ileri doğru bir hareket kazandırmak istediğinizde, yeterli hız için 

sadece ileri vitesi kullanırsınız. Böyle manevralarda gaz yerine sadece vites kullanılır. Kollar 

ayrı olduğunda, kafa karışmaz, vitesi unutmak ya da gereğinden fazla gaz vermek gibi riskler 

yoktur. Limanda yapılan bir manevra bu yolla daha güvenli ve kusursuz olur. 

 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 



 

Vites genellikle, kontrol panelindeki bir elektrik anahtarı vasıtasıyla değiştirilir. Vites 

sadece tekne maksimum hıza yakınken ya da yavaşlamaktayken yapılmalıdır. Bu vites 

kolları sürekli kullanılmak üzere tasarlanmadıklarından hızı değiştirmek için kullanılmaz. 

 

Durgun suda muhtemelen yalnızca tekne kaymaya başladıktan sonra ve yeniden 

yavaşlamaya başladığında vites değiştirilir. Zor koşullarda ise iyi ivmelenme sağladığı için 

olasılıkla sürekli yüksek vites oranında kalmak yerinde olur. 

 

1.1. Gemide İleri Yol 
 

Tekneye ileri doğru bir hareket kazandırmak istediğinizde, sadece kumanda kolunu 

ileri iterek kullanırsınız. 

 

Şekil 1.2: İleri yolda geminin hareketleri 

1.1.1. Yata Etki Eden Yatay Kuvvetler 
 

Gemiye etkiyen su ve hava dirençlerini yenebilecek olan pervane itmesini temin 

edebilecek bir güç olmalıdır. Hava ve deniz koşulları, gemi üzerindeki takıntılar, pürüzlük ve 

kirlenme vs. dikkate alınarak geminin toplam direnci ve buna bağlı olarak da ana makinenin 

gücü belirlenir. Ana makine gücünün yanlış seçimi, geminin ömrü boyunca işletmeciliğini 

olumsuz etkiler. Gemilerin direnci en güvenilir olarak ya matematiksel yöntemler 

uygulanarak ya da model deneyleri gerçekleştirilerek bulunur. Ancak ön dizayn aşamasında, 

geminin ana boyutlarına ve form kat sayılarına bağlı olarak yaklaşık bir şekilde direnç/güç 

tahmini de yapılabilir. 

 

Doğal şartlarda bir geminin manevrasına etki eden unsurlar; 

 Pervane  tesiri 

 Merkezi  etki 

 Enine  etki   (padıl  tesiri) 

 Dümen  tesiri 

 Rüzgâr  tesiri 

 Akıntı  etkisi  

 

1.1.1.1. Haricî Doğal Kuvvetler 

 



 

Statik denge durumundaki bir gemiye sadece iki kuvvet etki eder. Bunlar; 

 

 Geminin ağırlığı (W=m.g) 

 

Suyun kaldırma kuvveti (Δ =p.g. ) 

 

Şekil 1.3: Gemiye etki eden kuvvetler 

V hızıyla hareket eden bir gemiye ise geminin ağırlığı ve suyun kaldırma kuvvetinden 

başka pervanenin temin ettiği bir itme kuvveti ile su ve havanın uyguladığı hidrodinamik ve 

aerodinamik kuvvetler etki eder. Bu kuvvetler: 

 

 Ağırlık kuvveti (W=m.g) 

 Hidrostatik basınç kuvveti (Δ =p.g. ) : Bu kuvvet, suyun kütle yoğunluğuna, 

yer çekimi  ivmesine ve cismin su içinde kalan hacmine bağlıdır. 

 İtme kuvveti (T) : Bu kuvvet pervane tarafından temin edilir. 

 Hidrodinamik kuvvet: Harekete ters yöndeki R (D) direnç kuvvetinden 

(sürüklenme kuvvetinden) ve hız doğrultusuna dik yöndeki L kaldırma 

kuvvetinden oluşur. Hidrodinamik kuvvet geminin geometrisine, hareketin ve 

suyun özelliklerine bağlıdır. 

 

Eğer bu kuvvetler ve bu kuvvetlerin herhangi bir yere göre momentleri sıfır ise o 

zaman gemi dönme hareketi yapmadan sabit bir hızla ilerliyor demektir. Yukarıdaki 

kuvvetlere ek olarak gemilere bazı durumlarda ayrıca ilave kuvvetler de etki eder. Bunlar; 

 

 İskeleye yanaşma, 

 Yedekte çekilme, 

 Demirleme,  

 Dümen kırma, 

 Yükleme/boşaltma esnasında gemiye etkiyen kuvvetlerdir. 

 

Gemilerin su içerisinde belirli bir hızda gidebilmesi ana makine ve pervane 

sistemindeki ayarlamalarla sağlanırken, belirli bir doğrultuda gitmeleri de bir dümen sistemi 

ile sağlanır. Eğer bunlar yetersiz ise Baş iter, kaçıver, romörkör, halat, demir, ırgat, vinç vs. 

de kullanılabilir. Gemilere doğal koşullarda etkiyen kuvvetler kontrol edilemezler. Bu 



 

kuvvetlere örnek olarak sığ su ve akıntılı dar suyolu gibi ortamlardaki kuvvetler ve ayrıca 

rüzgâr ve dalgalardan kaynaklanan gösterilebilir. Bu kuvvetlerin de önceden doğru bir 

şekilde tahmin edilerek gerekli önlemlerin alınması gerekir. 

 

a. Kumanda Edilemeyen Etkenlerden Akıntı 

 

Gemi kullanma açısından akıntı; bir su kütlesinin yeryüzüne yatay olarak bir yerden 

başka bir yere doğru yer değiştirmesi olayıdır. Akıntının belirleyici iki unsurunun birisi 

akıntının hızı (drift), diğeri ise yönü yani SET'tir. 

 

 Gemiler akıntı ile hangi şekillerde karşılaşır? 

 Geminin su altında kalan ögelerinin tümü akıntıya maruzdur. 

 Geminin su altı ögelerinin bir kısmı akıntıda diğer kısmı durgun sudadır. 

 Geminin su altı ögelerinden bazıları farklı akıntı koşullarındadır. 

 Geminin su altı bölümü değişik derinliklerde farklı akıntı koşullarındadır. 

 Akıntıdan doğan sürükleme kuvvetinin bağlı olduğu unsurlar 

 Akıntının hızı (V) 

 Akıntının gemiye göre geliş yönü 

 Gemi su çekim alanı ve biçimi (Boy: L / Draft: T / Biçim Kat sayısı: C) 

 Gemiye etkiyen akıntı vektörünün enine bileşeni 

 

Gemi kullanıcılar gemilerin manevra koşullarında belirleyici olan akıntı kuvvetinin 

gemi üzerindeki enine bileşenini her zaman göz önüne almak zorundadırlar. Zira akıntının 

boyuna bileşeni gemilerin ileri ve geri itme güçleri tarafından yenilebilir. Fakat enine bileşen 

büyük bir değere ulaşır ise ortaya çıkan momentumu gemi üzerinden kumanda edilebilen 

güçler ile kontrol etmek imkânsızdır. 

 

b. Kumanda Edilemeyen Etkenlerden Rüzgâr 

 

Rüzgâr bir teknenin süstü bölümüne kuvvet uygulayarak onu rüzgâraltına doğru iter. 

Buna karşılık su ise geminin su altı bölümüne direnç göstererek rüzgâraltına doğru hareket 

etmesini önlemeye çalışır. 

 

 Rüzgârın itme kuvvetini belirleyen unsurlar 

 Rüzgârın hızı - Vw 

 Rüzgâra maruz kalan yüzey alanı (rüzgâr yüzüne) – Aw 

 Rüzgârın gemi pruvasına geliş açısı 

 Rüzgâr yüzü alanının merkezi 

 Gemi üst yapısının biçim kat sayısı 

 Gemi kıça trimlendiğinde rüzgâr alan yüzü merkezi başa hareket eder. 

 

c. Rüzgârın Gemi Üzerine Olan Etkileri 

 

 Hız değişimi 

 Düşürme 

 Savurtma 



 

 Bayıltma 

 

 Düşme  

 

Bir geminin yeryüzü üzerinde, durgun doğa koşullarında bulunması gereken bir nokta 

ya da izlemesi gereken bir rota yerine, durgun olmayan doğa koşulları nedeniyle bir başka 

noktada bulunmak ve bir başka rotayı izlemek durumunda kalması olayına denir. Bir gemi 

dümen tutulan rotanın sancağından çıkarsa sancağa düşme ismi verilir (aynı şekilde iskeleye/ 

ileri/geri düşme gibi). 

 

Şekil 1.4.Düşme 

d.Gelişlerine Göre Rüzgârlar 

 

 Pruva rüzgârı: İleri yol alan bir geminin hızını azaltır. Baş rüzgâraltına kaçma 

eğilimlidir. Ancak kolay dümen tutulur. Kıça trimi çok olan gemilerde pruva 

rüzgârı, rüzgâraltına ani savrulmayı kolaylaştırabilir. 

 

Şekil 1.5: Pruva rüzgârı 

 Başomuzluk rüzgârı:Başın ve gövdenin rüzgâraltına düşmesine neden olur. 

İleri yol alan gemilerde kıçtan kasaralı gemilerde başomuzluk rüzgârı başın 

rüzgârüstüne kıçın rüzgâraltına kaçması şeklinde bir etki doğurur. 



 

 

Ortadan kasaralı gemilerde ise aynı durum tersine etki doğurur. 

 

Başomuzluk rüzgârı dümenin düşme yönünün tersi yöne bir miktar dümen açısı ile 

devamlı basılı tutulmasını gerektirir. 

 

Bu açı rüzgâr arttıkça ve gemi hızı azaldıkça artar.  

 

Şekil 1.6: Başomuzluk rüzgârı 

 

 Kemere rüzgârı: Gemi hızı üzerinde büyük değişiklik yapmazlar. Bordasal bir 

düşmeye neden olur. Baştan kasaralı gemilerde baş rüzgâraltına kaçma 

eğilimindedir. Kıçtan kasaralı olanlarda ise baş rüzgârüstüne kaçar. 

 

Şekil 1.7: Kemere rüzgârı 

 

 Kıç omuzluk rüzgârı: İleri yol alan gemilerin hızında artış olur. Baştan 

kasaralı gemilerin başı rüzgâraltına, kıçtan kasaralı olanların ise başı 

rüzgârüstüne kaçma eğilimindedir. Durma mesafesi artar. 

 

 Pupa rüzgârı: İleri yolda hız artar. Kolay dümen tutulur. 



 

 

Şekil 1.8: Kıç omuzluk rüzgârı 

1.1.1.2. Dahili Kuvvetler  

 

İtici ve döndürücü kuvvetler olarak ikiye ayrılır. 

 

 İtici güçler 

 

Üçe ayrılır. 

 

 Pervane: Pervane göbeği şafta bağlanan kısımdır. Pervane göbeğine 

bağlanmış geniş palalara ise pervane kanatları adı verilir. Ticaret gemileri 

genelde dört kanatlı pervane ile donatılırlar. 

 

Pervane ileri çalışırken kanatların suyu ilk kesen kenarına “önder kenar” öbürüne 

“izler kenar” denir. Her ikisinin birleştiği yere kanat ucu denir. Kanat uçlarının pervane 

dönerken oluşturduğu ize “pervane çemberi” denir. Pervane çalışırken her bir kanadın kıça 

bakan yüzü, suyu geminin kıçına doğru iterek sürer. 

 

Şekil 1.9: Pervanenin kısımları 



 

 

Şekil 1.10: Pervane sularının oluşturduğu kuvvetler 

İtme kuvveti ; 

 

 Ensel itme kuvveti, 

 Boysal itme kuvveti olarak ikiye ayrılır. 

 

Ensel itme kuvvetleri toplamı kemeresel çekme kuvvetini doğurur. Bu kuvvetlerden 

büyük olanı ileri ve geri hareketi doğurur. 

 

Şekil 1.11: Pervane suların değişmesi 

 

Şekil 1.12: Kumanda koluyla geminin dönmesi 

 Yelken (sail); Rüzgârla üzerine gelen hava kütlesini karşılayarak onun 

enerjisini kısmen üzerine alan ve tekneye ileri yol kazandıran en önemli 

arma unsurlarından biridir. 



 

 

Şekil 1.13: Yelkenli teknenin hareket prensibi 

Kol kuvveti ile çekilen küreklerden yararlanılarak ileri yol kazandırılan gemiler 

zamanla rüzgârın itici gücünden de yararlanacak şekilde donatılmışlardır. Rüzgârın itici 

gücünü toplamak için yelken yapılmış, bu yelkeni açabilmek için de gemilere direkler 

dikmişlerdir. Bu şekilde küreğin yanı sıra rüzgârdan da yararlanılmıştır. Rüzgâr kıçtan 

geliyorsa yelken açılmış, kemerenin ilerisinden geliyorsa sadece kürekler ile ilerlenilmiştir. 

İlerleyen zamanlarda denizciler kabasorta yelkenleri döndürerek kemerenin biraz daha 

ilerisindeki rüzgârları alıp seyir yaptılarsa da bu döndürme sınırlı olmuştur. Zamanla yan 

yelkenler yapılarak pruvaya daha yakın gelen rüzgârlardan da yararlanılmıştır. Önceleri 

kabasorta ve yan yelkenler beraberce kullanılırken sonradan gemiler sadece yan yelkenler ile 

donatılmıştır. 

 

Uzun yıllar denizciler kemerenin ilerisinden gelen rüzgârda geminin nasıl olup da 

ilerleyebildiğini anlayamamıştır. Kemerenin gerisinden gelen rüzgârda onun itici 

kuvvetinden yararlanılıyor fakat ilerisinden gelen rüzgârda nasıl itici kuvvet elde 

edilebilmektedir. 

 

Şekil 1.14: Yelkenlinin çalışma prensibi 

Resimdeki gibi alt dudağımız hizasında tutuğumuz bir kâğıt şerit üflediğimizde yukarı 

kalkacaktır. Bunun nedeni kâğıdın üzerinden geçen süratli hava kâğıdın üst tarafında bir 



 

vakum oluşturacaktır. Bu vakum da kâğıdı kaldıracaktır. İşte bu durumu yelken için de 

düşünebiliriz. 

 

Şekil 1.15: Yelkenli tekneler 

Rüzgârın geldiği tarafta yelken rüzgâraltına doğru torbalanmaktadır. Bunun nedeni 

rüzgârın yelken içine dolarak onu itmesi değil rüzgâraltından geçen havanın rüzgâraltındaki 

havaya göre daha süratli geçtiğinde orada vakum oluşturmasındandır. Bu vakumun yelken 

üzerinde oluşturduğu kuvvetin bileşenlerinden bir tanesi omurgasal yönde olup tekneye ileri 

yol kazandırmakta, diğeri ise onu bayıltmaktadır. Bu bayıltıcı kuvvetinde yelkenli teknedeki 

salmalı mekik tipi kalıp yapı sayesinde ona ilave bir itici güç kazandırmaktadır. 

 

 Kürek 

 

Bir kürekli bota küreği ile ileri veya geri hareket kazandırılır veya sancağa, iskeleye 

döndürülebilir. Ancak birden fazla personeli olan bir bota yön vermek için ayrıca dümen de 

kullanılabilir.  

 

Kürek çekme, kürekli bir botu kürekleri aracılığıyla sevk etmektir. Bir gemi adamının 

elde etmesi gereken ilk becerilerden birisidir. Usulüne göre kürek çekilmesini bilen bir 

denizci daha az güç harcanarak daha fazla yol alınmasını sağlar ve bunu yaparken de avuç 

içlerinin su toplamasını engeller. 

 



 

 

Şekil 1.16: Kürekli tekneler 

 Döndürücü Güçler 

 

 Dümen  

 

Dümen tesiri, ileri geri hareket hâlinde olan bir teknede oluşur. Bu tesirin sebebi 

dümen yelpazesine çarpan suların doğurduğu momenttir. Eğer pervane çalışıyorsa, pervane 

sularının da çarpmasıyla daha etkin bir kuvvet oluşur. Manevra sırasında dümene rağmen 

istenen yönde ilerlemeyen pruvayı çevirmek için biraz makine çalıştırılmasının nedeni 

budur. Dümen iskele alabanda ve ileri yolda, yelpazeye çarpan sular pupanın sancağa ve 

pruvanın iskeleye dönmesine sebep olacaktır. Dümen iskele alabanda ve geri yolda pervane 

suları ve geriledikçe çarpan sular pupayı iskeleye, pruvayı sancağa çekecektir. Sola devirli 

pervanede ise bunun tersi olacaktır. Sağa devirli pervane ile geri yol yapılırken pruvanın 

iskeleye kaçması istenirse, dümen sancak alabanda basılmalıdır. Burada oluşan moment 

zayıftır. Pruvanın dönmesi rüzgâr ve akıntı kuvvetine bağlı kalır. 

 

Dümen kuvvetinin doğması için; 

 

 Dümen yelpazesinin çevresinde bir su akımı ile 

 Dümen yelpazesinin bu su akımını karşılayacak bir açı ile dönmesi gereklidir. 

 

Şamandıra ve demirde yatan bir gemide yelpazeye doğru bir su akımı vardır. Böylece 

dümene bir açı verilerek dümen etkisi yaratılabilir. Ancak akıntı altında akıntıyla beraber 

sürüklenen bir gemi için yekesinde bir su akımı yoktur. Bu sebeple dümene açı verilirse 

dümen etkisi doğmaz. 

 

Bir yelpaze dümenin doğurduğu dümen kuvvetinin değeri; 

 

 Dümen yelpazesi yüzünün alanı, 

 Dümen açısı (su akımını karşılama açısı), 

 Yelpazeye gelen su akımının hızı ile doğru orantılıdır. 

 

Yukarıdaki her bir faktör büyüdükçe dümen kuvvetinin de etkinliği artacaktır. 

 



 

Farklı özellikteki tekneler için çeşitli tasarım ve dümen sistemleri mevcuttur. 

 

 Omurga merkezli dümen sistemi 

Tek makineli tekneler için 

 Asma tip dümen sistemi 

Tek veya çift makineli tekneler için 

 Flanc bağlantılı dümen sistemi 

Gulet tipi tekneler için 

 Çelik kovanlı dümen sistemi 

Saç tekneler için 

 

 Başiter 

 

 

Şekil 1.17: Başiterin etkileri 

 

1.1.2. Yata İlerletici Gücü Verme 
 

Ana makine çalıştırılarak ilerletici gücü veririz.Bunun için ana makinayı tanıyalım. 

 

1.1.2.1. Ana Makine Tanımı 

 

Ana makine geminin ilerlemesini sağlayan gücü üreten, pervaneleri tahrik eden 

makinelerdir. Günümüzde üç tür ana makine gemilerde tercih edilmektedir. 

 

En çok tercih edileni dizel motorlardır. Karayolu taşıtlarından bildiğiniz motorların 

çok büyük boyutlarda ve çeşitli sistemlerle donatılmış olanlarıdır. Büyük bir ses ve ısı 

kaynağıdır.  Fuel oil veya diesel oil yakarak çalışır. Egzoz gazları turbo-charger ve kazanda 

kullanılır. 

 

Bazı gemilerde özellikle çok büyük güç gereksinimi olan gemilerde buhar türbinleri 

kullanılabilmektedir. Hız gerektiren askerî gemilerde de gaz türbinleri ana makine olarak 

tercih edilebilmektedir. 

 

 



 

1.1.2.2. Marş Motoru ve Kontağı Tanımı 

 

 

Şekil 1.18: Marş motoru ve kontağı 

 

Şekil 1.19: Dıştan takmalı motorun temel parçaları 

 

Şekil 1.20: Dıştan takmalı motorun dış aksamları 

 

 



 

1.1.2.3. Şanzıman Tanımı 

 

 

Şekil 1.21: Gemi şanzımanı ve gövdesi 

Deniz şanzımanlarının birden çok modeli vardır ve her model kendine ait özellikler 

içerir. Genel özellikleri olarak belirtmek gerekirse; 

 

Çift makine sistemler için uygundur yani ileri ve geri viteste aynı güç kapasitesine 

sahiptir. 

 

Çıkış şaftı itici güç yatağı, hem ileri hem de geri viteste maksimum pervane itici 

gücünü karşılayabilmektedir. 

 

Deniz suyunda etkilenmeyen alüminyum gövdelere sahiptirler.  Sertleştirilmiş 

dişliler oldukça uzun ömürlüdür ve alçak seste çalışmalarını gerçekleştirirler. 

 

Bırakma/çekme tipi kumanda telinin bağlanabildiği kumanda kolu ile kolayca ve 

güvenli şekilde hidrolik vites geçişleri sağlanmaktadır. 

 

Teknenize yeni bir motor veya şanzıman takıyorsanız, pervanenizin de sisteme uygun 

olarak değişmesi gerekir. Uygun çap ve piçte bir pervane motorunuzdan en iyi randımanı 

almanızı sağlar. Pervane hesapları birçok faktörü dikkate alınarak yapılmalıdır. Küçük çaplı 

bir pervane gereksiz yakıt tüketimi ve aşırı yüksek motor devrine neden olurken piçi iyi 

seçilmemiş bir pervane aşırı hız kaybına yol açar. Seçimlerinize uygun bir pervane 

hesaplanması gerekir.  

 

Modern teknelerde salma oldukça ağır ve derindir. Tekne gövdesine ise saplamalar ile 

bağlanır. Normal seyir koşullarında kolay kolay sorun yaratmasa da zaman içinde 

saplamaların gevşemesi veya bağlantı yerindeki fiberin yetersizliği nedeni ile çatlaması 

sonucunda tekne su yapmaya başlayabilir. En kötüsü ise salmanın seyir sırasında çarpma 



 

sonucu hasara yol açmasıdır. Salmadan su yapmaya başlayan bir teknede gerekli onarım 

yapılmalıdır. Salma saplamalarının sıkılması, salmanın indirilerek altındaki fiberglassın 

onarımı gibi  işlemleri yaptırmak  durumunda kalabilirsiniz. 

 

1.1.2.4. Kumanda Kolu, Şanzıman Ayırma, İleri veya Tornistanda Birleştirme ve İleri 

Yol Verme  

 

Şanzıman sistemi motor tarafından üretilen dönme gücünü araç için sürüş kuvvetine 

iletir. Dönme gücünü birbirine geçmiş birçok dişli seti arasından birini seçerek değiştirir. 

Şanzımanda çift kilitlenmeyi önleyen ara kilit sistemi ve motor rölantide iken sesi azaltan 

dişli boşluksuz mekanizma vardır. 

 

Şekil 1.22: Şanzıman dişlileri 

1.1.2.5. Şaft Tanımı 

 

 

Şekil 1.23: Yatay şaftlı gemiler 



 

 

Şekil 1.24: Dikey şaftlı gemiler 

 

Şekil 1.25: Yüksek hızlı şaftlar 

Yapıldıkları malzemeye göre çok değişik şaftlar vardır. 

 

 Alaşımlı çelik dövülmüş şaftlar 

 Ağır çelik dövülmüş şaftlar 

 Dövme çelik mil şaftlar 

 Paslanmaz çelik dövülmüş 

 Özel çelik dövülmüş şaftlar 

 Krank mili dövme şaftlar 

 

Şaft malzemesi olarak nikel-krom çeliklerin kullanılması gayet yaygın bir 

uygulamadır. Belli başlı pas ve asit etkilerine karşı mukavim krom nikel malzemeler 

yanında, monel adıyla bilinen karışımında nikel oranı çok daha yüksek şaft malzemeleri de 

vardır. Bu malzemelerin mukavemet değerleri yüksek olduğundan, şaft seçiminde asıl 

düşünülmesi gereken konu korozyondur. Şaft mukavemeti kullanılan motorun gücüne göre 

şaft çapını seçerek her zaman emniyetle sağlanabilir. Hazır bazı tablolar yardımıyla, 

kullanılan motor gücünün şaft devrine bölümüyle elde edilen kat sayı, seçilecek malzemenin 



 

çekme mukavemet değerleri ile karşılaştırılır. Tabloda seçilen malzemeye göre bulunan en 

yakın mukavemet değerinin karşısında yer alan sütunda gerekli şaft çapı okunur. 

 

Şaft ve kovan sisteminin özellikleri şu şekildedir.  

 

Şaftın her iki ucu pervane ve motor kaplini bağlantıları için konik olarak tornalanır. 

Şaftın yataklanması için metal gövdeli lastik yataklar kullanılır. Lastik yataklar, suyla yeterli 

oranda "yağlandıkları" takdirde bakım gerektirmez ve çok uzun ömürlüdür, ayrıca şafttan 

gelen titreşimleri sönümleyebilir. Genelde şaftlar bu cins iki yatak vasıtasıyla yataklanır. 

Motorun soğutma suyu bağlantısından alınacak bir çıkış, kovan üzerine yerleştirilen bir giriş 

vasıtasıyla, motor tarafındaki birinci yatağın hemen önüne verilir. Bu şekilde yatak soğutulur 

ve yağlanır. 

 

Günümüzde yatların kovan çıkışlarında sızdırmazlığın sağlanması eski usulde 

salmastra kullanılarak yapılmamakta, bu iş için kayıcı yataklı lastik körükler 

kullanılmaktadır. 

 

Teknelerin motor güçlerinin suya aktarımında şaft ve pervane kullanılır. Bu iki parça 

ve bağlı oldukları mekanik aksam deniz şartlarından ve aşırı çalışmadan dolayı aşınır veya 

bozulur. Kaplin, kovan, şaft, pervane, tutya, halat kesici, pervane somunu gibi parçalarda 

oluşabilecek arızalara karşı dikkatli olunmalıdır.  

 

Ahşap, fiber ve saç tekneler için farklı şaftlar üretilmektedir. İmalatta kullanılan tüm 

şaftlar sertifikalıdır. Ancak piyasada sertifikasız olarak da üretilen şaftlar bulunmaktadır. 

 

1.1.2.6. Pervane Tanımı 

 

Bir teknenin makinesinin sağladığı enerjiyi geminin itici gücü hâline getiren  araçlar 

teknenin pervanesidir. 

 

Prensip olarak bir vidanın hareketinden esinlenerek yapılmışlardır. Hareketin yönüne 

bağlı olarak bünyesine bağlı olduğu tekneyi ileri veya geri hareket ettirirler. 

 

Tornistan çalışan bir pervanenin suları tekneye çarptığında teknenin daha yavaş 

hareket etmesine neden olur. Pervane kanatlarının çarpmasıyla hareket eden sulara pervane 

suyu denir. Tam yol geri çalışan pervanenin gücü, yarım yol ileri çalışan pervane gücüne 

eşittir. 

 

Hidrolik kontrolün pervaneyi aşağı yukarı trim ettiği arneson sistemi gibi birkaç çeşit 

yüzey pervanesi sistemi vardır. Burada pervane, dıştan takma ya da kıçtan tahrikli 

motorlarda olduğu gibi içeri ya da dışarı değil de aynaya göre yukarı aşağı hareket ettirir; 

ama oluşan etken benzerdir. Pervaneyi yukarı hareket ettirince şaftın açısı değişir; böylece 

pervanenin etkisi biraz daha yüzeye doğrulmuş olur. 



 

 

Şekil 1.26: Sürat teknelerinin yüzey tahrikli sistemlerinde tahrik şaftının dikey açısının 

ayarlanabileceği 

1.1.2.7. Genel Bağlantı Şeması 

 

 

Şekil 1.27: Pervane motor bağlantısı 

 

Şekil 1.28: Değişik pervane bağlantıları 



 

1.1.3. Durma Mesafesi 
 

Etki tepki prensibine göre, bir cisim bir başka cisme etkirse ondan tepki görür. 

Hareket hâlindeki katı cisimler, içinde bulundukları akışkanları iterek kendilerine yer açmak 

isterler. Bunun üzerine etki yaptıkları akışkanlardan da kendilerine karşı bir tepki gelir. Bu 

tepki, akışkanın katı cisme karşı gösterdiği dirençtir. 

 

Akışkanlar katı cisimlerden gördükleri etkiye ilk önce yine bir katı cisim gibi tepki 

verir ve yüksek direnç gösterirken sonra katı cisimden aldıkları kinetik enerji ile 

hareketlenerek verdikleri tepki değerini düşürürler.  

 

Duran bir gemi, pervanelerini döndürüp içinde ilerlemek istediği suya karşı bir etki 

gösterir. Suyun bu etkiye gösterdiği ilk tepki bir katı cisim gibi olup kütlesinin 

büyüklüğünden dolayı, geminin etkisi ile aynı miktardadır ve gemi kımıldayamadan öylesine 

kalır. Bu geminin hareketsizliğinin süredurumudur. 

 

Su kütlesi, kısa bir süre sonra gemiden aldığı kinetik enerji ile hareketlenmeye ve 

ilerlemek isteyen gemiye yol açmaya başlar ve gemiye gösterdiği karşı direnç miktarı da 

düşer. Pervanenin dönüşü ile verilmeye devam edilen kinetik enerji sayesinde de geminin 

sürati gittikçe artar. Süratin artması ile karşı direnç de artar. Bu karşı direnci yenmek için 

gereken enerji ile pervane tarafından verilen enerji eşitleninceye kadar sürat artışı devam 

eder. Bu enerjiler eşitlendiğinde sürat sabitlenir. Gerçekte o an pervane tarafından verilen 

enerji, sadece karşı direnci yenmek için verilen enerjiye eşittir. Eğer o an gemi sürtünmesiz 

ve yer çekimsiz bir ortama girecek ve pervane duracak olsaydı başka bir etkenin olmaması 

kaydıyla; gemi, süratini muhafaza ederek sonsuza kadar yoluna devam edebilirdi.  

 

Pervanenin durması ile gemi durmaz; ileri hareketini devam ettirir. Pervane dönmeden 

geminin ilerlediği süre zarfınca üzerindeki kinetik enerji, karşı dirençler ile yavaş yavaş 

alınmaya başlar ve bu geminin tüm kinetik enerjisi bitinceye kadar devam eder. Bitince de 

durur. Bu geminin hareketinin süredurumudur.  

 

1.1.3.1. Tarifi 

 

Bir geminin pervanesinin dönüşü durdurulduktan sonra duruncaya kadar aldığı yola o 

geminin durma mesafesi denir. 

 

IMO tarafından önerilen durma standart manevra tecrübesinde dizayn hızı ile seyreden 

geminin tornistan komutu verildikten sonra tam olarak durabilmesi için gerekli süre ve bu 

süre zarfında geminin rotası yönünde ve rotasına dik yönde kat edeceği mesafeler 

belirlenmektedir. 

 

Durma tecrübesi için IMO  tarafından önerilen işlem sırası aşağıdaki gibidir: 

 

 Gemi gerekli hızda doğrusal bir rota üzerinde sabitlenir. 

 Ölçüm kayıt sistemi çalıştırılır. 



 

 Makine(ler) durdurulur ve tornistan komutu verilir. Bundan sonra gemi 

tamamen durana kadar makineler çalıştırılmaz ve dümene müdahale edilmez. 

 Gemi tamamen durunca kayıt durdurulur ve tecrübe sonlandırılır. 

 

Yukarıdaki üç tecrübe IMO tarafından yapılması önerilen standart tecrübelerdir. 

 

1.1.3.2. Durma Mesafesini Etkiyen Unsurlar 

 

Tam yol ileri seyreden bir geminin durma mesafesi; 

 

 Pervane merkezi itme gücüne, 

 Teknenin biçimine, 

 Makine gücüne, 

 Trimine, 

 Draftına bağlıdır. 

 

a. Sürat 

 

Geminin durma mesafesi, kinetik enerjinin büyüklüğüne bağlıdır. 

Geminin üzerindeki kinetik enerjinin büyüklüğünü etki eden unsurlardan biri de  

süratidir. 

 

b. Deplasman 

 

Geminin üzerindeki kinetik enerjinin büyüklüğüne etki eden unsurlardan biride 

kütlesidir yani deplasmanıdır. Deplasman, bir geminin herhangi bir konumda yani herhangi 

bir draftta içinde bulunan tüm ağırlıklarla birlikte sahip olduğu gerçek ağırlığıdır. Δ işareti ile 

gösterilen geminin deplasmanı, suya batan kısmın yer değiştirdiği kadar suyun ağırlığına 

eşittir. Başka bir deyişle geminin su altında kalan hacmi (deplasman hacmi) kadar hacimdeki 

su yer değiştirir. İşte geminin su altında kalan kısmın hacmi kadar yer değiştiren suyun 

hacminin, yer değiştiren suyun yoğunluğu ile çarpımı suyun ağırlığını verir ve bu ağırlıkta 

geminin ağırlığına eşit olacağından geminin deplasman değeri çıkmış olur. 

 

Geminin deplasman hesabı baş, kıç ve vasatta yazan kana rakamlarının okunması ile 

elde edilen deplasman hacmine dayanır. Deplasmanı bulmakta kullanılan stabilite 

kitaplarındaki hidrostatik cetveller, geminin su altı hacminin deniz suyu yoğunluğu ile 

çarpımından elde edilen değerlerin yazılmasıyla oluşturulmuştur. Ortalama drafttan 

cetvellere girilerek geminin deniz suyundaki yani o yüzdüğü drafttaki deplasmanı (ağırlığı) 

bulunur. 

 

c. Akıntı ve Rüzgâr 

 

Geminin durma mesafesi gemiye etkiyen yatay kuvvetlere bağlıdır. 

 

Akıntı ve gelgit suların bir yönde yer değiştirmelerine neden olur. Dolayısı ile suyun 

içinde hareket hâlinde olan tekne de rotadan kaçmaya başlar. Friboard yüksek ise tekne 

rüzgâr tesirindedir. Draft fazla ise tekne akıntı tesirindedir. 



 

Gerek seyreden gerekse manevra yapan bir gemi için rüzgâr kuvveti; rüzgâr açık 

alanının büyüklüğüne bağlı olarak yelken üzerindeki momente benzer bir etki oluşturur.  

 

Bu moment;   

 

Tekneyi döndürücü, hızlandırıcı, yavaşlatıcı veya düşürücü bir rol oynar. 

 

Bir tekne üzerindeki rüzgârın etkinliği güverte binasının konumuna, ve rüzgâra 

gösterdiği alana bağlıdır. 

 

Kemere doğrultusunda, rüzgâr etkisinde kalan bir gemi hem rotasından sapma meyli 

gösterecek hem de düşme açısı dediğimiz rüzgârın kuvvetine bağlı olarak beliren bir açısal 

değerle rotasından uzaklaşacaktır.  

 

Manevra esnasında gemi sürati düştükçe düşme açısı büyüyecektir.  

 

1.1.4. Pervane Çeşitleri 
 

Pervanelerin çok çeşitli sınıflandırmaları vardır. Burada gemi tiplerine göre 

pervanelerden bahsedeceğiz. 

 

 Ticari tekne pervaneleri 

 

Gezinti tekneleri, caherter tekneleri, deniz taksiler, deniz süpürgeleri, ambulans bot 

gibi hizmet tekneleri için çok geniş model seçenekleri vardır. Tekne form ve yapısına uygun 

olarak imal edilen pervanelerin bazı modelleri yarı oval ve sivri kemerli kanat kesitlerine 

sahiptir. Bu sayede ağır deplasmanlı teknelerin performansları artış gösterir. Bazı modellerin 

kanat genişlikleri standartlardan daha fazladır. Bunun sebebi ise daha fazla güç elde 

edebilmektir.  

 

Şekil 1.29: Ticari tekne pervaneleri 



 

Bu tip pervanelerde aranan özellikler;  

 Mukavemet 

 Geniş kanat alanı 

 Verimli kanat dizaynı 

 Uzun ömürlü kullanım 

 Düzgün yol 

 Farklı hizmetler için azami güç 

 

 Yat ve Performans Pervaneleri 

 

Motoryatlar, süperyatlar, askerî tekneler, feribotlar için geniş seçenekli modelleri 

vardır. 

 

Tekneler, meyilli ve çalık kanatlı modeller sayesinde daha hızlı ve sarsıntısız seyir 

elde edebilmektedir. 

 

Bu tip pervanelerde aranan özellikler; 

 

 Yüksek hız  

 Yüksek performans 

 Sarsıntısız seyir  

 Rahat manevra gücü 

 Sessiz seyir 

 

Şekil 1.30: Yat ve performans pervaneleri 

 

 Balıkçı tekne pervaneleri 

 



 

Gün geçtikçe büyüyen ve modernleşen balıkçı teknelerimizin ihtiyaçlarını karşılayan 

pervane modelleri üretilmektedir. Bu modeller sayesinde performanslı ve yakıt tasarrufu elde 

edebilecek pervaneler üretilmektedir. 

 

Teknenizle uyumsuz bir pervaneden, gereken verimi alamayacağınız gibi 1-2 sene 

içerisindeki yakıt masraflarınız yeni bir pervane masrafına ulaşabilmektedir. 

 

Kanat meyli ve çalıklığı yüksek yeni modeller sayesinde yüksek çekiş gücü, manevra 

kabiliyeti, sarsıntısız seyir ve yakıt tasarrufu elde edilebilmektedir. 

 

Şekil 1.31: Balıkçı tekne pervaneleri 

 Yelkenli-gulet pervaneleri 

 

Çeşitli formlardaki yelkenli tekneler için farklı modelleri mevcuttur. Dar kanatlı, 

yelken seyrinde su tutucu etkisi zayıf pervaneler sayesinde daha yüksek performans elde 

edebilirsiniz. Yelkenli ve gulet pervaneleri çeşitli çap ve pitch seçeneklerini içermektedir. 

 

Şekil 1.32: Yelkenli-gulet pervaneleri 

 

 Baş pervaneler  

 

Düşük hızlarda (5 milin altındaki) etkilidir. 

 



 

 

Şekil 1.33: Baş pervaneler 

 Hız yapan pervaneler  

 

Hız tekneleri için yapılan pervanelerdir. 

 

 

Şekil 1.34: Hız yapan pervaneler 

 

 Geleneksel tip haricindeki modern pervaneler; 

 

o Yelpazeli (Voith Schneider) pervaneler 

 

Şekil 1.35: Yelpazeli pervaneler 



 

Daha çok römorkörler, mayın tarama gemileri, çift yönlü feribotlar, özel maksatlı 

gemiler gibi yüksek manevra kabiliyeti gereken teknelerde çokça kullanılmaktadır. Dönerli 

yelpazeleri olduğundan ayrıca dümene ihtiyaç yoktur.  

 

o Schottel pervaneler 

 

İlk dizayn ve imal eden Schottel’in adıyla anılırlar. Yüksek manevra kabiliyeti, 

geleneksel pervanedeki shaftın line’a alınma gibi zorluğu olmaması sebebiyle zamanımızda 

hemen hemen her tip gemide karşımıza çıkmaktadır. 

 

Şekil 1.36: Schottel pervaneler 

 

Şekil 1.37: Çeşitli Azimut ve podlu itici ünitesi tipleri 

1.1.4.1. Sabit Kanatlı Pervane Tanımı 

 

Sabit adım pervane de denmektedir. Bazı tanımlamaları yaparsak daha iyi anlaşılır. 

 



 

 Pervane suda tam bir dönüş yaptığında göbeğin çizgisel olarak aldığı yola 

“pervane adımı” denir. 

 

Şekil 1.38: Pervane adımı 

Kanat açısı değişirse pervane adımının da değeri değişir. Kanatlar şaft ekseninde 

göbeğe belirli bir açı ile sabit bağlandıkları için bunlara “sabit adımlı pervaneler” denir. 

 

 Sabit adım pervaneyle donatılmış gemide, hızı arttırmak için pervanenin 1 

dakikadaki dönüş sayısını yani tornayı artırmak gerekir. Örnek; pervanenin 

dakikada 20 adım olan devir adedi 40’a çıkarılırsa sürat de artmış olur. Tornayı 

artırmak için de makine gücünü yükseltmek gerekir. 

 Pervanenin en yüksek çevresel hızı da çok fazla artırılırsa suda oluşan 

kavitasyon (oyuk açma ve karıştırma) nedeniyle verim düşer. Buna bağlı olarak 

süratte azalır. Bu yüzden en verimli torna değeri bulunmalıdır. 

 

 Kavitasyon oluşumu  

 

Dizayn edildiği uygun torna değerinden daha fazla çevrildiğinde, su içinde bulunan 

sıvı haldeki oksijen gaz hâle geçerek hava kabarcıkları oluşturur. Zararsızmış gibi gözüken 

bu hava kabarcıkları, yüksek devirle dönen pervane bünyesinden küçük parçalar kopartarak 

pitingleşmeye sebep olur. Devam eden süreçte pervane hasarlanabilir. 

 

Şekil 1.39: Kavitasyon tüneli ve pitingleşme 

 



 

 Sabit adım pervanede ileri yol, tornistan yola nazaran daha etkindir. Tornistanda 

kavitasyon, pervane dizaynı nedeniyle daha fazladır. 

 

1.1.4.2. Pitch Kontrollü Pervane (CPP) 

 

Sabit piçli bir pervane, tek bir metal bloğundan dökülmüş ya da işlenmiştir, kanatlar 

merkeze ve birbirlerine göre sabitlenmiştir. Kontrol edilebilir piçli bir pervanenin (CPP), 

göbeğinde dönebilen oynak mafsallı kanatları vardır. Böylece piç, teknenin hızına ve motor 

yüküne göre değiştirilebilir. CPP'ler hareketli kısımları olduğundan daha pahalıdır. İç işletim 

mekanizmalarını barındırmak için daha geniş göbeklere ihtiyaç duyar. Bu yüzden 

hidrodinamik olarak daha az verimlidir. Aynı zamanda makine dairesi ile pervane arasında 

piç işletim mekanizmasını barındırmak için pervane şaftı da içi boş olarak imal edilir. Aynı 

şaftı idare eden birden fazla motoru bulunan tekneler ve römorkörler gibi çok değişken 

yükleri olan teknelerde, CPP'ler çok iyi çalışır. CPP'ler, tüm devir aralıklarında, motorların 

verimli olarak yüklenmelerine izin verir. 

 

Çok yüklü bir pervanede, pervane kanadının her santimetre karesi, önemli miktarda 

basınca maruz kalır. Görece küçük bir pervaneye, çok fazla miktarda güç aktarıldığında bu 

pervane kanatlarının çok yüklenmesiyle sonuçlanır. Aşağıda göreceğimiz gibi belirli bir 

güçte, pervanenin boyutunu büyütmek, kanat yükünü ve kavitasyonu (kanatlarda basınçla 

oluşan aşınmayı) azaltır. 

 

Pervanenin devrini birçok faktör etkiler. Karinanın temizliği, teknedeki yük ve 

pervanelerin trim açısı, pervane kanatlarının tipi ve biçimi 

 

Pervaneler sağa devirli veya sola devirli olabilir. Ticaret gemilerinde %95 sağa devirli 

pervaneler kullanılır. 

 

Geliştirilen bu pervane sistemi vasıtasıyla gemi tesisinde üretilen güçten en üst 

düzeyde yararlanmak mümkün olurken aynı zamanda geminin manevra kabiliyeti de 

arttırılmıştır. Pitch kontrollü pervane sistemlerinin bilinen en klasik avantajı geminin değişik 

operasyonları sırasında verimli şekilde kullanılabilmesidir. Pitch kontrollü pervane 

sistemlerinde pervane kanat açılarının geminin değişen sevk koşullarına bağlı olarak 

istenilen biçimde değiştirilmesi, makinenin tam yükte ve değişik yüklerde verimli ve etkili 

bir biçimde kullanılabilmesini sağlamaktadır. Pitch kontrollü pervane sistemlerinde görülen 

diğer önemli bir özellik, gemilerin sahip oldukları yüksek manevra kabiliyetidir. Pitch 

kontrollü pervane sistemine sahip gemilerin makinesi için makinenin durdurulması ve ters 

yönde çalıştırılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu makinelerde makinenin 

çalıştırılma yönü değiştirilmeden pervane kanat açılarının değiştirilmesiyle "O" itme 

konumunu ya da istenilen ileri "ahead" geri "astern" konumunu elde etmek mümkündür. 

Pitch kontrollü pervane sistemlerinde pervane kanat açıklılarındaki değişimin anlık ve direkt 

olarak sorumlu vardiya zabiti tarafından köprü üstünden değiştirilebilmesi özellikle yüksek 

trafiğe sahip olan sularda seyreden gemiler için güvenliği artıran bir özelliktir. Pitch 

kontrollü pervane sistemi ile donatılmış gemilerin manevra ve yanaşma işlemleri, sabit 

kanatlı pervane sistemlerine sahip gemilere oranla daha kısa sürede olur. Ayrıca pitch 

kontrollü pervane sistemine sahip bir gemide, geminin yanaşması sırasında gemi için 

gereken düşük ve minimum hızlar sürekli olarak korunabilmektedir. Gemilerin ekonomik 



 

olarak operasyonu, tüm gemi tesisleri ve işletmecileri için düşünülmesi gereken en önemli 

unsurdur. Bir geminin pitch kontrollü pervane sistemin donatılması dolayısıyla oluşacak itme 

kuvveti ve geminin güvenli operasyonu, gemilerde düşük maliyetle enerji üretmeye çalışan 

ana makinenin veya birlikte kullanılan jeneratör sistemlerinin ekonomik operasyonuna da 

imkân tanır. Ayrıca limana giriş ve çıkışta olabilecek kaza risklerinin azaltılması da 

ekonomik açıdan düşünülebilecek diğer bir unsurdur. Pitch kontrollü pervane sistemi her 

koşul altında "değişen yük, hava koşulları..." makinede üretilen güçten en verimli şekilde 

yararlanabilecek tarzda tasarlanmıştır. Geminin değişik hız koşulları altında güvenli ve etkili 

yönetimi, pervane kanat açılarının istenilen ve uygun şekilde değiştirilmesiyle mümkün olur.  

 

Her iki yönde hareket edebilen pervane sistemleri ile pitch kontrollü pervane 

sistemleri, geminin hareketini sağlayan ana tahrik "itme gücü" planında önemli yer kaplarlar. 

Bu etkileşim pitch kontrollü pervane sistemlerinde, pervane kanat açılarının istenilen ölçüde 

değiştirilmesiyle gerçekleşir. Sistemin başlıca yapı taşları olan pervane ile sistemde bulunan 

hidrolik yağının işlevi önemlidir. 

 

Bu sistemin iki amacı vardır. 

 

1) Pitch kontrollü pervane sistemlerinde, sistem için düşünülen temel amaç, şaftın 

dönüş yönü değiştirilmeksizin sadece pervane kanat açılarının istenilen ölçüde değiştirilmesi 

sonucunda, geminin ileri ya da geriye, değişik hızlarda sevk idaresinin sağlanabilmesidir. 

Böylelikle sabit bir yönde çalıştırılan makine ile geminin ileri ve geri hareketi sağlanmış 

olur. 

 

2) Genel olarak pitch kontrollü pervane sisteminin tüm bileşenleri makine dairesi 

içerisinde yerleştirilmiştir. Yalnız sistemde bulunan pervane ve ana hidrolik yağ tankı 

bunların dışındadır. Sistemdeki ana hidrolik yağ tankı genellikle geminin atölye bölümüne 

yerleştirilir. 

 

 Tanımı 

 

Gemilerde kullanılan sabit kanatlı pervanelerden sonra, gemilerin ürettiği güçten en 

iyi biçimde yararlanabilmek ve geminin manevra kabiliyetini artırabilmek amacıyla pitch 

kontrollü pervane sistemleri geliştirilmiştir. 

 

1.1.4.3. Değişken Adım Pervane 

 

 Göbeğe yerleştirilen bir hidrolik donanım vasıtasıyla, kanatların şaft ekseni ile 

yaptığı açı, ileriye ve geriye doğru değiştirilebilir. Bu sebeple bunlara değişken 

adım pervane adı verilir. 

 Bunlar hep aynı torna ile çalıştırılırlar. Yani şaft daima sabit bir torna ile 

dönerken pervane kanatlarının “pitch”leri değiştirilir. Yani pervane adımları 

değiştirilmiş olur. 

 Pervane kanatlarının pitch açısı pervane şaft eksenine dik hâle getirilirse 

pervane sabit tornası ile dönmeye devam eder ancak yol almaz (Yürütücü 

boysal kuvvet oluşmaz.). Şaft ileri ve geri çalışmada sürekli aynı yönde 

dönmeyi sürdürür. 



 

 

Şekil 1.40: Pervane kanat açılarının değişmesi 

 Değişken adım pervaneler, dönüş yönlerini değiştirmeksizin tersine dönebilen 

pervanelerdir. 

 Değişken adım pervanelerde şaft ve pervane hep aynı yönde döndüğü için yine 

tek yönde olan buhar ve gaz türbinli makinelerde yaygındır. 

 İleri geri tokatlamalar için çok uygundur. 

 Değişik tonajda yükler altında hep sabit tornada dönebildikleri için, ana 

makinenin verimini düşürmezler. 

 Stop kumandasına süratle geçebilir, manevra gecikmesi olmaksızın ileri ve geri 

yol kazanırlar. 

 Tüm manevralar köprü üstünden denetlenebilir. 

 

Şekil 1.41: Bir kanadı aşağı bastırsanız diğer kanatların da aynı yönde hareket edeceği 

 Dezavantajlar 

 

o Ani hız arttırmalarda binen aşırı yük nedeni ile eski sistemlerde ana 

makine durabilir. Yeni modellerde de makine kendini korumaya 

alacağından devir artırımı uzun sürebilir. 

o Kanatların kumanda düzensizlikleri nedeniyle ileri geri konumda 

takılmaları, stop konumunda kanatların tam sıfırlanmaması gibi 

bazı sakıncaları olacaktır. 



 

o Manevrada pervane sürekli döndüğünden kıç taraftaki zabit 

dikkatsizlik ederek suda gereğinden fazla “slack” (laçka) halat 

bırakırsa, (özellikle tankerlerin kıçtan kara şamandıraya bağlama 

manevralarında) halat sarma riski olabilir. 

 

 Pervane merkezi etkisi (pervane ilerleme kuvveti) 

 

Pervanenin merkezi etkisi, teknenin baş-kıç yönünde etki eden bir kuvvet oluşturarak 

geminin ileri veya geri hareket etmesini sağlar. Pervane merkezi itiş kuvveti, ileri yolda daha 

kuvvetlidir. Nedeni teknenin dizayn yapısıdır.  

 

 Pervane padıl etkisi (enine etki kuvveti) 

 

Pervanenin dönüş yönünde çekiş kuvveti olarak belirecek ve teknenin kıçını 

pervanenin dönüş istikametine doğru çekecektir.  

 

Tek pervaneli bir gemi ileriye giderken padıl tesiri büyük değildir. Tesirin etkisi 

yüksüz, boş gemide ve düşük devirde daha belirgin olur.  

 

  



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Kumanda kolu üzerinde ana makinenin 

şanzımandan ayrı olduğunu kontrol ediniz. 

 Makinenin marş motor kontağına basarak marş 

motorunu ve dolayısı ile ana makineyi çalıştırınız. 

 Makine ile şanzımanı ileri yolda birleştiriniz. 

 Makineye giden yakıt miktarını dolayısı ile 

pervane devrini artırarak geri kayan gemiyi 

durdurunuz veya duran gemiye ileri yol 

kazandırınız. 

 Makineye giden yakıt miktarını azaltarak pervane 

devrini düşürünüz. 

 Makine ile şanzımanı ayırınız. 

 Makine ile şanzımanı tornistanda birleştiriniz. 

 Makineye giden yakıt miktarını dolayısı ile 

pervane devrini artırarak ileri kayan gemiyi 

durdurunuz veya duran gemiye geri yol 

kazandırınız 

  Makineye giden yakıt miktarını azaltarak, 

pervane devrini dolayısı ile yolu düşürünüz. 

 Makine ile şanzımanı ayırınız. 

 Makinenin yakıtını keserek durdurunuz. 

 

 
 Küçük deplasmanlı bir tekneye 

mors kolundan kumanda ile yol 

kazandırabilirsiniz. 

 Gemiye yol verilirken verilecek 

gücün gerektiği kadar olmasına 

dikkat ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yata etki eden yatay kuvvetlerden değildir? 

A) Ağırlık kuvveti 

B) Hidrostatik basınç kuvveti 

C) İtme kuvveti 

D) Hidrodinamik kuvvet 

E) Dinamo (sürükleme) kuvveti 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi dümen sistemlerinden değildir? 

A)Omurga merkezli dümen sistemi: Tek makineli tekneler için 

B)Asma tip dümen sistemi: Tek veya çift makineli tekneler için 

C)Flanc bağlantılı dümen sistemi: Gulet tipi tekneler için 

D)Piston bağlantılı dümen sistemi: Ticaret gemileri için 

E)Çelik kovanlı dümen sistemi: Saç tekneler için 

 

3. Gemiler akıntı ile hangi şekillerde karşılaşır? 

A) Geminin su altında kalan ögelerinin tümü akıntıya maruz kalır. 

B) Geminin su altı ögelerinin bir kısmı akıntıda diğer kısmı durgun sudadır. 

C) Geminin su altı ögelerinden bazıları farklı akıntı koşullarındadır. 

D) Geminin su altı bölümü değişik derinliklerde farklı akıntı koşullarındadır. 
E)Hepsi ile karşılaşır. 

 

4. Akıntının belirleyici iki unsurunun birisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geminin su çekimi 

B) Geminin enine bileşeni 

C) Akıntının frekansı 

D) Akıntının yönü 

E) Geminin yönü 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi akıntıdan doğan sürükleme kuvvetinin bağlı olduğu 

unsurlardan değildir? 

A) Akıntının hızı (V) 

B) Akıntının gemiye göre geliş yönü 

C) Akıntının frekansı 

D) Akıntının  biçimi 

E) Akıntının alanı 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

6. Rüzgârın itme kuvvetini belirleyen unsurlardan değildir? 

A) Rüzgârın hızı - Vw 

B) Gemi alt yapısının biçim kat sayısı 

C) Rüzgârın gemi pruvasına geliş açısı 

D) Rüzgâr yüzü alanının merkezi 

E) Rüzgâra maruz kalan yüzey alanı (rüzgâr yüzüne) – Aw 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın gemi üzerine olan etkilerinden değildir? 

A) Sıkıştırma 

B) Düşürme 

C) Savurtma 

D) Bayıltma 

E) Hız değişimi 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi pruva rüzgârını tarif eder? 

A) İleri yol alan bir geminin hızını azaltır. 

B) Başın ve gövdenin rüzgâraltına düşmesine neden olur. 

C) Gemi hızı üzerinde büyük değişiklik yapmaz. Bordasal bir düşmeye neden olur. 

D) İleri yol alan gemilerin hızında artış olur. Baştan kasaralı gemilerin başı 

rüzgâraltına, kıçtan kasaralı olanların ise başı rüzgârüstüne kaçma eğilimindedir. 

Durma mesafesi artar. 

E) İleri yolda hız artar. Kolay dümen tutulur. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi başomuzluk rüzgârı tarif eder? 

A) İleri yol alan bir geminin hızını azaltır. 

B) Başın ve gövdenin rüzgâraltına düşmesine neden olur. 

C) Gemi hızı üzerinde büyük değişiklik yapmaz. Bordasal bir düşmeye neden olur. 

D) İleri yol alan gemilerin hızında artış olur. Baştan kasaralı gemilerin başı 

rüzgâraltına, kıçtan kasaralı olanların ise başı rüzgârüstüne kaçma eğilimindedir. 

durma mesafesi artar. 

E) İleri yolda hız artar. Kolay dümen tutulur. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kemere rüzgârını  tarif eder?  

A) İleri yol alan bir geminin hızını azaltır. 

B) Başın ve gövdenin rüzgâraltına düşmesine neden olur. 

C) Gemi hızı üzerinde büyük değişiklik yapmaz. Bordasal bir düşmeye neden olur. 

D) İleri yol alan gemilerin hızında artış olur. Baştan kasaralı gemilerin başı 

rüzgâraltına, kıçtan kasaralı olanların ise başı rüzgârüstüne kaçma eğilimindedir. 

durma mesafesi artar. 

E) İleri yolda hız artar. Kolay dümen tutulur. 

  



 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi kıçomuzluk rüzgârını  tarif eder? 

A) İleri yol alan bir geminin hızını azaltır. 

B) Başın ve gövdenin rüzgâraltına düşmesine neden olur. 

C) Gemi hızı üzerinde büyük değişiklik yapmaz. Bordasal bir düşmeye neden olur. 

D) İleri yol alan gemilerin hızında artış olur. Baştan kasaralı gemilerin başı 

rüzgâraltına, kıçtan kasaralı olanların ise başı rüzgârüstüne kaçma eğilimindedir. 

durma mesafesi artar. 

E) İleri yolda hız artar. Kolay dümen tutulur. 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi pupa rüzgârını  tarif eder? 

A) İleri yol alan bir geminin hızını azaltır. 

B) Başın ve gövdenin rüzgâraltına düşmesine neden olur. 

C) Gemi hızı üzerinde büyük değişiklik yapmaz. Bordasal bir düşmeye neden olur. 

D) İleri yol alan gemilerin hızında artış olur. Baştan kasaralı gemilerin başı 

rüzgâraltına, kıçtan kasaralı olanların ise başı rüzgârüstüne kaçma eğilimindedir. 

durma mesafesi artar. 

E) İleri yolda hız artar. Kolay dümen tutulur. 

 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 

  



 

UYGULAMALI TEST  

 

Bir geminin kaptanına giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Kaptan tarafından 

görevlendirilen kişi nezaretinde yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiklerinizi 

uygulayınız. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ  

 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Köprü üstünü seyre hazırlandınız mı?   
2. Dümen sisteminin çalışır olduğunu gördünüz mü?   
3. Torna çark (makine provası) yaptınız mı? Gaz kolları 

kumandasını köprü üstüne aldınız mı? 
  

4. Kalkış için gerekli yerlere bilgi verdiniz mi?   
5. Makineleri tam yol ileri konumuna aldınız mı?   
6. Dümen komutlarına uyarak seyre başlandınız mı?   
7. Dümen ve makine göstergelerini kontrol ettiniz mi?   
8. Bunları bir dosya kağıdında rapor hâlinde öğretmeninize teslim 

ettiniz mi? 
  

9. Akıntının kıçtan geldiğini gözlemlediniz mi?   

10. Makineler tam yol ileride iken gemi hızınızın kaç mil arttığını 

gözlemlediniz mi? 

  

11. Tornayt manevrada geminin hareketini gözlemlediniz mi?   

12. Makineler tornistanda iken gemi hızınızın kaç mil azaldığını 

gözlemlediniz mi? 

  

13. Sancağa dönüşlerde geminin ne şekilde etkilendiğini 

gözlemlediniz mi? 

  

14. İskeleye dönüşlerde geminin ne şekilde etkilendiğini 

gözlemlediniz mi? 

  

15. Dümeni ortaladınız mı?   

16. Makineye tornistan yaptınız mı?   

17. Bunları bir dosya kağıdında rapor hâlinde öğretmeninize teslim 

ettiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  



 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile yatta basit denge sağlayabilecektir. 

 

 

 

 

 İyi bir kaptanın yatta dengeyi nasıl sağladığını gözlemleyerek veya internet 

sitelerinden araştırma yaparak bilgi edininiz. Edindiğiniz bilgileri rapor hâline 

dönüştürüp grubunuza sunum yaparak paylaşınız. 

 

2. YATTA BASİT DENGE SAĞLAMA 
 

2.1. Denge 
 

Denge, dik yüzen bir geminin dış etkenlerden dolayı bir yana yatmasından sonra 

tekrar dik konuma dönebilme yeteneğine denir. Bir başka deyişle, eğer bir gemi sancak veya 

iskeleye yalpa yapıp tekrar dik durumuna dönebiliyorsa, bu durum o geminin dengeli 

olduğunu gösterir. 

 

2.1.1. İyi Bir Gemi Kullanıcısının Özellikleri 
 

Bir geminin tonajı ne olursa olsun bir kumanda eden kaptanı (master) bulunur. Gemi 

idaresi (ship handling) bilgi ile tecrübenin verimlendirdiği bir alandır. Gemi idareciliğinde 

bulunan konular çeşitlidir ve değişik sınıflandırılan bilimlerin pekiştirdiği bir yönetim 

modeli belirler. Çokluk, denizciler geminin pek göze çarpmayan bir kusurunu veya 

manevranın zorlaştırılan bir anını gözleyerek o geminin kaptanı için kötü puan verirler. 

 

Bir denizci için hedef başarılı bir kaptan olmaktır. Dilimize yerleşmiş bir deyim olan 

''Gemisini kurtaran kaptandır'' sözü de, başarı için hangi yolu tutmamız gerektiğini 

vurgulamaktır. Öncelikle, iyi bir gemi kullanıcısının özellikleri tekneye başarılı bir manevra 

yaptırabilmek için iyi bir gözlemci ve uygulamacı olmalıdır. Bu konuların uygulamaları 

manevra havuzlarında deney tekneleri ile veya kompüter ekranında canlandırılan doğal 

şartların etkinliği altında yapılırsa konunun daha iyi öğrenilmesini sağlayacaktır. 

 

Birçok durumda çevre koşullarının uygunluğuna ve gemiye kumanda edecek 

kuvvetlerin seyir ve manevra için yeterli olup olmadığına karar verebilecek en doğru kişi, 

yeterlikli bir gemi kullanıcısıdır. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 



 

2.1.1.1. Temel Bilgilere Sahip Olmak  

 

Şekil 2.1: İyi bir kaptanın özelliklerinden dengeli olma-dengede kalmanın  

Kaptanlık için gereken bütün teorik eğitimleri iyi bir şekilde özümsemek gerekir. 

 

2.1.1.2. Tecrübeye Sahip Olmak 

 

Tecrübe gemide sefere çıkmayla kazanılır. Onun için yıl sonu tatillerde gemilerde staj 

yapabilmenin yolarını bulmanız tecrübe adına çok şey kazandıracaktır. 

 

2.1.1.3. Kişisel Vasıflara Sahip Olmak 

 

İnsan ilişkilerinde kişisel vasıflar çok önemli olduğundan kişisel gelişiminizi 

sağlayacak şekilde program yapmalısınız. 

 

 Öz güven sahibi olmak 

 

Öz güven önemli bir kişisel özelliktir; yaşamla baş etmemizi ve sorunlarla gerçekçi bir 

şekilde mücadele etmemizi sağlar ve zorluklara dayanmamızı kolaylaştırır. Öz güven 

kazanma süreci, yaşamın önemli zorlukları ile başa çıkma gücüne sahip ve mutlu olmaya 

layık bir kişi olma deneyimidir. Öz güven insana güç verir, enerjisini artırır ve daha fazla 

çaba göstermeye özendirir. Başarı için ilham kaynağıdır. Bizim yaklaşımımıza bağlı olarak 

başka insanlar ve dışımızdaki olaylar öz güvenimizi yükseltebilir ya da bitirebilir. İyi bir 

kaptan olmak istiyorsanız öz güveninizi iliklerinize kadar işletmelisiniz. 

 

 Soğukkanlı olmak 

 

Soğukkanlı olmak çoğu insanın uzak olduğu bir kelimedir. Kimisi en küçük yarasına 

ağlar, kimisinin en küçük hatasında eli ayağına dolaşır. İşte olaylara ve gelişmelere sakin, 

ılımlı ve temkinli yaklaşan serinkanlı kimsedir. Bu meslek bunu gerektirir.  

 

 İleriyi görüşlü olmak  

 

Gelecekte olacak olayları kestirmekle birçok olumsuz durumun önüne 

geçilebileceğinden bu sezginiz ancak tecrübenizin artmasıyla kazanılabilir.  



 

 

 Kararları, kesin, doğru ve çabuk alabilir olmak 

 

Kararsız olmamak çok önemli bir husus olup, tehlike var mı sorusu doğduğunda 

tehlike varsayılıp tüm önlemler önceden alınmalı, böylelikle kararsızlık giderilmelidir. Her 

an değişebilecek koşullar önceden düşünülerek tedbirler öngörülmelidir. 

 

 Uyanık olmak  

 

Her an değişebilecek koşullar önceden düşünülerek uyanık olunmalıdır. Sonuç olarak 

gemi kullanmak bir ekip işidir. Ekibi doğru ve etkin kullanan, iyi organize eden, 

koordinasyonu sağlayan; kaptan ve zabitleridir. 

 

Hangi tip tekne olursa olsun, gemi manevrası çeşitli tesirler altında yapılan ve bunlara 

göre yöntemleri değişen pratik bir eylemdir. Gemi modern ve yeterli donatılmışsa, yapılacak 

manevra kolaylaşır. Bununla birlikte, denizlerde dolaşan on binlerce geminin tümünün bu 

şekilde donatıldığını düşünemeyiz. Bu sebepten gemimizi yeterince tanımak ve önceden 

öğrendiklerimizin ışığında ön hazırlıkları gereğince yapmak işimizi kolaylaştırır. Geminin 

bütün özelliklerinin tanımalısınız. Bunlar makinenin gücü, devir dairesi, durma mesafesi, 

geminin draftı, demir zincirlerinin uzunluğu gibi bilgilerdir.  

 

2.1.2. Güvenli Gemi Manevrasını Etkileyen Unsurların Tanımı 
 

Gemiye yeni katılan bir kaptan geminin manevra özelliklerini tecrübe ederek 

denemelidir. Normal şartlarda manevra açısından en ideal durum geminin meyilsiz ve hafif 

kıça trimli olmasıdır. 

 

2.1.2.1. Kullanıcı Yeterliği 

 

Zabit yeterlikleri mevzuatlara dayalı olarak düzenlendiğinden hangi gemide çalışıp 

çalışamayacağınız eğitim ve donatım yönergesinden bulabilirsiniz. 

 

2.1.2.2. Gemi Dizaynı 

 

Şekil 2.2: Gemi dizaynı 



 

Geminin temel detay ve üretim dizaynı safhalarında, gemi mühendisliği 

hesaplamaları, ileri mühendislik uygulamaları, çizimler ve üretim bilgileri için teknolojinin 

son ürünleri kullanılmaktadır. Geminin yapısal mukavemet hesapları Sonlu Elemanlar 

Yöntemi ile yapılmış ve optimize edilmiştir. Form dizaynı ve optimizasyonu Hesaplamalı 

Akışkanlar Dinamiği araçları ile gerçekleştirilmiştir. Üretim için tekne ve donatım olarak 

geminin bilgisayarda 3B modeli oluşturularak üretim bilgi ve belgeler bu modelden 

türetilebilmektedir. 

 

2.1.2.3. Geminin İleri Yol ve Döndürücü Kuvvet Kazanma Yeterliği 

 

Yol kazandırmak, duran veya kontrolsüz sürüklenen bir gemiye omurga istikametinde 

ileri veya geri yönde kontrollü bir hareket kazandırmaktır. Gemiye yol kazandıran sistemler; 

 

 Kol kuvveti ile çalışan kürek, 

 Rüzgâr kuvveti ile çalışan yelken, 

 Isı veya kinetik enerji ile çalışan makinedir. 

 

2.1.2.4. Manevra Alanının Genişliği 

 

Manevra alanının genişliğine göre güvenli manevramızın dikkat seviyesini 

belirlemeliyiz. 

 

2.1.2.5. Çevre Koşulları 

 

Trafik yoğunluğu, akıntı ve rüzgârın durumu gibi çevresel faktörler güvenli manevrayı 

etkileyen hususlardır. 

 

2.1.2.6. Gemi Dengesi 

 

Arşimet Kanununa göre sudaki bir cisim, ağırlığı kadar bir kuvvetle suyun içine 

batmak isteyecek ve yer değiştirdiği suyun ağırlığına eşit bir kuvvet ile yukarı doğru 

itilecektir. Eğer bu iki kuvvet birbirine eşit ise cisim suda batmayacak ve dengede kalarak 

yüzecektir. Bir geminin dengesi, iki noktanın belirlenmesi ile tanımlanır. Bunlar ağırlık 

merkezi G ve yüzdürme yeteneği merkezi B’dir. 

 

Şekil 2.3: Gemiyi dengede tutan kuvvetler 



 

 

 Denge şartı 

 

Geminin herhangi bir dış kuvvet etkisi ile küçük bir açıya kadar meyil ettirildikten 

sonra dış kuvvet ortadan kaldırıldığında tekrar dik duruma dönebilmesi için GM› 0 olmalıdır 

(pozitif denge). 

 

Şekil 2.4: Denge şartı 

K:Geminin orta simetri ekseni ile omurga hattının kesişme noktası 

B:Geminin su altı hacim merkezi 

G:Geminin ağırlık merkezi 

M:Metasantr noktası, meyilli durumdaki su altı hacim merkezinden geçen ve deniz 

yüzeyine dik olan doğrunun orta simetri ekseni ile kesiştiği noktaya denir. 

GM=KB+BM-KG 

 

 Dengenin stabilitesi 

 

Her olay, her hareket, her sistem karşı bir tavır ve davranışla dengelenir.  

 

İp üzerinde yürüyen cambaz niçin elinde bir çıta taşır? Apartman boyu konteynerlerle 

yüklü dev gibi bir gemi, fırtınalı bir denizde âdeta yerine çakılı gibi nasıl durur veya bir 

vapur arabalarla dolu olduğu hâlde, dalgalı bir denizde sallanmadan nasıl seyreder? Bu 

sorulara cevap verebilmek için cambazın ve geminin mevcut dengesini nasıl sağladığını ve 

bu dengenin kararlı olup olmadığını bilmek gerekir ki dengenin bu kararlılığına  ‘stabilite’  

adı verilir.  

 

2.1.3. Gemiye Etki Yapan Dikey Kuvvetler 
 

2.1.3.1. Yer Çekimi  Kuvveti  Tanımı 

 

Deniz, göl ve akarsularda büyüklükleri ve cinsleri birbirinden farklı olan pek çok 

cisim görürüz. Bu cisimlerin kimi su yüzeyinde yüzer, kimi su içerisinde farklı derinliklere 

iner kimi de dibe batar. 

 

Havada uçan balonlara, uçurtmalara, kuşlara ve uçaklara olduğu gibi suda yüzen 

balıklara, gemilere ve kayıklara da Dünya'nın merkezine doğru (aşağı yönde) şekildeki gibi 



 

bir çekim kuvveti etki eder. Dolayısıyla cismin sıvıdaki ağırlığı havadaki ağırlığından, 

sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti kadar azalmış olur. Sıvı içerisine bırakılan herhangi bir 

cisme görüldüğü gibi değişik yönlerde ve farklı büyüklüklerde itme kuvvetleri etki eder.  

 

Bütün sıvılar içlerinde bulunan maddeye kaldırma kuvveti uygular. Bu kuvvet cismin 

akışkan içindeki hacmine ve akışkanın yoğunluğuna bağlıdır. Sıvı ne kadar yoğunsa 

uygulanan kaldırma kuvveti de o kadar fazladır. Bu yüzden suyun kaldırma kuvvetini suya 

girdiğimizde hissederiz ama havanın bize her zaman uyguladığı kaldırma kuvvetini çok az 

olduğundan dolayı hissedemeyiz. Bu bağlamda da sıvıların kaldırma kuvvetinin yoğunluğa 

da bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Bir sıvı içindeki katı cisim, taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir kuvvet ile yukarıya itilir. 

Ünlü bir deneyde Arşimet, aynı kütledeki altın bir taç ile bir altın külçesinin taşıracakları su 

miktarlarının aynı olması gerektiğini ileri sürmüş ve dediği çıkmayınca tacın altın  

olmadığını anlamıştır. 

 

Yer çekimi  kuvveti ağırlık merkezine etki eder. 

 

2.1.3.2. Geminin Ağırlık Merkezinin Tanımı 

 

İngilizce Center of Gravity olarak bilinir ve Şekil 1.1’de G olarak gösterilmiştir. Fizik 

derslerinden biliyoruz ki bir cismin ağırlık merkezi o cismin bir  

 

Şekil 2.4’te gösterilen cismin ağırlık merkezi, kaldıraçta pozisyonunu bozmandan asılı 

bulunduğu noktadır. Bir gemi için durum bundan farklı değildir. Gemiler suyun içerisinde 

adeta asılı pozisyonda yüzer. Buradaki K kaldıracının görevini deniz suyunun kaldırma 

kuvveti alır.  

 

Şekil 2.5: Ağırlık merkezinin yeri 

Ağırlık merkezi geminin ağırlığını oluşturan düşey kuvvetlerin birleştiği noktadır. Bu 

nokta G harfi ile simgelenir. Ağırlık merkezini, "gemi kütlesinin merkezidir" diye de 

tanımlayabiliriz. Ağırlık merkezinde, suyun içinde yüzen bir gemiyi dik olarak aşağı doğru 

çeken bir kuvvet vardır. Bu kuvvet geminin ağırlığına eşittir. Bu ağırlığa deplasman denir ve 

Δ harfi ile gösterilir.  

 



 

 

Şekil  2.6: Geminin ağırlık merkezi 

Yukarıdaki şekilde şematik olarak gemiyi meydana getiren ağırlıkların G noktası olan 

ağırlık merkezinde toplandığı gösterilmektedir. Kısaca bir cismin ağırlık merkezi o cismin 

bütün ağırlığının toplandığı kabul edilen bir nokta (G)’dır. 

 

2.1.3.2. Yüzdürme Kuvveti ve Geminin Yüzdürme Merkezinin Tanımı 

 

 Yüzdürme yeteneği merkezi (B) (Center of Buoyancy) 

 

Bir gemiyi yüzdüren yani yukarı doğru iten dikey kuvvetlerin birleştiği noktaya (dikey 

kuvvetlerin merkezi) yüzdürme yeteneği merkezi denir (Şekil – 2.6). Bu kuvvetler suyun 

kaldırma kuvvetidir. Bu merkez geminin su altında bulunan hacminin geometrik merkezi 

olup deplasman hacim merkezi de denir. 

 

Şekil 2.7: Yüzdürme kuvveti 

Yüzdürme yeteneği merkezi bir geminin su altı yapısının geometrik merkezidir. Bu 

nokta B harfi ile işaretlenir. Suyun kaldırma kuvvetinin etkisi ile gemi bu merkezden dik 

olarak yukarıya doğru itilir. 

 

Normal bir gemide ağırlık merkezi G, yüzdürme yeteneği merkezinin B üstündedir. 

Yani Şekil – 2.7’de de görüldüğü gibi KG, KB’den büyüktür. 



 

 

Şekil  2.8:  Yüzdürme yeteneği merkezi 

Bu merkezlerden gemiye dik olarak etki eden kuvvetler, ters yönde ve birbirlerine 

eşittir. Bir geminin dik olarak yüzebilmesi için, bu iki noktanın gemi merkez hattı 

üzerinde bulunması gerekir. Dik durumda yüzen bir gemi herhangi bir dış etkenin tesiri ile 

(rüzgâr veya dalga etkisi gibi) bir tarafına yatarsa ve gemideki ağırlıklar bu yatmadan dolayı 

yer değiştirmemiş ise G noktası sabit kalır. B noktası ise bu yatmadan dolayı değişen su altı 

yapısının yeni geometrik merkezi oluncaya kadar yatan tarafa doğru hareket eder ve B' gibi 

bir noktaya gelir  

 

(Şekil 2.9). Bu bir tarafına yatma hareketinin sonucunda, gemiye G ve B’ 

noktalarından etki edecek kuvvetler geminin dengesini belirleyecektir. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi bu kuvvetler, gemiyi G noktasından dik olarak aşağı 

çeken kuvvet ile B' noktasından yine dik olarak yukarı doğru iten kuvvettir. Bu iki kuvvet 

ters yönde ve birbirlerine paralel olduklarında bir kuvvet çiftini oluştururlar (couple). Şekil 

2.9’da görüldüğü gibi bu kuvvet çifti gemiyi bir taraftan diğer tarafa doğru çevirir. 

 

Bu kuvvet çiftinin değeri; 

 

Δ x GZ’dir. 

 

Bu ifadede; 
 

Δ    = deplasman yani geminin ağırlığını, 

GZ = G noktasından B' kuvvet çizgisine çizilen dikin boyunu ifade eder. 

 

 Yüzme şartı 



 

 

Şekil 2.9: Yüzme şartı 

Ağırlık = Deplasman olmalıdır.    Deplasman: Cismin taşırdığı sıvının ağırlığıdır. 

W = Δ 

Δ = V.M(ton)    M:ton/mᶟ    V:Geminin su altında kalan hacmi(mᶟ)     

 

Şekil  2.10: Gemiyi bir taraftan bir tarafa döndüren kuvvet çifti 

Yeni oluşan bu durumda gemide bulunan toplam yükler, G noktasından aşağıya doğru 

gemiyi çeker. Buna karşılık B’ noktasından da yukarıya doğru gemiyi düzeltmeye çalışan 

suyun kaldırma kuvveti etki ederek denge durumunun yeniden kurulmasını sağlar. Şekil 1.6 

incelendiği zaman oluşan bu kuvvet çiftinin gemiyi bir taraftan diğer tarafa doğru çevirmeye 

çalıştıkları görülür. 

 

Bu kuvvet çiftinin değeri: 

 

Δ x GZ 

Bu ifadede bulunan; 

Δ : Deplasmanı yani gemi ağırlığını, 

GZ : G noktasından B’ noktasına çizilen dik doğrunun boyunu ifade etmektedir. 

 

 Doğrultucu kol (GZ) ve moment 

 



 

Şekil 1.6’da görülen GZ mesafesine doğrultucu kol, Δ x GZ değerine de doğrultucu 

moment denir. Doğrultucu kolun uçlarındaki G noktasına ağırlık merkezi kuvveti ve Z 

noktasına ise yüzdürme merkezi kuvveti etki ederek gemiyi döndürme momentini 

oluştururlar. Şekil 1.6’da görüldüğü gibi bu doğrultucu kol her zaman geminin yattığı tarafta 

olur ve gemiyi dik duruma getirmeye çalışan doğrultucu momenti oluşturur. 

 

1.1.4. Yalpa 
 

1.1.4.1. Yalpanın Tanımı 

 

Merkez hattının (CL) sancağa veya iskeleye meyil yapmasına yalpa denir. 

 

Yalpanın oluşmasının sebebi yük kayması, akıntı ve rüzgâr vb.dir. 

 

1.1.4.2. Enine Hareket Merkezinin Tanımı 

 

Şekil 2.11: Bir gemiye ait stabilite özellikleri 

 

 Enine hareket merkezi (M) (Metacentre) 

 

B’ noktasından geçen kuvvet çizgisinin, geminin orta hattını kestiği noktaya 

metacentre noktası denir ve M harfi ile işaretlenir. Bu noktanın 10° - 15°lik küçük yatma 

açıları için sabit kalacağı kabul edilir ve gemi bir tarafına yattığında B noktası, M noktasının 

merkezi olduğu bir daire yayının üzerinde hareket eder. Büyük yatma açılarında ise B 

noktası daha fazla yer değiştireceğinden buna bağlı olarak M noktası da sabit kalmayacak ve 

yer değiştirecektir. Bu duruma "prometacentre" denilir. Bu şartta M noktası, gemi merkez 

hattı üzerinde bulunmayacağından normal stabilite hesaplarında kullanılmaz. 

 

 Metasentır yüksekliği (GM) 

 

Ağırlık merkezi (G) ile metasentır noktası (M) arasındaki mesafeye metasentır 

yüksekliği denir ve GM ile gösterilir. Metasentır yüksekliği GZ’nin bir fonksiyonu olup 15 ̊

yatma açılarına kadar gemi stabilitesini hesap etmek için kullanılır. G noktası M noktasının 

altında ise GM pozitif, üstünde ise GM negatif olarak değerlendirilir. 



 

2.1.5. Gemi Dengesi Çeşitleri 

 

Şekil 2.12: Pozitif, negatif ve nötr denge 

2.1.5.1. Pozitif Denge  

 

Pozitif dengeye kararlı  denge de denmektedir. Mevcut dengenin kararlı yani stabil 

olması demek şu manaya gelir. Dengesini bozan bir kuvvetin harekete geçmesi hâlinde, 

sistemi yeniden dengeye getirecek kuvvet, yapının planı sebebiyle sistemde kendiliğinden 

ortaya çıkar. Stabilitenin tarifine baktığımız zaman iyi bir stabilite analizinin sadece gemi 

imalatında ve cambazın yürüyüşünde değil; maddi, manevi, sosyal vb. hayatımızın her 

alanında gerekli olduğunu görebiliriz. 

 

Dengenin kararlı olup olmadığı nasıl anlaşılır ona bakalım. Çukur bir kabın içinde 

duran topa bir fiske vurursak top kabın duvarına tırmanacak fakat hemen devreye giren yer 

çekimi kuvveti, yani kendi ağırlığı onu kabın dibindeki dengesine geri getirecektir. Bu 

durumda topun dengesi stabil yani kararlıdır. Aynı topu bu defa ters çevirdiğimiz kabın 

üzerine koyar ve bir fiske vurursak bu defa ağırlığı topun dengesini geri gelmeyecek şekilde 

bozacaktır yani topun dengesi kararsızdır. Düz bir zeminde dengede duran topa 

vurduğumuzda ise top başka bir yerde dengeye gelecektir. Bu durumda top nötr bir dengeye 

sahiptir. 

 

Bir geminin dengesinin kararlılığı da topun dengesi gibi incelenir. Çarşaf gibi düz ve 

sakin bir denizde dengede bulunan geminin ağırlık merkezi (G) ve suyun kaldırma 

kuvvetinin tesir ettiği S 'karina' merkezi ise, gemi kesitinin orta çizgisinde bulunur. Gemi, 

rüzgârın taşıdığı yükün veya dalganın etkisi ile hafifçe sağa yattığında ise; kaldırma 

kuvvetinin tesir ettiği karina merkezi de sağa kayarak W noktasına gelmelidir. Böylece 

geminin ağırlığı ve suyun kaldırma kuvveti, gemiyi tekrar dengeye getirecek yönde çalışır. 

Bu şekilde geminin dengesi kararlıdır ve bu durum ancak W ağırlık merkezinin S karina 

merkezinin altında olması ile mümkündür. l/l ağırlık merkezinin karina merkezinin üzerinde 

olması hâlinde ise, geminin ağırlığı ve suyun kaldırma kuvveti gemiyi devirmeye çalışır, bu 

durumda geminin dengesi kararsızdır. Buraya kadar anlattıklarımıza göre bir geminin 

stabilitesini sağlamak için yapılması gereken ağırlık merkezini mümkün olduğu kadar 

aşağıya çekmektir. Bunu sağlayabilmek için gemiler, kuşların göğüs kafesine benzer şekilde 

imal edilir. Bilindiği gibi bütün kuşlar uçarken gövdeleri kanatlarının altında kalacak şekilde 

yaratılmıştır. Böylece vücut ağırlığı kuşun ağırlık merkezini aşağıya çeker ve kuşun uçarken 

yapacağı yalpa hareketini refleksleriyle rahatça dengelemesini sağlar. Kuşun ağırlık merkezi 

daha yukarıda olsaydı, en ufak bir yalpada refleksleri ile yeniden dengeye gelmesi mümkün 

olmayacak ve sürekli iki tarafa yalpalayıp duracaktı. Tıpkı ince bir duvarın üzerinde yürüyen 



 

bir insanın dengesini hafif kaybettiğinde yeniden sağlayana kadar düşmemek için sağa sola 

yatışına benzer bir vaziyet alacak ve dengesini yeniden sağlayamayacaktı, işte kuşların 

göğüs yapısına benzer olarak boş gemiler safra adı verilen ağırlıkla yüklenir. Böylece ağırlık 

merkezi aşağı çekilmiş olur. Büyük gemilerin yakıt tankı gibi ağır kısımları su altında 

kalacak şekilde imal edilir, hafif ve bilhassa yelkenli ufak teknelerin su altında kalan 

kısımlarının oldukça derin yapılması da bu yüzdendir. 

 

Kararlı bir denge oluşturabilmek için ağırlık merkezinin aşağı çekilmesi çok bilinen 

bir usuldür. Ancak teorik bilgiler ve matematik analizden çıkarılan bir diğer usul, o kadar 

kolay fark edilemeyebilir. Bu usulü kısaca geminin daha geniş yapılması olarak izah 

edebiliriz. Bunun sebebi kaldırma kuvvetinin gemi kesitinin orta doğrusunu kestiği M 

noktasını mümkün olduğu kadar yukarı çekmektir ki bu, M noktasına metasantr noktası adı 

verilir. Metasantr noktasını yukarı çekmenin yolu da aynı hacim için daha geniş bir gemi 

yapmaktır. Metasantr noktasının yukarı çekilmesi ile sağlanan kararlı olma hâli, geminin 

ağırlık merkezinin karina merkezinin biraz üzerinde olması durumunda dahi bozulmaz. Kuş 

misaline dönecek olursak bir kuş, yalpa yapmadan uçabilmesi için gereken genişlik şartına 

da sahip olarak yaratılmıştır. Uçarken açık olan kanatları bu şartı sağlar. Bilhassa kartal ve 

albatros gibi kuşlardaki büyük kanat açıklığı, büyük kaldırma kuvveti yanında stabiliteyi de 

mükemmel bir şekilde sağlar. 

 

Şekil 2.13: Kuşun uçuşundaki denge 

Bir geminin imalatında ise aynı hacim için daha geniş gemi yapmanın mümkün 

olmadığı hallerde ağır parçalar mümkün olduğunca yanlara yerleştirilerek metasantr noktası 

yukarı çekilir. 

 

Konumuzun başlığında verdiğimiz misalde ise ip üstünde yürüyen cambazın elinde 

çıta taşıması metasantr noktasını yukarı çekerek daha kararlı bir yürüyüş yapmak, bozulması 

muhtemel dengeyi tekrar kolayca sağlamak içindir. Böyle bir durumda insanın kollarını 

açarak yürümesi yeterli gelmez. 



 

 

Stabilite analizinin sadece fizik ve mekanikte değil sosyal ve ekonomik bilimlerde, 

biyolojide canlı popülasyonu gibi konularda da mühim bir yeri vardır. Hatta manevî 

hayatımızda bile kendi kendimize bir stabilite analizi yapabiliriz. Şöyle ki, umutsuzluğa 

düşüp metafizik gerilimimizi kaybettiğimiz bir zamanda, bu hâlimizi fark edip yeniden şevk 

kazanmamızı teşvik eden arkadaşlara sahip değilsek mevcut dengemizin stabil olmadığını 

rahatlıkla söyleyebiliriz. 

 

Bir geminin veya uçağın stabilitesini sağlamak için muhtelif usuller ve teknik 

donanımlar geliştirilmiştir ki bunları tatbik edebilmek için de geniş bir teorik bilgi alt 

yapısına sahip olmak gerekir. Stabilite kriterleri, statik ve dinamik stabilite, hububat 

yüklenmesinde stabilite, vurulan bir askerî geminin stabilitesi, gemi tanklarındaki serbest 

sıvıların stabiliteye tesiri gibi hassas ve geniş bir bilgi gerektirir. 

 

Böyle mekanik bir mevzu ekolojiye de zarar verebilir. Onca mühendis kafa yormuş, 

bir o kadar zaman ve para harcanmış ve geminin stabilitesi deniz suyu kullanılarak 

sağlanmıştır. Yükleme ve seyir esnasında yükü dengelemek için tankerler ve yük gemileri 

balast tanklarına deniz suyu doldurur. Balast suyu adı verilen bu su, geminin gittiği limanda 

boşaltılır. Stabiliteyi bu şekilde sağlamak için çevre felâketleri de olabilmektedir. Buradaki 

denge MARPOL ile sağlanmıştır.  

 

 Kararlı denge  

 

Dış etkenlerden dolayı bir tarafına yatan bir gemi, eğer tekrar dik konumuna 

dönebiliyorsa o gemi kararlı dengeye sahiptir denir. 

 

Şekil 2.14: Kararlı denge 

Kararlı dengede; 

a. GM pozitiftir yani, G noktası M noktasının altındadır. 

b. GZ kolu geminin yattığı taraftadır. 



 

 

2.1.5.3. Nötr Denge Tanımı ve Enine Hareket Merkezi ile Ağırlık Merkezi İlişkisi 

 

Düz bir zeminde dengede duran topa vurduğumuzda top başka bir yerde dengeye 

gelecektir. Bu durumda top nötr bir dengeye sahiptir. 

 

Şekil 2.15: Nötr denge durumu (Neutral Equilibrium) 

M noktası ile G aynı yerde 

GM=0   Farksız denge 

M=GZ.Δ=0 

 

Herhangi bir moment oluşmadığı için gemi, bulunduğu meyil açısında durumunu 

korur. 

 

Dış etkenlerden dolayı bir tarafına yatan bir gemi, eğer durumunu koruyorsa yani ne 

dik durumuna geri dönebiliyor ne de daha fazla yatıyorsa, o gemi nötr dengeye sahiptir diye 

tanımlanır (Şekil 2.13). 

 

Nötr dengede; 

a. GM sıfırdır yani, G noktası M noktasına çakışıktır. 

b. GZ’nin değeri de sıfırdır. 

 

2.1.5.4. Negatif Denge Tanımı ve Enine Hareket Merkezi ile Ağırlık Merkezi İlişkisi 

 

Topu ters çevirdiğimiz kabın üzerine koyar ve bir fiske vurursak bu defa ağırlığı topun 

dengesini geri gelmeyecek şekilde bozacaktır yani topun dengesi kararsızdır. 



 

 

Şekil 2.16: Negatif denge durumu (Unstable Equilibrium) 

M noktası G’den aşağıda 

GM ‹ 0   Negatif başlangıç stabilitesi 

M=GZ.Δ   Yatırıcı  moment 

Oluşan moment gemiyi yatırmaya devam eder. 

 

Negatif dengeye kararsız denge de denmektedir.  
 

Yine dış etkenlerden dolayı, bir tarafına yatan bir gemi, ilk konumuna dönmeyip daha 

fazla yatmaya devam ediyorsa bu durumdaki gemi dengesine kararsız denge denir (Şekil 

2.14). 

 

Kararsız dengede; 

 

a. GM negatiftir yani, G noktası M noktasının üzerindedir. 

b. GZ kolu geminin yattığı tarafın ters tarafındadır. 

 

Şekil 2.17: Kararsız denge 



 

 

Şekil 2.18: Pozitif →doğrultucu moment-negatif→ yatırıcı moment 

 

2.1.5.5. Yalpanın Enine Hareket Merkezi ile Ağırlık Merkezi İlişkisi 

 

Dik pozisyonda yüzen bir gemide, G ve B noktaları gemi merkez hattı üzerinde 

bulunur. Böyle bir durumda gemiye etki eden yüzdürme kuvveti ile gemi ağırlığı birbirlerine 

ters yönlerde ve eşit büyüklüklerde olduklarından gemiye meyil yaptıracak bir moment 

oluşmaz. Böyle bir durumda gemi dik pozisyonunda yüzmesini devam ettirir. Fakat gemi 

içerisinde bulunan bir yük, gemide enine olarak yer değiştirir ise yani şifting edilir ise, G 

noktası şifting yönüne paralel olarak hareket eder ve G’ gibi bir noktaya gelir. 

 

Şekil 2.19: Ağırlık merkezinin yeri değişen bir gemi 

Şekil 2.18’de gemide bulunan bir yükün sancak tarafa kayması sonucu oluşan yeni 

ağırlık merkezinin yerini göstermektedir. Bu durumda gemi ok ile gösterilen yönde sancak 

tarafa meyil ederek yeniden denge durumuna gelecektir. 

 



 

 

Şekil 2.20: Meyil açısı 

Şekil 2.17’de M ve G noktalarının yeri biliniyor ise yani KM ve KG değerleri 

biliniyor ise MGG’ dik üçgeninden  ϴ meyil açısı trigonometri hesabı ile kolayca 

bulunabilir. 

 

Cotg ϴ = GM/GG´ 

 

Formülü ile  ϴ  yatma yani meyil açısı bulunabilir. 

Formüldeki GM değeri; 

GM   = KM – KG 

bağıntısı ile bulunabilir. 

GG’ = W.d/Δ 

W  = yeri değiştirilen yükün ağırlığı 

d = şifting mesafesi 

GG’ değeri, şifting yapılan yükün doğurduğu momentin deplasmana bölünmesi ile 

bulunur. 

 

 

  



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gemiye, denize elverişlik belgesinde belirtilen 

yolcu sayısından fazla yolcu girişine engel olacak 

şekilde önlem aldınız mı? 

 Gemiye yükleme sınırını aşan yük girişine engel 

oldunuz mu? 

 Dar açılı, sert yalpalarda, ağırlık yükselterek 

yalpayı yumuşatabildiniz mi? 

 Geniş açılı, yumuşak yalpalarda, ağırlık alçaltarak 

pozitif dengeyi artırdınız mı? 

 Yatın, gezi ve spor amaçlı 

olduğu unutulmayacak, amaca 

uygun denge yapısını bozacak 

ağırlık girişi veya yapı 

değişikliğine gidilmemesine 

dikkat ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. İyi bir gemi kullanıcısının özelliklerinden değildir? 

A) Temel bilgilere sahip olmak  

B) Tecrübeye sahip olmak 

C) Kişisel vasıflara sahip olmak 

D) Öz güven  sahibi olmak 

E) Aceleci olmak  

 

2. Güvenli gemi manevrasını etkileyen unsurlardan değildir? 

A) Kullanıcı yeterliği 

B) Gemi dizaynı 

C) Yer çekimi  kuvveti 

D) Geminin ileri yol ve döndürücü kuvvet kazanma yeterliği 

E) Manevra alanının genişliği 

 

3. Yüzme şartı için ne gereklidir? 

A) Geminin ağırlığı deplasmadan büyük olduğunda gerçekleşir. 

B) Geminin ağırlığı ile deplasmanı eşit olduğunda gerçekleşir. 

C) Geminin ağırlığı deplasmadan küçük olduğunda gerçekleşir. 

D) Geminin deplasmanı ile ağırlık farkı çok büyük olduğunda gerçekleşir. 

E) Geminin deplasmanı ile ağırlık farkı birbirinin iki katı olduğunda gerçekleşir. 

 

4. Gemiye etki yapan dikey kuvvetlerden değildir? 

A) Yer çekimi  kuvveti   

B) Metasentır yüksekliği 

C) Geminin ağırlık merkezi 

D) Geminin yüzdürme merkezi 

E) Yüzdürme kuvveti 

 

5. Deniz kirliliğindeki denge nasıl sağlanmıştır? 

A) Cezalarla sağlanmıştır. 

B) Kanunlarla sağlanmıştır. 

C) MARPOL ile sağlanmıştır. 

D) Kontrol ve denetimlerle sağlanmıştır. 

E) Hepsi ile sağlanmıştır. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

6. Pozitif dengenin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kararsız dengeye 

B) Kararlı dengeye 

C) Nötr denge 

D) Negatif denge 

E) Olumsuz denge 

 

7. Dış etkenlerden dolayı bir tarafına yatan bir gemi, eğer tekrar dik konumuna 

dönebiliyorsa o gemi nasıl bir dengeye sahiptir? 

A) Kararsız dengeye 

B) Kararlı dengeye 

C) Nötr denge 

D) Negatif denge 

E) Olumsuz denge 

 

8. Dış etkenlerden dolayı bir tarafına yatan bir gemi, ilk konumuna dönmeyip daha 

fazla yatmaya devam ediyorsa bu durumdaki gemi dengesine ne denir? 

A) Kararsız denge 

B) Kararlı denge 

C) Nötr denge 

D) Pozitif denge 

E) Olumsuz denge 

 

9. Merkez hattının (CL) sancağa veya iskeleye meyil yapmasına ne denir? 

A) Olumsuz denge 

B) Pozitif denge 

C) Dengesiz gemi 

D) Yalpa 

E) Alabora 

 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

  



 

UYGULAMALI TEST  

 

Bir geminin kaptanına giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Kaptan tarafından 

görevlendirilen kişi nezaretinde yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiklerinizi 

uygulayınız. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ  

 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gemi yalpaya düşünce oluşan olumsuzlukları gördünüz mü?   

2. Yolcular üzerindeki olumsuzluğu gördünüz mü?   

3. Yük  üzerindeki olumsuzluğu gördünüz mü?   

4. Kuzine ve salonlardaki olumsuzluğu gördünüz mü?   

5. Oluşan olumsuzlukları tablo hâlinde gösterdiniz mi?   

6. Bunları bir dosya kağıdında rapor hâlinde öğretmeninize teslim 

ettiniz mi? 

  

 

 

 

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. 

 

  



 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile pervane ile yatı döndürmeyi kolaylıkla yapabilecektir.  

 

 

 

 

 Limanlardan ayrılan ve limanlara yanaşan gemileri inceleyerek ve internetten 

kütüphanelerden araştırma yaparak pervaneyle yatın nasıl döndürüldüğü 

konusunda bilgi edininiz.  

 Edindiğiniz bilgileri rapor hâline dönüştürüp sınıfınızda sunum yaparak 

paylaşınız. 

 

3.PERVANE İLE YATI DÖNDÜRME 
 

Pervane: Gemiyi boysal olarak ileri ve geri hareket ettirebilecek her hız basamağına 

sahip olmak (Torna) 

 

Şekil 3.1: Pervanenin oluşturduğu kuvvetler 

3.1.Çift Pervane İle Yatı Döndürme 
 

 Çift Pervaneli ve Dışa Devirli Makineler  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 



 

 

Şekil 3.2: Çift pervaneli ve dışa devirli yatlar 

1) Makineleri tam yol geri çalışan ve dümeni sancakta bulunan bir tekne, pervanenin 

ileri çalışması ile oluşan pervane suları bu kez de dümen yüzeyinin ön sathına tesir  

edeceği için gemi pruvası, dümenin bulunduğu yöne döner. 

 

Şekil 3.3: Çift pervaneli ve dışa devirli yatlarda hareket yönleri 

2) Gemi geri yol ile dönerken pervanelerden biri ileri, diğeri geri çalıştırıldığı 

takdirde; 

 

Şekil 3.4: Çift pervaneli ve dışa devirli yatlarda tornayt manevrası 

 Dümen sancağa basılı ve her iki makinesi tornistan çalışan bir teknede 

geminin pruvası iskeleye kaçacaktır. 

 Sancak ileri, iskele tornistan yapılarak, dümen iskele alabanda yapılırsa 

pruva süratle iskeleye gelecek, devir dairesi alabanda ve sürat nispetinde 

azalacaktır. 

 

Gemiyi dururken döndürmek için ise; 

 

Tekne üzerinde yol yok ise bu şekil manevra için dümenin fazla bir etkisi olmaz. Yine 

de dümeni viyada bırakmayacak 10ºlik bir açı ile tutulması başarılı olur. 



 

 

Şekil 3.5: Çift pervaneli ve dışa devirli yatlarda tornayt manevrası 

Tekne dururken pervanelerden biri ileri, diğeri geri çalıştırılarak gemi saldırılır. 

Dümen ise tornistan çalıştırılacak makinenin yönünde 10ºlik bir açı ile tutulması yeterlidir. 

 

Teknenin olduğu yerde dönmesi için geri çalışan pervanenin devir adedi, ileri çalışan 

pervanenin devir adedinden fazla olmamalıdır. Yani sancaktan devir yapılmak istenirse 

dümen 10º basılmalı, sancak makine tam yol tornistan, iskele makine ağır veya yarım yol 

ileri çalıştırılmalıdır (Kısa bir devir yapılmalıdır.). 

 

 B.Çift Pervaneli ve İçe Devirli Makineler  

 

Gemi ileri yol ile dönerken pervanelerden birinin ileri diğerinin geriye çalıştırılması 

hâlinde; tekne üzerinde ileri yol varken ve dümen sancaktayken tabidir ki pruvası sancağa 

dönecektir. Dümen tarafındaki makine tornistan çalıştırılırsa, (sancak tornistan) gemi ileri 

hareketinin tesiri altında sancağa dönmekte devam eder. Geriye çalışan sancak pervane etkisi 

dümenin arka yüzüne yapacağı tesirle dönme keyfiyetini azaltacaktır. Bu sebeple, 

 

Şekil 3.6: Çift pervaneli ve dışa devirli yatlarda tornayt manevrası 



 

 

Şekil 3.7: Çift pervaneli ve dışa devirli yatlarda tornayt manevrası 

3.1.1. Gemilerde Kullanılan Pervane Sayısı 
 

Gemiler tek pervaneli olabileceği gibi ihtiyaca göre fazla pervaneli de olabilmektedir. 

 

3.1.1.1. Bir, İki, Üç ve Dört Pervaneli Gemilerde Pervanenin Yerleştirilmesi 

 

Pervane bir şaft aracılığı ile şanzımana ve güç kaynağı olan motora bağlıdır. Yelkenli 

teknelerde salmanın koruması nedeni ile şaft ve pervane hasarları az olmakla birlikte, 

bağlantı hataları, aşınma nedeni ile zorlanmalar ve su kaçırma sıklıkla görünür. Şaft pervane 

ikilisi üzerindeki tüm hatalar teknenin hız kaybına yol açar. Sisteme tutya bağlanmasından, 

şaft ve pervane değiştirmeye kadar varan tüm şaft pervane işlerinizin periyodik bakımlarının 

zamanı gelince yapılması gerekir. Bunlar tersane dönemlerinde yapılmaktadır. 

 

3.1.1.2. Birden Fazla Sayıda Pervaneye Sahip Gemilerde, Pervanelerin Kuvveti 

Uyguladığı Nokta ve Oluşan Moment 

 

Şekil 3.8: Sağa dönüşlü çift pervaneli geminin enine( padıl) etkisi 



 

Sancak ileri durumda (sağa) çalışırken sancak başomuzluktan çektiği suyu dışarı 

atacağı için burada bir boşluk oluşur. İskele tornistanda çalışırken (sağa) kıçtan çektiği suyu 

gemi kıçına sağa doğru bir itici etki yapacak sancak pervanenin yarattığı boşluğu dolduracak 

şekilde geminin kıçını sancağa itecektir. 

 

Bir gemi, makinesi ile ileri yol alırken üç kuvvetin bileşkesinde bir yön alır. 

 

Şekil 3.9: Değişik yön ve çalışma durumunda geminin kıçını çevirici bileşke kuvvet ve etkileri 

3.2. Tek Pervane İle Yatın Kıçını Savurma 
 

 Tek pervaneli bir gemide, ileri yolda boysal itme kuvveti geminin ileri gidişine 

engel, çekme kuvveti ise kıçı sancağa ya da iskeleye itecektir. Her iki kuvvetin 

değerleri birbirine eşit olursa gemi belli bir doğrultuda ilerleyecektir. 

 Sağa dönüşlü sabit adım pervane tornistan çalışırken yani sola döndüğünde 

geminin kıçını iskeleye, başını ise sancağa çevirecektir. Burada padıl etkisi 

özellikle gemi durduğunda kuvvetli ve sola-iskeleye doğrudur. Burada pervane 

ensel bir çekme etkisi üst ve alt kanat basınç farkı ile oluşmuş ve artmıştır. 



 

 Bu etkinin şiddeti üzerinde tabii ki doğru veya ters yönde oluşturacak ve 

etkileyecek rüzgâr, akıntı ve manevra esnasında halat ve çekit etkisinde çok 

büyük rol oynayacaktır. 

 İleri yolda sağa devirli dönen bir pervane üst kanadı dönmeye başladığında 

gemi tam yüklü bile olsa tam batmış olamayacağı için üstten hava emer ve bir 

çeşit çürük su yapar. Alt kanat daha derinde olduğu için sağlam su içinde oluşan 

ensel kuvvetin şiddeti, üst kanada göre daha fazladır ve alt kanadın yapacağı 

padıl etkisi gemi kıçını üst kanada nazaran daha sancağa çekecektir. 

 

Şekil 3.10: Ensel çekme kuvveti (dolu gemi) 

 

Şekil 3.11: Ensel çekme kuvveti (boş gemi) 

3.2.1. Padıl Etkisi 
 

3.2.1.1. Pervanede Dönüş Yönü 

 

 Pervanenin bir bölümü su dışındayken çekme etkisi (Padıl etki)  

 

Gemi az yüklü veya boş ise pervane üst kanadı su üzerinde döneceği için, alt kanatta 

daha güçlü bir ensel çekme oluşur. Yani padıl etkisi çok daha güçlü olacaktır. Geminin kıçı 

daha güçlü olarak çekecektir. Pervane ne yöne dönüyorsa o yöne doğru kuvvetli bir çekme 

olur. 

 Sağa devirli pervane 



 

o Sağa devirli sabit tek adım pervane ile donatılmış bir gemide 

pervane sola devirli iken (tornistan çalışırken) ortaya çıkan ensel 

kemeresel kuvvet yani padıl etkisi sağa doğru olup geminin kıçını 

iskeleye, başını ise sancağa itecektir. Tornistanda kemeresel kuvvet 

daha büyüktür. Sebebi; pervane, suyu kıçtan emip karinaya 

püskürtür. Bu yüzden padıl etki ileriye hareketten daha fazladır. 

o Sağa devirli değişken adım tek pervaneli bir gemi tornistanda 

çalışırken sadece pitch açısı tornistana uygun verildiği halde 

pervane şaftı yine sancağa döndüğü (sabit dönüş) için yine 

kanatlarda meydana gelen ensel çekme ileri yolda olduğu gibi 

sancağa itecektir. 

 

 Sola devirli pervane 

 

Sola devirli sabit tek adım pervane ile donatılmış bir gemide pervane sola devirli iken 

(tornistan çalışırken) ortaya çıkan ensel kemeresel kuvvet yani padıl etkisi sağa doğru olup 

geminin kıçını sancağa, başını ise iskeleye itecektir.  

 

Tornistanda kemeresel kuvvet daha büyüktür. Sebebi; pervane, suyu kıçtan emip 

karinaya püskürtür. Bu yüzden padıl etki ileriye hareketten daha fazladır. 

 

3.2.1.2. Pervanenin Padıl Etkisi 

 

Pervanenin ileri veya geri itici hareketinin dışında, pervanenin dönüş yönü itibarıyla 

oluşturduğu ve hareket yönüne dik olan bir “yana çekici” hareketi (ensel çekme etkisi ) de 

vardır. Buna padıl etkisi denir. 

 

 

Şekil 3.12: Padıl etkisi 

Bu etki, pervane kanadının üst ve alt uçları arasındaki basınç farkı nedeniyle oluşur. 

Geminin sürati arttıkça padıl etkisinin değerinde bir azalma olur. Ancak hiçbir zaman 

sıfırlanmaz. 



 

 

Şekil 3.13: İlerleme kuvveti ve padıl etkisinin kuvvetleri vektörel olarak toplayacağı 

 

Geminin ilk hareketinde ise bu etki en maksimum değerde olup sürat arttıkça 

azalacaktır. Çift pervaneli bir gemide, kontur manevrada bu hareket yine en max. değerde 

oluşur. 

 

Pervane kanatları belirli bir açıda suları bordaya doğru iteceğinden ileri ve tornistan 

çalışması sırasında bir enine ( bordalara doğru ) çekiş kuvveti oluşturacaktır.  

 

Padıl tesiri tek pervaneli bir teknede tornistan manevralarda ve aborda olma veya 

avara etmede dikkate alınması gerekli bir etkidir. Bu kuvvetin asıl nedeni merkez hattının 

altındaki kanatların oluşturduğu etkinin üstteki kanatlara nazaran daha fazla olmasıdır. 

 

 Tanımı 

 

Bir gemi, makinesi ile ileri yol alırken üç kuvvetin bileşkesinde bir yön alır. 

 

 Pervane ileri-geri hareketi 

 Padıl etkisi 

 Dümen etkisi 

 

Pervanenin merkez etkisi (axial thrust) teknenin baş-kıç yönünde etki eden bir kuvvet 

oluşturarak geminin ileri veya geri hareket etmesine sebep olur. Pervane merkezi itiş 

kuvveti, ileri yolda daha kuvvetlidir. Buna sebep; teknenin yapılışında uygulanan tekne 

biçimidir. Tornistan çalışan bir pervanenin suları tekneye çarptığında daha yavaş hareket 

etmesine sebep olur. Pervane kanatlarının çarpmasıyla hareket eden sulara pervane suyu 

denir. Tam yol geri çalışan pervanenin gücü, yarım yol ileri çalışan pervane gücündedir. Bu 

azalma miktarı türbinli gemilerde %60 kadardır. Tam yol ileri seyreden bir geminin durma 

mesafesi pervane merkezi etki gücüne, teknenin biçimine, makine gücüne, trimine ve 

draftına bağlı bir mesafedir. On bin tonluk bir yük gemisi genel olarak altı gemi boyu bir 

mesafe içinde durabilir. Böyle bir manevrada pervaneyi birden tam yol geri çalıştırmak 

sakıncalıdır. Önce ağır yol ve ardından yarım yol ve tam yol geri çalıştırılmalıdır. 

 



 

Pervane kanatları belirli bir açıda suları yanlara (bordalara doğru) iteceğinden, ileri ve 

geri çalışması sırasında merkezi etkisine benzer şekilde bir enine çekme kuvveti (transverse 

thrust) oluşturacaktır. 

 

Bu kuvvetin doğmasına sebep; pervanenin merkezin altında çalışan kanatların daha 

derin su içinde olması ve oluşan etkiyi üst kanatların etkisinin karşılayamamasıdır. Enine 

pervane etkisi sebebiyle ileri yolda pruva iskeleye kaçarken geri yolda teknenin kıçı iskeleye 

kaçar (normal sağa devirli pervanede). Pervanenin bu etkisi boş gemide daha etkindir. 

 

 Sağa devirli pervanede padıl etkisinin yönü 

 

Kaç kanatlı olursa olsunlar sola ve sağa iki devir yönü vardır.  

 

İleri yolda çalışan bir pervanenin kanatları suyu baş taraftan kendisine çeker. Kıç 

tarafa doğru atar. Emdiği (çektiği) suların meydana getirdiği akıntıya “emme akıntısı”, 

kendisine uzaklaştırdığı akıntıya da “püskürtme akıntısı” adı verilir. Pervanenin yarattığı 

dönme etkisinin içindeki püskürtme akıntısı içinde dönerek ilerleyen su akımına dönme 

akıntısı denir. Pervanenin çalışırken oluşturduğu tüm bu su akıntılarına da “pervane suyu” 

denir. 

 

 

Şekil 3.14: Pervane suyu dönme akıntısının sarmal akıntı kollarının dümen yelpazesine çarpma 

biçimi ve oluşan padıl kuvveti 

 

İskele emme akıntısı dümen yekesine alt kısımdan daha güçlü (sağa devirde) çarpar. 

Sancak emme akıntısı yekeye üst kısımdan daha az güçle çarpacağından her iki taraftan 

gelen emme etkisi sancakta daha güçlü olacağı için geminin kıçını iskeleye itecektir. 

 

Sağa dönüşlü değişken adım bir pervanede tornistanda yine şaft yönü sabit olacağı için 

(sağa devirli) pervane suyu kıçı sancağa itecektir. 



 

 

Şekil 3.15: Değişken adımlı pervane 

Sağa dönüşlü sabit adımlı bir pervane tornistan çalışırken kıçı iskeleye, başı ise 

sancağa itecektir. 

 

Sabit adım pervaneler, tornistan çalışırken ileri çalıştıkları yönün tersine döner. 

Değişken adım pervaneler ise ileri ve geri çalıştıklarında dahi pervane şaftı sürekli aynı yöne 

döner. 

 Orta ve yüksek hızlarda yol alan bir gemide sağa devirli sabit adım tek 

pervanenin oluşturduğu kemeresel yatay ensel çekme etkisi, kıçı sancağa, 

başı ise iskeleye çekecek ancak oluşan bu padıl etkisi, durağan halden 

daha küçük şiddette olacaktır. 

 Tam yolda ilerleyen bir gemide ise bu etki tam tersine dönecek bu sefer 

kıç iskeleye, baş ise sancağa kaçacaktır. 

o 1. neden: Pervane suyunun dümen yelpazesinin üzerinde 

oluşturduğu etkinin artması, kıçı iskeleye doğru itmesidir. 

o 2. neden: Hız arttığında düşey kanatlardan doğan ve kıçı iskeleye 

zorlayan bileşke kemeresel kuvvetin büyümesidir. 

 



 

 

Şekil 3.16: Orta ve yüksek hızlarda padıl etkisi 

 Kısaca, sağa devirli sabit adım pervane 

o İleri harekete geçildiğinde baş iskeleye, kıç sancağa kaçar. 

o Tornistanda (sola) kıç iskeleye, baş sancağa kaçar. 

o Orta ve altı hızlarda kıç az sancağa, baş iskeleye kaçar. 

o Yüksek hızlarda ise kıç iskeleye, baş sancağa kaçacaktır. 

 

 Sola devirli pervanede padıl etkisinin yönü 

 

Pervane tornistanda (sola devirde) çalışırken püskürtme akıntısı bu sefer başa, 

karinaya yönelik olur. Dönme akıntısının sarmal kolları, ileri yolda yekeye çarparken burada 

karinaya çarparak ensel bir padıl çekme etki oluşturacaktır. Sağa devirli üst kanat üst taraftan 

suyu alıyor, döndürüp yekenin sancak altına çarptırıyor. Alt kanat sancaktan suyu emerek 

döndürüp yekenin iskele üst yarısına çarptırır. 

 

Şekil 3.17: Şaft yönünün değişmesi 

 Çift pervaneli gemiler 



 

o Dışa dönüşlü sabit adım çift pervaneli gemiler 

o İçe dönüşlü sabit adım çift pervaneli gemiler 

o Dışa dönüşlü değişken adım çift pervaneli gemiler 

o İçe dönüşlü değişken adım çift pervaneli gemiler 

 

Dışa devirli sabit adım çift pervaneli gemilerde; her iki pervane de ileri yolda dışa 

devirli iken tornistanda her ikisi de içe döner. 

 

 Tek pervaneli gemilere göre manevra etkindir. 

 Dümen arızasında pervaneler ile gemi baş tutabilir. 

 Aynı devirde çalışan her iki pervanenin birbirlerine karşı etkileri nötr 

olacağından padıl etkisi sıfırdır. 

 Çift pervane sebebiyle her iki bordadan da aynı biçimde yanaşılır. 

 Kontur pervane manevrası ile çok dar bir alanda döndürmek mümkündür. 

 

DURUM –1. Çift pervane dışa devirli 

 

Her iki pervane ileri dümen ortada 

 

Her iki pervane aynı tornada ileri, dümen İsk/San. 

 

Padıl 0 veya sıfıra yakın gemi istenen yöne döner. İskele veya sancağa dönüşlerde 

farklı bir kazanç yoktur. Yüksek sürat ve büyük dümen açıları ile yapılan manevrada 

geminin devir dairesi o oranda küçülür. 

 

 İçe devirli çift pervanede padıl etkisi 

 

Tek pervane tornistan çalışırsa pervanenin çekme etkisi ile açıklık etkisi birbirlerine 

karşı yönlerde ortaya çıkacağından gemi kıçının savrulacağı taraf bu iki etkiden hangisinin 

üstün geleceğine bağlıdır ve kıç savrulmayı oldukça isteksiz yapar. 

 

Dışa dönüşlü değişken adım çift pervaneli bir gemide tek pervane tornistan çalışırken 

durum aynıdır. 

 

 İçe dönüşlü sabit adım çift pervaneliler  

o İleri yolda : Sancak ileride iken çekme (padıl) etkisi ile kıç 

iskeleye; iskele ileride ise çekme etkisi kıçı sancağa çeker. Pervane 

açıklık etkisi ise daima ters yöne itecektir. 

o Tornistanda : Sancak tornistanda çekme etkisi kıçı sancağa, açıklık 

etkisi ise iskeleye çeker. 

o İskele tornistanda : Çekme etkisi kıçı iskeleye çeker. 

 

İçe dönüşlü sabit adım pervaneli bir gemiyi biraz ilerletecek ve dümen kullanarak 

döndürmek daha uygundur. 

 



 

DURUM–2. Çift pervaneli gemide sancak ileri, iskele tornistan. Dümen ortada. 

Geminin kıçı sancağa, pruvası ise iskeleye çekecektir. 

 

Dar bir sahada geminin devir dairesi küçültülmüş olur (Pervaneler arası mesafe ne 

kadar çoksa manevrası o kadar iyi olacaktır.). 

 

Şekil 3.18: Değişik manevralarda çift pervaneli gemiyi etkileyen kuvvetler 

 

 Dışa devirli çift pervanede padıl etkisi dışa dönüşlü değişken adım çift 

pervane 

 

 İleri yolda  

o Sancak pervanenin açıklık ve çekme (padıl) etkisi kıçı sancağa iter. 

o İskele pervanenin açıklık ve çekme etkisi kıçı iskeleye çeker. 

 

 Tornistan yolda  

o Sancak pervanenin açıklık etkisi kıçı iskeleye çekme etkisi de 

sancağa iter. 

o İskele pervanenin açıklık etkisi kıçı sancağa, çekme etkisi ise 

iskeleye iter. 



 

 

Pervane şaftı hep aynı yöne dönüyor. Buna göre yalnız tek pervane ileri çalıştırılırsa 

gemiyi belirli bir rotada götürmek için büyük değerde bir viya dümen kullanılmalıdır. 

Çünkü, kıç açıklık ve çekme etkileri aynı yönde olduğu için kıç daha fazla savrulacaktır. Bu 

sebeple de gemiyi ileri çalışan pervane yönüne çevirmek zor, aksi tarafa ise kolaydır. 

 

Şekil 3.19: Çift pervaneli gemide viyalama 

Kontur uygulanabilir ancak pruvayı çevirirken gemi üzerinde yol olmalıdır. 

 

o İçe dönüşlü değişken adım pervaneli gemilerde yukarıda 

anlatılanların tersi oluşur. 

o Üç pervaneli gemiler : Çoğunlukla orta pervane sağa devirli olup 

hangi tarafa dönülecek ise o yöne çevrilip o tarafın pervanesine 

destek olur. Aynı çift pervaneli gemi gibi kullanılır. Geminin ileri 

veya tornistan gücüne destek vermek üzere o pervane ile birlikte 

çalıştırılır. 



 

 

Şekil 3.20: Dışa devirli pervanelerde padıl etkisinin birbirini yok edişi 

 

DURUM–3. Sancak pervane ileri, iskele pervane tornistan, dümen iskele/sancak 

alabanda. 

 

Geminin kıçı süratle olduğu yerde sancağa savrulur. Savrulma her iki pervaneye 

uygulanan farklı devir adedi (torna) ile değiştirilir. İleri veya tornistan yol da kazandırır. 

 

Bir geminin dümen etkisine sahip olabilmesi için, muhakkak üzerinde yol olmalıdır. 

Bu sebeple gemiye önce (ileri/geri) yol kazandırılmalı sonra dümene basılmalıdır. Bu 

senaryoda gemiye az yol kazandırmak için ileri yol, tornistana nazaran daha fazla 

verilmelidir. 

 



 

 

Şekil 3.21: Değişik manevralarda çift pervaneli gemiyi etkileyen kuvvetler 

  



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sancağa dönmek için sancak makineyi tornistan, 

iskele makineyi ileri yolda çalıştırınız. 

 İskeleye dönmek için, sancak makineyi ileri, 

iskele makineyi tornistan çalıştırınız.  

 Sağa devirli tek pervaneye sahip duran veya dura 

yakın geminin makinesine kısa süreli fakat 

kuvvetli ileri yol verilerek kıçını sancağa 

savurtunuz. 

 Sağa devirli tek pervaneye sahip duran veya dura 

yakın geminin makinesine kısa süreli fakat 

kuvvetli geri yol verilerek kıçını iskeleye 

savurtunuz. 

 Sola devirli tek pervaneye sahip duran veya dura 

yakın geminin makinesine kısa süreli fakat 

kuvvetli ileri yol verilerek kıçını iskeleye 

savurtunuz. 

 Sola devirli tek pervaneye sahip duran veya dura 

yakın geminin makinesine kısa süreli fakat 

kuvvetli geri yol verilerek kıçını sancağa 

savurtunuz. 

 Tekne üzerinde oluşabilecek 

gerilimlere dikkat ediniz.  

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi padıl etkisini tanımlamaktadır? 

A) Pervane ne yöne dönüyorsa o yöne doğru kuvvetli bir ensel çekme oluşmasıdır. 

B) Gemi az yüklü veya boş ise pervane üst kanadı üzerinde bir kuvvet oluşmasıdır. 

C) Geminin başını daha güçlü olarak çektiren pruva kuvvetidir. 

D) Geminin kıçını daha güçlü olarak çektiren pruva kuvvetidir. 

E) Sağa devirli sabit tek adım pervane ile donatılmış bir gemide ileri yolda padıl 

etkisi sola doğrudur. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi padıl etkisiyle ilgili olarak doğru verilmemiştir? 

A) Sola devirli iken (tornistan çalışırken) ortaya çıkan ensel kemeresel kuvvet yani 

padıl etkisi sağa doğrudur. 

B) Sola devirli iken (ileri yol çalışırken) ortaya çıkan ensel kemeresel kuvvet yani 

padıl etkisi sola doğrudur. 

C) Padıl etkisi geminin ilk hareketinde maksimum olur. 

D) Sağa devirli iken (ileri yol çalışırken) ortaya çıkan ensel kemeresel kuvvet yani 

padıl etkisi sola doğrudur. 

E) Çift pervaneli bir gemide, kontur manevrada bu hareket yine en maksimum 

değerde oluşur. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi padıl etkisiyle ilgili olarak doğru verilmiştir? 

A) Sola devirli iken (tornistan çalışırken) ortaya çıkan ensel kemeresel kuvvet yani 

padıl etkisi sola doğrudur. 

B) Sola devirli iken (ileri yol çalışırken) ortaya çıkan ensel kemeresel kuvvet yani 

padıl etkisi sağa doğrudur. 

C) Sağa devirli iken (tornistan çalışırken) ortaya çıkan ensel kemeresel kuvvet yani 

padıl etkisi sağa doğrudur. 

D) Sağa devirli iken (ileri yol çalışırken) ortaya çıkan ensel kemeresel kuvvet yani 

padıl etkisi soğa doğrudur. 

E) Geminin sürati arttıkça padıl etkisinin değerinde bir azalma olur. 

 

4. Bir gemi, makinesi ile yol alırken üç kuvvetin bileşkesinde bir yön alır. Bu 

kuvvetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru verilmemiştir? 

A) Pervane geri hareketi 

B) Padıl etkisi 

C) Dümen etkisi 

D) Pervane ileri  hareketi 

E) Bu üç kuvvetin vektörlerinin çıkarılmasıyla bulunur. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

5. İleri yolda çalışan bir pervanenin kanatları suyu baş taraftan kendisine çeker. 

Kıç tarafa doğru atar. Pervanenin yarattığı dönme etkisinin içindeki püskürtme 

akıntısı içinde dönerek ilerleyen su akımına ne denir? 

A) Emme akıntısı 

B) Püskürtme akıntısı 

C) Dönme akıntısı 

D) Pervane suyu 

E) Dümen etkisi 

 

6. İleri yolda çalışan bir pervanenin kanatları suyu baş taraftan kendisine çeker. 

Kıç tarafa doğru atar. Pervanenin kendisine uzaklaştırdığı akıntıya  ne denir? 

A) Emme akıntısı 

B) Püskürtme akıntısı 

C) Dönme akıntısı 

D) Pervane suyu 

E) Dümen etkisi 

 

7. İleri yolda çalışan bir pervanenin kanatları suyu baş taraftan kendisine çeker. 

Kıç tarafa doğru atar. Pervanenin emdiği (çektiği) suların meydana getirdiği 

akıntıya ne denir? 

A) Emme akıntısı 

B) Püskürtme akıntısı 

C) Dönme akıntısı 

D) Pervane suyu 

E) Dümen etkisi  

 

8. İleri yolda çalışan bir pervanenin kanatları suyu baş taraftan kendisine çeker. 

Kıç tarafa doğru atar. Pervanenin çalışırken oluşturduğu tüm su akıntılarına ne 

denir? 

A) Emme akıntısı 

B) Püskürtme akıntısı 

C) Dönme akıntısı 

D) Pervane suyu 

E) Dümen etkisi  

 

9. Sağa devirli sabit adım pervane ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış 

verilmiştir? 

A) İleri harekete geçildiğinde baş, iskeleye; kıç, sancağa kaçar. 

B) Orta altı hızlarda kıç, iskeleye; baş, sancağa kaçar. 

C) Tornistanda (sola) kıç, iskeleye; baş, sancağa kaçar. 

D) Orta hızlarda kıç, az sancağa; baş, iskeleye kaçar. 

E) Yüksek hızlarda ise kıç, iskeleye; baş, sancağa kaçacaktır. 

 



 

10. Dışa devirli değişken adım çift pervanede padıl etkisi ile ilgili olarak verilen 

aşağıdaki şıklarda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) İleri yolda; sancak pervanenin açıklık ve çekme (padıl) etkisi kıçı sancağa iter. 

B) İleri yolda; iskele pervanenin açıklık ve çekme etkisi kıçı iskeleye çeker. 

C) Tornayt manevrada padıl etkisi çok azdır. 

D) Tornistan yolda; sancak pervanenin açıklık etkisi kıçı iskeleye çekme etkisi de 

sancağa iter. 

E) Tornistan yolda; iskele pervanenin açıklık etkisi kıçı sancağa, çekme etkisi ise 

iskeleye iter. 

 

 

 

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 “Uygulama Test”e geçiniz. 

 

 

 

  



 

UYGULAMALI TEST  

 

Bir geminin kaptanına giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Kaptan tarafından 

görevlendirilen kişi nezaretinde yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiklerinizi 

uygulayınız. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ  

 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Geminin ilk hareketinde padıl etkisini gördünüz mü?   

2. Geminin hareketini gözlemlediniz mi?   

3. Yine senaryoyu tekrar ederek geminin ilk hareketinde padıl etkisini 

gördünüz mü? 

  

4. Geminin hareketini gözlemlediniz mi?   

5. Bunları bir dosya kağıdında rapor hâlinde öğretmeninize teslim 

ettiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  



 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile dümen ve başiterle yatı döndürmeyi kolaylıkla yapabilecektir. 

 

 

 

 

 Dümen ve başiterle yatı döndürmeyi  inceleyerek internetten ve 

kütüphanelerden araştırma yaparak bilgi edininiz.  

 Edindiğiniz bilgileri rapor hâline dönüştürüp sınıfınızda sunum yaparak 

paylaşınız  

 

4. DÜMEN VE BAŞİTERLE YATI 

DÖNDÜRME 
 

 

Şekil 4.1: Azipod sistemiyle pervanenin 360° döndürülebileceği 

 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 



 

 

Şekil 4.2: Değişik durumlarda geminin oluşturduğu kuvvetlerin vektörel gösterimi 

 

4.1. Dümen İle Yatı Döndürme 
 

4.1.1. Dümen Üzerindeki Kuvvetler  
 

 

Şekil 4.3: İskeleye basılmış dümende bileşenler 

 45
o
ye kadar döndürme bileşeni büyümesini sürdürür. Bundan sonra etkisi 

küçülmeye başlar (kemere doğrultusu bileşeni). 45
o
ye kadar olan dümen 

açılarında büyür, 45
o
den sonraki dümen açılarında da etkisini sürdürür (tarama 

bileşeni). 



 

 Döndürme bileşeninin en etkin olduğu verim açısı 38
o
dir ki buna alabanda 

dümen denir. Sonuna kadar alabanda edilmemelidir. Dümen takozlarına dümen 

dolabı sıkışıp takılabilir. 

 Su akım hızı: Dümen kuvveti ile su akım hızı arasındaki bu ilişkiden, özellikle 

dar sularda alçak hızla manevra yapılırken dümen yelpazesinden 10 – 15 saniye 

süreli bir hızla pervane suyu akıntısı geçirilerek gemiyi çok ilerlemeden ve 

hızlandırmadan çabucak savrulup dönmeyi sağlayabilir. Bu da ileri tokatlama 

ile sağlanabilir. 

 

 Tokatlama: Kısa süreli olarak bir anda yüksek torna verilmesi ve stop 

edilmesidir.   

 

Ancak sürekli tokatlamalar ile de baş tutturmak pek de yararlı bir yöntem değildir. 

 

Dar sularda yol alırken veya manevra yaparken dümen yelpazesinden alınacak verime 

fazla güvenilmemelidir (Alçak hız, düşük su akımı, dümen etkisini azaltır.). 

 

Dümen etkinliğini artıran pervanelerin yarattığı su akımı olup yelkenli teknelerde bu 

etki görülmediği için dümen etkisinde zayıftır. Bunlarda dümen suyu etkisi vardır. 

o Tek pervane – tek dümen yelpazeli gemilerde pervanenin tam 

kıçına donatıldığı için dümen etkisi çok iyidir (su akımı hızına 

göre). 

o Dışa devirli çift pervane – tek yelpaze gemilerde, dümen iki 

pervane arasında olup su akım etkisinden uzaktır. Bu sebeple 

yelkenli tekneler gibi, dümen etkisi zayıftır. 15
o
den sonraki dümen 

açılarında etkinliği artacaktır. 

o Çift pervane – çift yelpazeli gemiler: Yelpazeler tam pervanelerin 

ardına takıldığı için su akım çizgileri etkisinde kalacak ve iyi 

dümen dinleyecektir. 

 İnce kıçlı gemilere ulaşan su akım çizgileri, dolgun kıçlı gemilere nazaran 

daha düzenli olduğu için ince kıçlı gemiler daha iyi dümen dinler. 

 Dümen dinleme yolu : Geminin belirli bir anda sadece dümeni yardımıyla 

belirli bir rota üzerinde tutulabildiği yada istenilen rotaya 

döndürülebildiği en alçak hıza dümen dinleme yolu (minimum steerage 

speed) denir. Her kullanıcı kendi gemisinin dümen dinleme yolunu 

bulmalıdır. Özellikle tek pervaneli gemilerde önemlidir. Çift pervaneli 

gemilerde makine kuvveti ile de baş tutulabileceği için daha az önemli 

olabilir. 

 

4.1.1.1. Dümende Oluşan Kuvvetler 

 

Pervane ve dümen etkisi; 

 

 Tek pervaneli sabit adım bir gemi sağa devirli pervanesiyle; 

 

 İleri yolda; 



 

 

 Durum I 

 

Şekil 4.4: Baş iskeleye kıç sancağa kaçmanın geminin sürati ile orantılı olduğu 

 Durum II  

 

Şekil 4.5: Dümen etkisi ile padıl itme gücünün geminin başını sancağa itmesi, Üstte dümen etkisi 

olmadığı durumda pervanenin ensel itme gücü ile kıçı sancağa iteceği 



 

 Döndürücü kuvvet 

 

 Durum III; dümen iskele alabandada pervane ileri yolda çalışıyor. 

 

Şekil 4.6: Geminin başının süratle iskeleye kıçı sancağa döneceği ve iskeleye devir dairesinin 

küçük olacağı 

 Durdurucu kuvvet 

 Durum IV; dümen ortada  

 

 

Şekil 4.7: Rüzgârlı alanda tornistan (dümen ortada) 

 



 

 Durum V; pervane sabit adım sağa devirli. Dümen iskele alabanda, pervane 

tornistan. 

 

Şekil 4.8: Rüzgârlı alanda tornistan (dümen iskele alabandada) 

  



 

 

 Durum VI; dümen sancak alabandada ve pervane tornistan çalışıyor. 

 

 

Şekil 4.9: Rüzgârlı alanda tornistan (dümen sancak alabandada) 

Bu tip gemilerle sancaktan yanaşmak zordur. 

 

4.1.1.2. Dümenin Basılması İle Gemide Oluşan Hareket  

 

Bazı tanımlamaları hatırlayalım. 

 

 Dümen açısı: Dümen açısı büyüdükçe dönme çemberi küçülür (En küçük 

dönme çemberi, alabanda ile bulunur.). 



 

 Geminin hızı : Ticaret gemileri gibi, kalın çizgili ve su çekimine oranla boyu 

daha kısa olan gemilerde, belirli bir dümen açısı ile yüksek hızlarda daha küçük 

dönme çemberi elde edilir. 

 Yüklülük: Yüklü durumlarda dönme çemberi, boşa oranla daha büyüktür. 

 Eğim: Başlıyken kıçlı olduğu duruma göre daha küçük dönme çemberi çizer. 

 Bayılma: Sancağına veya iskelesine bayılmış bir gemide, gemi yüksek 

bordasına (tarafına) dönerken alçak bordasına dönüştekinden daha küçük dönme 

çemberi çizer. 

 Dönüş yönü: Sağa devirli, tek pervaneli bir gemi, tam yol ileri giderken belli 

bir dümen açısı için sancak tarafına daha küçük dönme çemberi çizer. 

 Rüzgâr ve akıntı: Rüzgârüstüne ve akıntı üzerine daha büyük dönme çemberi 

çizilir. 

 

 İleri yol alan tek pervane – tek yelpazeli gemilerde dümen etkisi 

 

Şekil 4.10: Bordasal dışa kaymada oluşan kuvvetler 

 Bordasal dışa kayma: Dönme yönünün tersine gelişir. Önce dönülen 

yönün tersine gemi kayar. Bir süre sonra su direnci ile dengelenir. 

Sonucunda kıç, dümen basılan tarafın tersine baş ise dümen basılan tarafa 

savrulmaya başlayacaktır. 

 Savrulma: Su içinde ileri hareket ederken dümen basıldığında geminin 

orta noktasında veya ağırlık merkezinin ilerisinde, başa yakın tarafta 

bulunan bir nokta çevresinde çark etmesine savrulma denir. Genelde 

gemi boyunun %35-40 kadar baş bodoslamanın kıç tarafında ortaya çıkar. 

Hız arttıkça daha da başa ilerler. 

 Dönme : Gemi belirli bir hızla ilerlerken dümeni belli bir dümen açısı ile 

viya eder. Bir gemi savrulma noktası üzerinde viya edilen tarafa doğru, 

omurga hattı belirli bir çizgi üzerinde eğrilerek bu hayali eğri çizgi 

üzerinde dümenin basılı olduğu tarafa doğru hem dönecek hem de 

ilerleyecektir. Bir geminin meydana gelen hayali dönme çemberi 

üzerinde takip ettiği bu ize dönme denir. 

 



 

 

Şekil 4.11: Dönme izinin simülatör ortamında görülebileceği 

 Hız azaltma: İleri yolda yol alan bir gemide dümen kullanıldığı zaman 

hızda bir azalma söz konusudur. Ana nedeni, tarama bileşenidir. Bu 

bileşenin değeri ne kadar büyük olursa hız azaltma etkisi de o kadar fazla 

olur. Bileşenin değeri su akım hızına karşı gelen dümen açısının değeri 

ile orantılıdır. Dümen açısı çoğaldıkça hız azalır. Yani en büyük değeri 

alabanda dümen açısında, 45
o
de görülür. 

 

Şekil 4.12: Tarama ve döndürme bileşeninin görüntüsü 

o Tarama bileşeni dümen açısı ile doğru orantılı olarak artar, hız 

azalır. 

o Döndürme bileşeni dümen açısı 45
o
> oldukça gemi dönüşünün 

miktarını azaltıyor. 

o Gemi rotasından kaçtığında yeni rotaya girmek için hemen küçük 

dümen açısı yerine bir süre bekleyerek büyük dümen açısı 

kullanarak rotaya girilirse hız azalması çok olur. 

o Yakıt ve zaman açısından kayba uğramamak için küçük dümen 

açıları ile dümen tutulmalıdır. 



 

 Bayılma: İleri yol alırken dümen kullanılarak döndürülen gemilerde 

bordasal dışa kaymayı doğuran dümen kuvvetinin merkez kaç kuvveti, 

aynı anda dönülen tarafın aksine bir bayılma etkisi de yaratır. Bu etki 

kalın çizgili yüklü gemilerde çok az, ince hatlı yüksüz gemilerde ise 

oldukça fazladır. 

o Hız ve dümen açısı ile doğru orantılı olarak artar. İnce çizgili 

yüksüz gemiler özellikle dalgalar kemere istikametinden alınıyorsa 

hızlı ve büyük dümen açılı dönüşlerden kaçınmalıdır ve özellikle 

büyük gemilerde yüksüz iken dar alanlarda dönüşlerde bayılma 

etkisine ve bordasal dışa kaymaya çok dikkat edilmelidir. 

 

 Tornistanda dümen etkisi (tek pervane) 

 

Dümen etkisi gerek su akımı hızı ve gerekse dümen açısı bileşenlerinin doğuracağı 

ortak bir bileşke güç sonucunda ileri yolda olduğu gibi etkin değildir. 

 

Dolayısı ile tornistanla geri yol alan tek pervaneli gemilerin dümen kullanarak belli bir 

rotada tutulması ya da döndürülmesi olanağı yoktur. 

 

Geri yol alırken dümen ya da pervane çekme etkisinden dolayı, gemi üzerinde ortaya 

çıkan savrulmalarda, savrulma noktası bu kez de kıça yakın bir noktadadır. Geriye doğru 

yapılacak manevralarda oluşacak savrulma nedeniyle, baş taraf büyük bir yay çizecektir. 

Uzun boylu gemilerde dar sularda bu pruva dönme çemberi (yayı) mutlaka hesaplanmalıdır. 

 

 

Şekil 4.13: Bow thrusterın tornistanda çok etkili olacağı, pivot point kıçta, kuvvet kolu uzun, 

dönüş taraf omuzluğunda yardımcı direnç oluşacağı 

 

 Çift pervaneli gemide torna – dümen etkisi 

 

Çift pervane tornistanda bir yöne döndürmede bir dümen gibi kullanılıp dümen 

yelpazesi ile de desteklenebilir. Böylece tornistanda belli bir rotada götürülebilir. Kaçma ve 

savrulmalar, pervaneler ayrı ayrı kullanılarak durdurulabilir. 



 

 Başta dönme 

 

Gemilerin 360º dönme zamanları; alabanda dümen ile küçükler için 3 dakika, orta 

büyükler için ise 7-8 dakikadır. Dolu deplasman 200.000 tonluk bir gemi, ortalama 12-13 

dakikada döner. 

 

 Kıçta savrulma 

 

Savrulma için ise 300 metrelik bir geminin savrulma noktası, 1/3 oranına göre baştan 

100 metre, kıçtan 200 metre ötede ise; gemi her 1º için bu noktadan dışarı 3,5 metre savrulur. 

(kıç) 3º değişse, 10 metre dar sular için tehlikeli bir savrulmadır.  

 

Şekil 4.14: Savrulma mesafesi 

 

Savrulma noktası, geminin 

a) Su altı biçimine, 

b) Hızına, 

c) Eğimine, 

d) Hareket yönüne bağlı olarak değişir. 

 

İleri yolda savrulma noktası 1/3 oranında başa doğru, gemi başlı ise daha başta; 

gemi kıçlı ise daha kıçta olur. 

 

İleri hız arttıkça daha başa yaklaşır. Gemi tornistanda iken savrulma noktası kıçtan 1/5 

oranında başa doğrudur. 

 

 Bordada kayma 



 

Boş gemiler, yüklü gemilere oranla daha fazla bordasal kayma yapar. Karina yüzeyi 

azaldıkça gösterilen direnç azalır ve daha çok kayar. 

 

 Eğim: (başlı ve kıçlı olma durumu) Kıçlı gemilerde savrulma noktası 

kıça daha yakındır. İyi dümen dinler ancak dönme çemberleri daha 

büyüktür. 

 

Rüzgâraltına → kolay, 

Rüzgârüstüne → zor döner. 

Kuvvetli başomuzluk rüzgârlarında zor abranır. 

Başlı gemilerde savrulma noktası başa daha yakındır. Makine gücünden tam 

yararlanamaz. Zor dümen dinler. Ancak dönme çemberleri düşüktür. Rota üzerinde 

gezer. Dümene geç yanıt verir, verince de süratle savrulur. Dümen denetlenemez. 

Rüzgârüstüne → kolay, 

Rüzgâraltına → zor döner. Kuvvetli kıç omuzluk rüzgârlarında zor abranır. 

 

 Bayılma: Bayılmış gemi dümene zor yanıt verir. Aykırı rüzgârlarda 

abramak zordur. Dümen yüksek borda tarafına basıldığında daha küçük 

dönme çemberi çizer. Çift pervaneli gemilerde alçak borda tarafındaki 

pervane daha etkindir. Baş tutmak için alçak borda tarafına doğru dümen 

basılır. 

 

 Yüklülük: Çok yüklü gemi rüzgârdan az etkilenir. Dümen ve makineye 

daha güç yanıt verir. Yavaş yol kazanır. Yol kazanınca da durması için 

çok büyük kuvvetler kullanılır. Çarpışmada hasar büyüktür. Daha büyük 

dönme çemberi çizer. Durma mesafesi artar. Boş gemiler için durum tam 

tersidir. 

 

Ticaret gemileri yarım veya 2/3 yüklü ve biraz kıçlı iken kolay, tam boşken zor 

abranır. Tam yüklüyken en zor abranır. 

 

Büyük boyutlu, tam yüklü, sabit adım tek pervaneli, alçak makine güçlü, makine 

komutlarına geç yanıt veren (türbinli), dümen tutma yeteneği zayıf olan  tip gemiler en zor 

abranan gemilerdir. Dar sularda mutlaka çekit kullanmalıdır. 

 

4.1.1.3. Dönme Dairesi  

 

Pervane ileri yolda çalışırken dümeni alabandaya basarak gemiyi belirli bir alan içinde 

döndürüp yeniden evvelki rotasına getirirken belirlediği çembere devir dairesi (turning 

circle) denir. Her gemi için devir dairesi, yapılacak manevralar için gerekli bir ön bilgidir. 

Geminin boyu, eni gibi bilgiler içinde verilir. Uygun bir zamanda devir dairesini denemek 

yararlı bir tecrübe olur.  

 



 

 

Şekil 4.15: Dönme çemberi 

 Tanımı 

 

Belirli bir rotada belirli bir hızla yol alan bir gemide belirli bir dümen açısıyla 360ºlik 

bir rota değişikliği yaptırıldığında ağırlık merkezinin dümen suyu üzerinde oluşturduğu 

varsayılan ize dönme çemberi denir. 

 

 Dönüşün evreleri 

 

 Devir dairesi (dönme çemberi) 

 

Pervane ileri yolda çalışırken (sabit sürat ve dümen açısı ile) dümenin alabandaya 

basılarak gemiyi belli bir  alan  içinde  360
o
  çevirip  tekrar  eski  rotasına  gelirken  tekne  

rotasının belirlediği  çembere  devir  dairesi  denir.  

 

Teknenin özellikle dar alanlarda manevra özelliğinin bilinmesi açısından çok 

önemlidir.  

 



 

 

 Bordasal kayma 

 

Dönme başlangıcında geminin dümen basılan tarafın tersine doğru, gövdesel olarak ilk 

rota doğrultusundan ayrılması ve gemi ağırlık merkezi ile ilk rota arasında oluşan dikey 

uzaklıktır.  

 

o Savrulma noktası: Sürekli dönüşün herhangi bir anında dönme 

çemberi merkezinden geminin baş-kıç çizgisine indirilen dikmenin 

bu çizgiyi kestiği noktaya denir. 

o Savrulma açısı: Gemi ağırlık merkezinden dönme çemberine 

çizilen teğet ile baş-kıç çizgisi arasında kalan açıya denir. 

 

Şekil 4.16: Dönme çemberi 

 

 İlerleme  

 

Geminin dümene basıldığı noktadan itibaren esas rota üzerinde geminin aldığı 

mesafedir. Yani geminin ilk rotasından 90º uzaklaştığı andaki ilerleme değeridir. Dümenin 

ilk basıldığı A noktası ile bordasal dışa kaymanın başladığı B noktası arasındaki uzaklıktır.  



 

 

Şekil 4.17: İlerleme ve bordasal dışa kayma 

 Yanlama  

 

Dümene basıldıktan sonra geminin döndüğü noktadan esas rotaya olan dik 

mesafesidir.  

 

 Manevra çapı (taktik çap)  

 

Gemi 180 dönüşü tamamladığı anda gemi ile dönüşten önceki esas rota arasındaki dik 

mesafedir. Ya da ilk rotadan 180º uzaklaşıldığında, gemi ağırlık merkezinin ilk rota 

doğrultusundan olan dikey uzaklığına taktik çap denir. 

 

 Son çap (nihai çap)  

 

Geminin 360lik devrini tamamladığında oluşan dairenin çapıdır.  

 



 

 

Şekil 4.18: İleri yolda dümen yardımıyla döndürülen bir gemide, değişik noktaların çizdiği izler 

ve savrulma açısı 



 

 

Şekil 4.19: Dönme çemberi 

 Dönme dairesine etkiyen unsurlar 

 

 Akıntı-rüzgâr  

 

Gerek seyreden gerek manevra yapan bir gemi için rüzgâra kuvveti, rüzgâra açılan 

alanın büyüklüğüne bağlı olarak yelken üzerindeki momente benzer bir etki oluşturur. Bu 

moment; tekneyi döndürücü, hızlandırıcı, yavaşlatıcı veya düşürücü bir rol oynar. 

 

Bir tekne üzerinde rüzgârın etkinliği, güverte binasının konumuna ve rüzgâra 

gösterdiği alana bağlıdır. Pervane etkisi olmadan yol alan gemide rüzgâr daha etkileyici olur. 

Bu durumda dümen ile rota korunamazsa, rüzgâr pruvayı kaptı denir ve makine 

çalıştırılarak pervane ve dümen etkisi ile rüzgâr yenilmeye bakılır. 

 



 

o Düşme (leeway): Kemere doğrultusunda rüzgârın etkisinden kalan 

bir gemi hem rotasından sapma meyli gösterecek hem de düşme 

açısı dediğimiz, rüzgârın kuvvetine bağlı olarak belirgin bir açısal 

değerle rotasından uzaklaşacaktır. Manevra sırasında geminin 

sürati düştükçe düşme açısının büyüdüğü daima hatırlanmalıdır. 

 

Akıntı (current) veya gelgit (tide), suların bir yönde yer değiştirmelerine sebep olur. 

Bunun içinde yüzmekte olan gemi de bundan etkilenerek rotadan kaçmaya başlar veya 

rotasını koruduğu hâlde düşme olayı belirir. Manevra sırasında iki değişik kara maddesinden 

kerteriz almak, demirli gemilerin saldığı yöne dikkat etmek veya bir şamandıranın 

çevresindeki suların akışını gözlemek yararlı olur. 

 

 Trim-meyil 

 

 

Şekil 4.20: Köprü üstünden trim ve meyil değerlerinin görülebileceği 

 Pervanenin devir yönü 

 

Etkinlik açısından teknelerin en önemli parçasından biri de pervanelerdir. Pervanenin 

bir tam turda aldığı yola piç denir. 

 

4.2.Baş İterİle Yatı Döndürme 
 

4.2.1. Baş İter 
 



 

Pervanenin sağa veya sola devirli olması önemli değildir. Sağa devirlide başı biraz 

iskelede; sola devirlide biraz sancakta tutmakla başiterin etkisi kolayca yenilir. Kıç taraf 

önce yanaşacaksa baş iter çok yardımcıdır. Yine tornistanda mükemmel yardımcıdır. Önce 

tornistanla gelinerek yanaşmalarda, ileri yolla gemiyi hemen durdurmak ileri yolla hareket 

eden gemiyi durdurmaktan daha kolaydır. 

 

Etkin bir dümen kuvveti için gemiye yürütücü bir kuvvet uygulanmalıdır. Bu da 

pervane gücü ile olur. Ancak gemi her hâlükârda ileri veya geriye az da olsa yol kazanır. Bu 

durum manevrada genelde istenmez. Geminin yol kazanmadan olduğu yerde dönmesi, 

manevrada etkinliğini arttıran faktördür. İşte bu etkin manevrayı, baş ve kıç iterler 

sağlamaktadır. 

 

Geleneksel bir gemiye yalnız kıç çevresinde manevra yaptırılır. Römorkörler ile dar 

yerlerde manevra yapmak da her zaman mümkün olmaz. 

 

4.2.1.1. Tanımı 

 

Baş iter(Bow thruster), baş bodoslamanın az gerisinde omurgaya oldukça yakın bir 

yere yerleştirilen ve içinde deniz suyunu bir taraftan emip diğer tarafa püskürten bir 

pervanesi bulunan bir boru devre sistemidir. 

 

Bow ve Stern thrusterların köprü üstünden kumanda yöntemleri, marka ve modele 

göre değişir. Küçük bir joistikle istenen tarafa, arzu edilen % ile basılabildiği gibi sabit 

kademelerle kumanda edilen tipleri de mevcuttur. 

 

Şekil 4.21: Kumandanın köprü üstünden kumanda levyesi (joistic) veya düğmeleri ile olacağı 



 

 

Şekil 4.22: Ne kadar basıldığınının yüzdelik dilim olarak görüleceği 

Çeşitleri şunlardır; 

 

a) “I” tipi veya tünel tip başiter: İskeleden emdikleri suyu sancağa, sancaktan 

emdikleri suyu iskeleye püskürtür ve aksi yönde bir itme sağlar.  

 

Şekil 4.23: Enine iticiler 

Geminin başına kemeresel bir kuvvet uygular. 

 

Uygulanacak kuvvetin yönü (iskele-sancak) pervane sabit adımlı ise şaft yönü 

değiştirilerek değişken adımlı ise kanat açıları değiştirilerek uygulanacaktır. Genelde baş 

thrusterın etkin çalışabildiği draft, kana rakamlarından ayrı olarak thruster yakınına 

markalanmış olur. 

 

b) “T” veya “Y” tipi başiter: Bu tipte bir boru ile “T”nin alt ucu içinde çalışan 

bir pervane ve karina kapaklarından oluşur. Pruvadan emilen su, iskele veya 

sancak karina kapağı açılarak püskürtülür. 

 

c)  Dört yönlü thrusterler: 

Pervane vasıtası ile emilen su, istenilen tarafa püskürtülerek aksi yöne itici güç 

sağlanmaktadır.  



 

 

Şekil 4.24: Dört yönlü thrusterler 

d)  Schottel tip thruster: Bu tip thrusterlar, pervane tiplerinde daha önce 

bahsettiğimiz 360º dönme kabiliyetli schottel pervanelerin baş tarafa veya 

gerekli görülen bölgeye monte edilmiş hâlidir. 

 

Şekil 4.25: Schottel tip thruster 

 

Şekil 4.26: Köprü üstündeki kumanda kolu 



 

4.2.1.2. Dümen Kıyasla Avantaj ve Dezavantajları 

 

Baş iter kullanıldığında savrulma noktası bu sefer de kıça yakın olup baş kıçtan daha 

fazla savrulur. Bordasal dışa kayma ise dümen kullanıldığı zaman dışa doğru iken iter 

kullanıldığında içe doğrudur (itilen tarafa doğru). 

 

1) Alçak hızlarda etkindir. 

2) İleri veya tornistanda gemiyi yönlendirir, döndürür. 

3) Hız arttıkça, tünel tip iterler, etkinliklerini azaltır. Marka ve modeline göre 

değişkenlik göstermekle beraber genellikle 5 Kts üzerinde efektif olmadıkları gibi 

çalıştırılmaları itere zarar da verebilir. 

 

T tip veya 4 yönlü iterler, alçak ve orta hızlarda da etkin olabilir. “I” tipleri, karinada 

oluşturduğu girintiler nedeniyle, makine gücünde %1-3 oranında kayba sebep olur. T 

tiplerinde ise karina kapakları kapatıldığında pürüzsüz bir yüzey elde edildiği için güç kaybı 

oluşmaz. 

 

Thruster çıkışlarında her ne kadar ızgara var ise de yukarıdaki resimde olduğu gibi 

geniş gözlü olabileceğinden ince burgatalı halatları emebilmektedir. Bu yüzden baş üstü 

personelinin dikkatli olması, suda laşka (slack) halat bırakmaması, eğer şartlar fazla kaloma 

vermeyi gerektiriyorsa köprü üstünü ikaz etmesi gerekmektedir. 

 

4.2.1.3. Başiterin Çalışması İle Gemide Oluşan Hareket 

 

 

Şekil 4.27: İleri yolun bow thrusterın etkisini azaltacağı 

 Başta Dönme 

 

Baştaki dönmeyi, bordadaki kaymayı ve kıçtaki savrulmayı rahatça görebiliriz. 

 

4.3. Baş İter ve Dümenle Yatı Döndürme 
 

4.3.1. Dümen ve Baş İterin Beraber Kullanılması  
 



 

 

Şekil 4.28: Baş iter ve dümenle yatı döndürme 

 

Şekil 4.29: Dümen veya başiterle dönmenin karşılaştırması 

 

 Gemi ileri yolla sancağa dümen ile dönerse, üç gemi boyu ilerleyecek, iskele 

tarafa bordasal dışa kayma yapacak, savrulma noktası başa yakın olduğu için 

pruvadan dönme çemberi uzayacak ve daha da gecikecektir. 

 Başiterle döndüğünde savrulma noktası bu sefer de kıça yakın olduğundan, baş 

çok savrulacak ve daha fazla ve çabuk sancağa dönecek ve dönme çemberi 

daralacaktır. Bordasal kayma içe doğru olacak, bu sebeple gemi 2 gemi boyu 

mesafede dönebilecektir. 

 Dümen yelpazesi sancağa basılırken baş iterkarşı yöne iskeleye basılırsa, başta 

ve kıçta oluşan savrulma etkileri zıt yönde olacağı için birbirlerini dengelemeye 

çalışır, gemi ya hiç savrulmaz ya da etkin gücün olduğu yöne doğru az 

savrulacak ve pruva o yöne dönecektir. 

 

Kısaca: 

 

a) Baş iter ve dümen yelpazesi birlikte aynı yöne basılırsa, basılan tarafa doğru; 

 Gemi bordasal kayma yapmaksızın ağırlık merkezi çevresinde savrulacak, 

 Çok küçük bir alanda döndürülebilecektir. 



 

b) Baş iter ve dümen yelpazesi karşıt yönlere basılırsa, 

 Gemi pruva yönünü değiştirmeksizin bordasal olarak başiterin basıldığı tarafa, 

omurga hattına paralel kaydırılabilir. 

 

4.3.1.1. Başta Dönme 

 

 Dar bir sahada gemiyi çevirmek (sancak) 

 

İleri yol almakta olan : (hızlı ileri yol) Sağa devirli tek pervaneli gemilerin sancaktan 

dönmeleri, iskeleye nazaran daha kolay olacağı için duran bir gemiyi olduğu yerde çevirme 

durumunda; 

 

 Dümen sancak alabanda yapılır. 

 Makine tam yol ileri çalıştırılır. 

 

Gemi ilerlemeden pervaneden kıça akan su, dümen ön sathına çarparak geminin başını 

sancağa, kıçını iskeleye döndürür. Gemi az ilerledikten sonra makine; 

 

o Tam yol tornistan 

o Dümen iskele alabanda 

 

Pervane geriye çalıştıktan sonra, bu sefer de dümenin arka sathına çarpan pervane 

suları, geminin kıçını iskeleye başını da sancağa çeker. Burada ilk anda padıl tesiri de 

yardımcı olacağı için gemi sürâtle sancağa döner. Tekne gerilemeye başlayınca makine tam 

yol ileri ve dümen sancak alabanda yapılarak geri yol durdurulup geminin olduğu yerde 

sancağa dönmesi, aynı manevralar tekrar edilerek sağlanır. 

 

Şekil 4.30: a)Kıçın çok başın az savrulması b)Başın çok kıçın az savrulması 

 



 

4.3.1.2. Kıçta Savrulma 

 

Şekil 4.31: İterlerle geminin baş veya kıçının istenilen biçimde döndürüleceği 



 

 

Şekil 4.32: Thrusterla römorköre ihtiyaç hissetmeden rahatça yanaşılabilinmesi 

4.4. Bordada Kayma 

 

Şekil 4.33: Baş ve kıç iterle bordada kayma 



 

 

 

Kısaca 

 Baş iter ve dümen yelpazesi birlikte aynı yöne basılırsa basılan tarafa doğru; 

 Gemi bordasal kayma yapmaksızın ağırlık merkezi çevresinde savrulacak 

ve 

 Çok küçük bir alanda döndürülebilecektir. 

 Baş iter ve dümen yelpazesi karşıt yönlere basılırsa; 

 Gemi pruva yönünü değiştirmeksizin bordasal olarak baş iterin basıldığı 

tarafa, omurga hattına paralel kaydırılabilir. 

 

 

Şekil 4.34: Bordasal hareket ettirilebileceği 

  



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

1-Dümenle Yatı Döndürme 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İleri yolda ilerleyen geminin dümenini gerekli 

derecede sancağa basarak gemiyi sancağa 

döndürünüz. 

 İleri yolda ilerleyen geminin dümenini gerekli 

derecede iskeleye basarak gemiyi iskeleye 

döndürünüz. 

 Dönmekte olan geminin dümenini dönmekte 

olduğu tarafın tersine basarak dönüşü durdurunuz. 

 Dümeni ortaya alarak dümenin gemiyi 

döndürmesini engelleyiniz. 

 Küçük dümen hareketleri ile geminin istenen 

pruva hattından sancak veya iskeleye kaçışlarını 

engelleyiniz.  

 Baş iterin güç kaynağını devreye alınız. 

 Gemiyi sancağa çevirmek için baş iteri sancaktan 

su çekecek şekilde çalıştırınız. 

 Gemiyi iskeleye çevirmek için baş iteri iskeleden 

su çekecek şekilde çalıştırınız. 

 Alabandalarda son limitlerin 

kullanılmamasına özen 

gösteriniz.  

 Kumandalara dikkat ediniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Dümen ve baş iterle yatı döndürürken hızımız yüksek olmalıdır. 

 

2. (    ) Dümen ve baş iterle gemiyi paralel hareket ettiremeyiz. 

 

3. (    ) Dümen ve baş iterle gemiyi daha hızlı döndürebilirsiniz.  

 

4. (    ) Tokatlama kısa süreli olarak bir anda yüksek torna verilmesi ve stop edilmesidir. 

 

5. (    ) Tek pervane, tek dümen yelpazeli gemilerde pervanenin tam kıçına donatıldığı 

için dümen etkisi çok zayıftır (su akımı hızına göre).  

 

6. (    ) Dışa devirli çift pervane tek yelpaze gemilerde, dümen iki pervane arasında olup 

su akım etkisinden uzaktır. Bu sebeple yelkenli tekneler gibi dümen etkisi çok 

kuvvetlidir. 

 

7. (    ) Çift pervane çift yelpazeli gemiler yelpazeler tam pervanelerin ardına takıldığı 

için su akım çizgileri etkisinde kalacak ve iyi dümen dinleyecektir.  

 

8. (    ) İnce kıçlı gemilere ulaşan su akım çizgileri, dolgun kıçlı gemilere nazaran daha 

düzenli olduğu için ince kıçlı gemiler daha iyi dümen dinler.  

 

9. (    ) Dümen ortada pervane ileri yolda (sağa devirli)   iken baş sancağa, kıç iskeleye 

kaçma eğilimindedir.  

 

10. (    ) Dümen iskele alabandada sancak pervane ileri yolda çalışıyor, iskele pervane 

tornistan çalışıyor (sağa devirli) ise geminin kıçı sancağa hareket eder. 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

UYGULAMALI TEST 

 

Bir gemi kaptanına giderek öğrendiklerinizi göstererek eksiklerinizi tamamlayınız. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sancak Bow %25 aldınız mı?   

2. Geminin hareketini gözlemlediniz mi?   

3. Sancak Bow %50 aldınız mı?   

4. Geminin hareketini gözlemlediniz mi?   

5. Sancak Bow %75 aldınız mı?   

6. Geminin hareketini gözlemlediniz mi?   

7. Full Sancak Bow %95 aldınız mı?   

8. Geminin hareketini gözlemlediniz mi?   

9. İskele Bow %25 aldınız mı?   

10. Geminin hareketini gözlemlediniz mi?   

11. İskele Bow %50 aldınız mı?   

12. Geminin hareketini gözlemlediniz mi?   

13. İskele Bow %75 aldınız mı?   

14. Geminin hareketini gözlemlediniz mi?   

15. Full İskele Bow %95 aldınız mı?   

16. Geminin hareketini gözlemlediniz mi?   

17. Bunları bir dosya kağıdında rapor hâlinde öğretmeninize 

teslim ettiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

  



 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

1. Aşağıdaki durumlardan hangisi normal şartlarda manevra açısından en 

ideal durumdur? 
A) Başa trimli ve sancağa meyilli 

B) Trimsiz ve hafif iskeleye meyilli 

C) Kıça trimli ve sancağa meyilli 

D) Meyilsiz ve hafif kıça trimli 

E) Meyil ve trimin manevra açısından bir etkisi yoktur. 

 

2. Bir gemi dümenini kullanarak dönüş yaparken yüklülük durumu göz 

önüne alındığında normal şartlar altında ve pervanesi her durumda suyun 

içinde olacak şekilde, hangi durumda daha geniş bir neta alana ihtiyaç 

duyar? 
A) Yüklü gemi boş veya daha az yüklü durumuna göre dönmek için daha geniş bir 

neta alana ihtiyaç duyar. 

B) Boş gemi yüklü veya yarım yüklü durumuna göre dönmek için daha geniş bir neta 

alana ihtiyaç duyar. 

C) Yarım yüklü bir gemiye göre tam yüklü veya boş gemi dönmek için daha geniş bir 

neta alana ihtiyaç duyar. 

D) Yükün cinsine göre değişir. 

E) Yüklülük durumunun gemi manevrasına herhangi bir etkisi yoktur. 

 

3. “Rıhtıma paralel geldikten sonra yanaşılacak yerin ilerisinde sancak 

demir funda edilir. Dümen iskele alabanda ve makine stop durumunda 

iken demir zincirine kaloma verilerek rıhtıma doğru yaslanır.” Şeklinde 

manevra yapan bir gemi rüzgâr veya akıntıyı hangi yandan almaktadır ve 

gemi hangi yandan aborda olmak için bu manevrayı yapar? 
A) Rüzgâr veya akıntıyı baştan almaktadır ve iskeleden yanaşır. 

B) Rüzgâr veya akıntıyı baştan almaktadır ve sancaktan yanaşır. 

C) Rüzgâr veya akıntıyı kıçtan almaktadır ve iskeleden yanaşır. 

D) Rüzgâr veya akıntıyı kıçtan almaktadır ve sancaktan yanaşır. 

E) Rüzgâr ve akıntıyı iskeleden almaktadır ve iskeleden yanaşır. 

 

4. Ağır denizlerde gemimize aborda olması gereken bir küçük tekne hangi 

taraftan yanaştırılır? 
A) Sancak taraftan  

B) İskele taraftan 

C) Rüzgâraltı taraftan 

D) Rüzgârüstü taraftan 

E) Kıç taraftan 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

5. Bir geminin dümenini kullanarak dönüş yaparken ilk rotası 

istikametindeki ihtiyacı olan minimum neta alanı öğrenmek için geminin 

dönme çemberini gösteren manevra levhasından hangi değere bakarız? 
A) İlerleme 

B) Geçiş 

C) Yayılım 

D) Savrulma açısı 

E) Taktik çap 

 

6. Pervanenin dümen suyu içindeki ilerleme hızı aşağıdakilerden hangisiyle 

elde edilir? 
A) Dümen suyu hızından gemi hızının çıkartılması ile elde edilir. 

B) Gemi hızı ile dümen suyu hızının toplanması ile elde edilir. 

C) Gemi hızından dümen suyu hızının çıkartılması ile elde edilir. 

D) Kanat kesitine çarpan suyun hızıdır. 

E) Kanat kesitine çarpan suyun hızından dümen suyu hızının çıkartılması ile elde 

edilir. 

 

7. Dışa devirli çift pervaneli gemide, geminin başını daha etkin olarak 

iskeleye çekmek için ne yapılır? 
A) İskele makine ileri, sancak makine tornistan çalıştırılır. 

B) Sancak makine ileri, iskele makine tornistan çalıştırılır. 

C) İskele makine tornistan çalıştırılır. 

D) Sancak makine ileri çalıştırılır. 

E) İskele makine ileri çalıştırılır. 

 

8. Hem ileri yolda hem de tornistanda kıçı sancağa iten teker etkisi (çark 

etkisi, padıl etkisi) aşağıdakilerden hangi tip pervane kullanılınca oluşur? 
A) Sağ devirli sabit adım tek pervane 

B) Sol devirli sabit adım tek pervane 

C) Dışa dönüşlü sabit adım çift pervane 

D) İçe dönüşlü sabit adım çift pervane 

E) Sağ devirli değişken adım tek pervane 

 
9. Bir gemide başka bir dış etki olmaksızın dümen ortadayken tornistanda baş 

sancağa, kıç iskeleye savruluyorsa gemide aşağıdaki pervane tiplerinden hangisi 

kullanılmaktadır? 

A) Sağ devirli sabit adım tek pervane 

B) Sol devirli sabit adım tek pervane 

C) Birlikte çalışan dışa dönüşlü sabit adım çift pervane 

D) Birlikte çalışan içe dönüşlü sabit adım çift pervane 

E) Sağ devirli değişken adım pervane  

 

  



 

 

10. İleri yol alırken dümen kullanılarak döndürülen gemilerde bir bayılma eğilimi 

görülür.  Bayılma ile ilgili olarak gemide meydana gelen aşağıdaki etkilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Bayılma eğilimi ince çizgili ve boş gemilerde oldukça belirgindir. 

B) Bayılma, dönülen tarafın tersine doğru meydana gelir. 

C) Bayılma, basılan dümen açısı hız ile doğru orantılıdır. 

D) Bayılma, su içerisinde yapılan hız ile doğru orantılıdır. 

E) Bayılma, dönülen tarafa doğru meydana gelir. 

 

11. Sabit adımlı, normal, sağa devirli tek pervaneli bir gemide pervanenin enine 

etkisi (Padıl etkisi, çark etkisi, teker etkisi olarak da adlandırılır.) ileri yolda ve 

tornistanda ne şekilde ortaya çıkar? 

A) Geminin kıçı ileri yolda iskeleye, tornistanda sancağa kaçar. 

B) Geminin kıçı ileri yolda sancağa, tornistanda iskeleye kaçar. 

C) Geminin kıçı ileri yolda ve tornistanda sancağa kaçar. 

D) Geminin kıçı ileri yolda ve tornistanda iskeleye kaçar. 

E) İleri yolda ve tornistanda pervanenin böyle bir etkisi yoktur. 

 

12. Gemi ileri yol ile dönerken pervanelerden birinin ileri, diğerinin geriye 

çalıştırılması yöntemine ne denir? 
A) Bordasal dışa kayma 

B) Tornistan manevrası 

C) Tornayt manevrası 

D) Baltık manevrası 

E) Çaprazlama manevrası 

 

13. Dönüşün herhangi bir anında, gemi ağırlık merkezinin ilk rota doğrultusundan 

olan dikey uzaklığına ne ad verilir? 

A) Pivot veya savrulma noktası 

B) Yanlama (geçiş)  

C) İlerleme 

D) Taktik çap 

E) Bordasal dışa kayma 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi dönme çemberinin çapını etkilemez? 

A) Yüklülük durumu 

B) Geminin hızı 

C) Deniz suyu sıcaklığı 

D) Trim 

E) Meyil 

 
 

 

 

 



 

15. Bir geminin manevra levhasında bulunan dönme çemberini incelediğimizde 

hangi bilgiyi ediniriz? 

A) Geminin boyutlarını 

B) Geminin farklı amaçlı bir kullanım için dönüştürülüp dönüştürülmediğini 

C) Geminin dümenini kullanarak dönmek için gereken en küçük neta alanın 

boyutlarını 

D) Geminin son olarak dönüş yaptığı limanların listesini 

E) Dönüşümlü olarak vardiya tutan personelin listesini 

 

16. Gemilerdeki devir dairesini etkileyen faktörleri dikkate alınca aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir ticaret gemisi yüklü iken daha büyük bir devir dairesi, boş iken daha küçük bir 

devir dairesi çizer. 

B) Sancağına veya iskelesine meyil yapan bir gemi, belirli bir hız ve belirli bir dümen 

açısı ile yüksek borda tarafına daha küçük, alçak borda tarafına daha büyük bir 

devir dairesi çizer. 

C) Blok kat sayısı büyük gemilerin devir daireleri, belirli bir dümen açısı ile hız 

arttıkça küçülür. 

D) Blok kat sayısı küçük olan ince çizgili ve su çekimine oranla boyu büyük 

gemilerin devir daireleri, belirli bir dümen açısı ile genellikle hız arttıkça büyür. 

E) Bir ticaret gemisinin belirli bir dümen açısı ile ve belirli bir hızda çizdiği devir 

dairesi; gemi başlandıkça büyür, gemi kıçlandıkça küçülür. 

 

17. Aşağıdaki durumlardan hangisinde daha dar bir alanda dönülebilir? 

A) Başa trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse 

B) Başa trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse 

C) Kıça trimli ve sancağa meyilliyken sancağa dönülürse 

D) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken sancağa dönülürse 

E) Kıça trimli ve iskeleye meyilliyken iskeleye dönülürse 

 
18. Aşağıdakilerden hangisi trimin manevraya etkisi değildir? 

A) Kıça trimli bir geminin dönme çemberi başa trimliyken olduğundan daha 

küçüktür. 

B) Kıça trimli gemi başa trimliyken olduğundan daha iyi dümen dinler. 

C) Kıça trimli gemi rüzgârüstüne zor, rüzgâraltına daha kolay döner. 

D) Başa trimli gemi rüzgârüstüne kolay, rüzgâraltına zor döner. 

E) Gemiler hafif kıçlıyken en kolay abranır. 

 

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yalnıştır? 

A) Manevra açısından en ideal durum hiç meyil olmamasıdır. 

B) Bir gemi yüksek borda tarafına dönerken alçak borda tarafına dönerken 

çizdiğinden daha küçük bir dönme çemberi çizer. 

C) Sancağa meyilli gemi iskeleye meyilli gemiye göre manevraya daha uygundur. 

D) Meyilli gemide sallanmaması ve daha iyi oturması bakımından pilot çarmıhı 

mümkünse yüksek borda tarafına donatılır. 

E) Çift pervaneli bir gemi meyilliyken alçak borda tarafındaki pervane daha etkindir. 



 

 

20. Pervane ileri çalışırken kanatların suyu ilk kesen kenarına ne denir? 

A) Önder kenar  

B) İzler kenar  

C) İlk kenar 

D) Döner kenar 

E) İzci kenar 

 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

  



 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN  CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 C 

3 B 

4 B 

5 E 

6 A 

7 B 

8 A 

9 D 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-2’NİN  CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 D 

3 E 

4 D 

5 C 

6 B 

7 A 

8 A 

9 B 

10 C 

11 D 

12 E 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-3’ÜN  CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 E 

4 E 

5 C 

6 B 

7 A 

8 C 

9 B 

10 C 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-4’ÜN  CEVAP ANAHTARI 

 

1 YANLIŞ 

2 YANLIŞ 

3 DOĞRU 

4 DOĞRU 

5 YANLIŞ 

6 YANLIŞ 

7 DOĞRU 

8 DOĞRU 

9 YANLIŞ 

10 DOĞRU 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 A 

4 C 

5 A 

6 C 

7 B 

8 E 

9 A 

10 E 

11 B 

12 C 

13 B 

14 C 

15 C 

16 E 

17 B 

18 A 

19 C 

20 A 
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