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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Gemi Yönetimi 

MODÜLÜN ADI Gemi Makinesiyle Yol Vermek ve Yol Kesmek 

MODÜLÜN TANIMI 

Makine kullanarak ileri yol ve tornistan manevraları yapma, 

römorkörlerin özellikleri ve manevralarını yapabilme ile ilgili 

öğrenme ve uygulama materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Gemi makinesiyle yol verebilmek ve yol kesebilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modülün sonunda, uygun ortam sağlandığında bir 

gemiye makine kontrolu ile yön verebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Makine kullanarak ileri yol verebileceksiniz.  

2. Pervane manevrası yapabileceksiniz. 

3. Dümen manevrası yapabileceksiniz. 

4. Başiter ve kıçiter manevrası yapabileceksiniz. 

5. Römorkör yardımıyla manevra yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Gemi yönetimi simülatör laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

İnsanların suya karşı ilgisi cisimlerin suda yüzdüğünün görülmesiyle başlamıştır. 

Cisimlere binmeyi denemiş batmadığını görmüştür. En basitinden günümüze değin gelişen 

teknolojiyi de kullanarak büyük gemiler inşa edilmiştir.  

 

Geminin kalkış limanından varış limanına kadar emniyetle seferini tamamlayabilmesi 

için bilinmesi gereken, gemimizin üzerinde bulunan makinelere doğru zamanda doğru 

manevraları yaptırabilmektir. Bunu sağlayabilmek için teknik bilgilere eksiksiz sahip 

olmalıyız. Nazari (öğreti) gemicilikle konular incelenir ve öğrenilir, pratik (işlem) 

gemicilikte bu konular ünite (gemi) üzerinde uygulanır.  

 

Öncelikle, bir tekneye başarılı bir manevra yaptırabilmek için bilimsel unsurları 

göreceğiz. Bu konular Batı denizciliğinde manevra havuzlarında deney tekneleri ile veya 

kompüter ekranında canlandırılan doğal şartların etkinliği altında öğretilmektedir. 

 

Makine dairesinde bulunan Ana makine (Main engine), gemiyi hareket ettirecek 

sevk gücünü oluşturur. Makine kumandaları köprü üstünde bulunan bir güverte zabiti 

tarafından yerine getirilir. Makine telgrafı sistem ve kumandası ile gemi sevk ve idaresi 

sağlanır. Kalkış ve varış limanlarında mevcut römorkör hizmetleri ile gemi seyir başlangıç 

ve bitişi sağlanır.  

 

Bu modül size makine kumanda sistemini kullanarak ileri yol ve tornistan 

yapabilmenizi, pervane, dümen, başiter ve kıçiter manevrası, römorkörlerin özelliklerini ve 

römorkör kullanarak manevra yapabilmenizi sağlayacaktır. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Bu modülün sonunda, uygun ortam sağlandığında bir gemiye makine kontrolü ile yön 

verebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Gemilerde kullanılan makine telgraf sistemlerini araştırınız. 

 Makine telgrafı kumandalarının neler olduğunu araştırınız. 

 

 

1. MAKİNE TELGRAFI 
 

Köprü üstünden verilen makine ile ilgili kumandaları makine kontrol odasına ileten 

sistemlerdir. Gemilerde iki tip makine telgraf sistemi mevcuttur. 

 

1.1. Makine Telgrafı Tanımı 
 

Eski tip makine telgrafları (engine telegraph): Zincir ve tel halatların makara ve 

kilitlerle birleştirilmesi ile kurulmuş mekanik sistemler şeklindedir. Köprü üstündeki 

telgrafta uygulanan bir kumanda iletici mekanik devre ile makine dairesine geçer (Resim 

1.1.). 

 

Resim 1.1: Eski tip makine telgrafı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Modern gemilerde elektrikli telgraflar kullanılır. Köprü üstünde verilen bir kumanda 

ses ve ışık ile ikaz edilerek makineye ulaşır. Makine dairesinde bu kumandanın yerine 

getirildiği, ışık ve ses ikazının kesilmesi ile anlaşılır.  

 

Resim 1.2: Makine telgrafı kumanda sistemi 

 

Resim 1.3: Makine telgrafı kontrol sistemi kullanım tuşları 

 

1.2. Makine Kumandaları 
 

Makine kumandaları köprü üstünde bulunan bir güverte zabiti tarafından yerine 

getirilir. Gemi tek pervaneli ise kumanda normal verilir, iki pervaneli ise pervane adı 

verilerek belirtilir. 
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1.2.1. Makine Telgrafı Kumandaları  
 

 Makine telgrafı kumandaları aşağıda belirtildiği gibidir: 

 

 Makineler hazır ol: Stand by the engines 

 Makineler tamam: Finished with the engines 

 Makineler tamam (hareket hâlinde bir gemi için): Full away 

 Tekit telgrafı vurulacak (Emercensi sürat gereken durumlar için): Flank 

(Flank speed) 

  Tam yol ileri: Full ahead 

  Yarım yol ileri: Half ahead 

  Ağır yol ileri: Slow ahead 

  Pek ağır yol ileri: Dead Slow ahead 

  Stop makine - Dur: Stop Engines 

  Tam yol geri (tornistan): Full astern 

  Yarım yol geri (tornistan): Half astern 

  Ağır yol geri (tornistan): Slow astern 

  Pek ağır yol geri (tornistan): Dead Slow astern 

 

1.2.2. Kumanda Tekrar Raporu 
 

Eğer gemi iki pervaneli ise pervane adı verilerek kumanda verilir. 

 

 Kumanda   Tekrar    Rapor 

"Her iki makine stop" " Her iki makine stop"  "Makineler stop" 

"İskele makine yarım  "İskele makine yarım   “ İskele makine yarım 

“            yol ileri  “         Yol ileri"  “          yol ileri çalışıyor" 

"Sancak makine ağır  "Sancak makine ağır  "Sancak makine ağır  

“       yol geri”   ”         yol geri"   “         yol geri çalışıyor" 

 

Köprü üstünden makine dairesine verilen makine kumandasının geciktiği (cevap 

alınmadığı) görülürse telgraf bir kez daha stop yapılarak yeniden istenen yol durumuna 

getirilir. Buna ikaz telgrafı denir. 

 

Makine köprü üstündeki otomasyon kumanda tablosundan yönlendirilen gemilerde 

makine manevrası tarafından veya bir güverte zabiti tarafından yapılır. Bu durumda torna¹ 

göstergesine dikkat edilerek, verilen kumandanın yerine göre gaz kolu açılarak yol verilir. 

Örneğin; gemi 120 tornada yarım yol yapıyorsa, yarım yol kumandası verilince gaz kolu 

torna müşiri 120 sayısını gösterene kadar açılır. 
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1.3. Makine Dairesinden Kontrol 
 

Köprü üstü telgraf kolu İLERİ pozisyona getirilir. Makine manevra tablosunda telgraf 

kolu ileri duruma hareket ettirilir. Şimdi iki yollu valf ileri hareket edecektir. Manevra 

tablosundaki gaz kolu START duruma getirilir. 

 

Makine uygun bir devire geldiği zaman köprü üstünden verilen ikaza göre gaz kolu 

hareket ettirilerek makineye istenilen yola göre yakıtın gitmesi sağlanır. Stop piston valfi 

kapatır. Artık makine yakıt ile çalışmaktadır. 

 

1.4. Makinenin Geri Hareket Durumu 
 

Köprü üstünden telgraf kolu GERİ pozisyona getirilir. Makine manevra tablosunda da 

telgraf kolunu onun karşısına gelecek şekilde geri pozisyonuna getirilir. Böylece iki yollu valf 

geri yönde hareket edecektir. Gaz kolu stop durumuna getirildiği zaman stop silindire basarak 

ayar şaftı stop duruma getirilmiş olur. Gaz kolunu start duruma getirildiği zaman, geri hareketi 

veren iki yollu valf startin hava distribütörü ve ayar valfı hareket ettirerek havanın silindire 

girmesini sağlar. Böylece hava silindiri ana valfın hareketini sağlamış olur. Stop piston valf 

startin havasını startin hava distribütörüne ve startin valfa açmış olacaktır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki uygulama faaliyetini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Köprü üstünden makine dairesine 
makine kumandası veriniz.   

 Makine telgrafı kumandalarından birini 

seçiniz. 

 Makine kumandası geciktiği (cevap      

alınmadığı) görülürse, telgraf bir kez 

daha  stop yapılarak yeniden istenen yol 

durumunu belirtiniz. 

 İkaz telgraf kurallarını uygulayınız. 

 Gemi tek pervaneli ise kumandayı 

normal veriniz. 
 Modülden ilgili bölümleri okuyunuz. 

 Gemi iki pervaneli ise kumandayı 

pervane adı vererek belirtiniz. 
 Modülden ilgili bölümleri okuyunuz. 

 Kumanda tekrar raporu alınız.  

 Geminizde makine köprü üstündeki 
  otomasyon kumanda tablosundan 

yönlendiriliyorsa torna göstergesine 

dikkat ediniz.  

 

 Verilen kumandanın yerine göre gaz 

kolu açarak yol veriniz. 
 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

8 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Köprü üstünden makine dairesine  makine kumandası verdiniz mi?     

2. Makine kumandası geciktiği (cevap alınmadığı) görülürse, telgraf 

bir kez daha  stop yapılarak yeniden istenen yol durumunu 

belirttiniz mi? 

  

3. Eğer gemi tek pervaneli ise kumandayı normal verdiniz mi?   

4. Eğer gemi iki pervaneli ise; kumandayı pervane adı verilerek 

belirttiniz mi? 
  

5. Kumanda tekrar raporu aldınız mı?   

6. Geminizde makine köprü üstündeki otomasyon kumanda 

tablosundan yönlendiriliyorsa Torna göstergesine dikkat ettiniz mi? 
  

7. Verilen kumandanın yerine göre gaz kolu açılarak yol verdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Köprü üstünden verilen makine ile ilgili kumandaları makine kontrol odasına 

ileten sistemlerdir.  

 

2. (   ) Modern gemilerde elektrikli telgraflar kullanılır. 

 

3. (   ) Elektrikli telgraflar köprü üstünde verilen bir kumanda ses ve ışık ile ikaz edilerek 

makineye ulaşır.  

 

4. (   ) Makine dairesinde kumandanın yerine getirildiği, ışık ve ses ikazının devam 

etmesi ile anlaşılır. 

 

5. (   )  Makine kumandaları, köprü üstünde bulunan bir güverte zabiti tarafından yerine 

getirilir. 

 

 6. (   )    Gemi tek pervaneli ise pervane adı verilerek belirtilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında pervaneyi manevrada kullanabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Gemilerde bulunan pervane çeşitlerini araştırınız. 

 Geminin manevrasına etki eden unsurlardan pervane tesirini araştırınız. 

 

2. PERVANEYİ MANEVRADA 

KULLANMAK 
 

2.1. Pervane Tesiri 
 

Geminin makinesinde üretilen gücü ana şaft aracılığıyla suya ileterek itme sağlayan 

eleman pervanedir. Suyu ileri veya geri iterek geminin ileri yolda veya tornistana doğru yol 

almasını sağlayacak hareketi gerçekleştirir. 

 

Bir gemi yol aldığında kendi deplasmanına eşit bir su kitlesi hareket ettiği yönün 

tersine, baş kıç istikametinde geriye doğru yer değiştirir. Bu yer değiştirme sayesinde 

geminin ilerlemesi sağlanmış olur. Yer değiştiren su kütlesi geminin çevresinde bir yol izler. 

Suyun bu hareketi sancak ve iskele bordasından yaklaşık gemi hızına eşit süratle geriye 

doğru akar. Kemere istikametinde gemi yatay mesafesi arttıkça hızı kademeli olarak düşer. 

Dikey olarak ise su yüzeyinden geminin karinesine doğru derinlik arttıkça aynı şekilde etkisi 

azalır. Suyun bu hareketi geminin sürtünme direnci olarak tanımlanır. 

 

Geminin kıç tarafına doğru pervane ve dümene doğru yönelen bu su kütlesi 

kaçınılmaz olarak pervaneyi etkiler ve pervane belli bir oranda bu su akıntısının içinde 

çalışır. Bu durum gemi pervanesinin gerçekte suya göre gemi hızından daha düşük bir hızda 

suyun içinde çalışıyor demektir. Bu özellik pervanenin gerek ileri yolda gerekse tornistan 

çalışırken ortaya çıkan bordasal çekme kuvvetlerini önemli ölçüde etkiler.   

 

2.1.1. Pervane Çeşitleri 
 

Pervaneler; sabit adımlı ve değişken adımlı pervaneler olmak üzere adlandırılır.  

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 
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2.1.1.1. Sabit Adımlı Pervane 

 

Pervanenin kendi çevresinde bir dönüş yaptığında sağladığı ileri yola ‘pervane adımı’ 

denir. Bir dakikadaki dönüş sayısı ise torna olarak adlandırılır. Bir pervanenin sabit adımlı 

olması demek şaft ekseni ile yaptığı açının sabit ve değiştirilemez olması demektir. 

 

Pervaneye geminin kıç tarafının gerisinden baktığımızda eğer ileri yolda saat yönü 

istikametinde dönüyorsa sağa devirli, saat yönünün tersine dönüyorsa sola devirlidir (Resim: 

2.1). 

 

Resim 2.1: 6 kanatlı bir sabit adım pervane 

2.1.1.2. Değişken Adımlı Pervane 

 

Bu sistemde ana makine devamlı olarak sabit bir tornada çalışırken pervane 

kanatlarının şaft ekseniyle yapmış oldukları açı kanatlara bağlantılı mekanik ve hidrolik bir 

düzenekle değiştirilerek geminin yaptığı sürat artırılır veya azaltılır. Değişken adım pervaneli 

gemilerde stop komutu verildiğinde pervane kanatları şaft ekseniyle 90 derecelik bir açı 

yapar ve ileri veya geri itici bir güç oluşmaz. 

 

Bu tip pervane ile donatılmış gemilerin diğer gemilere göre avantajları şunlardır: 

 

 Pervane hasar gördüğünde her bir kanat ayrı ayrı monte edildiğinden genelde 

tek bir kanat mekanik olarak değiştirilerek kolaylıkla tamir edilmesi 

mümkündür. 

  Ana makine her zaman sabit bir tornada çalıştığından uzun vadede daha verimli 

olur.   

 Gemi kullanıcıları açısından makinenin alıp almaması sorunu yoktur. Zaten 

makine her zaman çalışmakta ve her zaman dönmektedir. Kısa süreli ileri ve 

geri tokatlamalar için son derece elverişlidir. 

 

Ancak bu tip pervanelerde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Özellikle halat 

manevrasına geçildiği sırada kıç halatların suda uzun süre bekletilmemesi gerekir. Aksi 

takdirde oldukça hızlı devirde dönmekte olan pervane stop konumunda olsa dahi halatı 

kolayca çekebilir. Römorkör kullanılarak yapılan liman kalkış manevralarında kıç taraftan 

römorköre halat verildiyse, bu halat mola ettirilmeden önce pervane ileri konumda 

çalıştırılarak gemiye ileri yol kazandırılmalıdır ki halatın pervaneye dolanma riski olmasın. 
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Doğa şartları içinde bir geminin manevrasına etki eden unsurlardan birincisi pervane 

tesiridir. Pervane tesiri, “merkezî etki” ve “enine etki” oluşturur. Pervane tesiri kontrol 

altında tutulabilen unsurlardan biridir. 
 

2.2. Pervane Merkezî Etkisi 
 

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

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

kuvveti, İleri 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 civarındadır. Tam yol ileri seyreden bir geminin 

durma mesafesi pervane merkezî etki gücüne, teknenin biçimine, makine gücüne, trimine ve 

draft’ına 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, ardından yarım yol ve tam yol geri çalıştırılmalıdır. 

 

2.3. Pervane Enine Etkisi 
 

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

geri çalışması sırasında merkezî etkisine benzer şekilde bir enine çekme kuvveti 

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 pupa iskeleye 

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

etkindir.  

 

2.3.1. Pervane Çeşitleri Üzerinde Pervane Enine Etkisi 
 

Pervane enine etkisini pervane çeşitleri üzerinde başlıklar hâlinde detaylı inceleyelim. 

 

2.3.1.1. Sağa Dönüşlü Sabit Adım Pervane 

 

Orta süratin altındaki ileri yolda, sağa dönüşlü sabit adımlı pervane geminin kıçını 

sancağa; başını iskeleye savuran bir etki yapar. 

 

Orta süratin üzerindeki ileri yolda ise bu etki tersine döner ve geminin kıçını iskeleye, 

başını sancağa savuran bir etki yapar. 

 

Sağa devirli pervane tornistanda sol tarafa döneceğinden alt kanatların kürekleme 

etkisi üst kanatların bir miktar hava emmesinden dolayı daha etkili olacağından geminin 

kıçını iskeleye atıcı bir etki yapar. 
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2.3.1.2. Sola Dönüşlü Sabit Adım Pervane 

 

Orta süratin altındaki ileri yolda sola dönüşlü sabit adımlı pervane, geminin kıçını 

iskeleye; başını sancağa savuran bir etki yapar. 

 

Orta süratin üzerindeki ileri yolda ise bu etki tersine döner ve geminin kıçını sancağa, 

başını iskeleye savuran bir etki yapar. 

 

Sola devirli pervane tornistanda sağ tarafa döneceğinden alt kanatların kürekleme 

etkisi üst kanatların bir miktar hava emmesinden dolayı daha etkili olacağından geminin 

kıçını sancağa atıcı bir etki yapar. 

 

2.3.1.3.  Sağa Dönüşlü Değişken Adım Pervane 

 

İleri yolda sağa dönüşlü değişken adım pervane, geminin kıçını sancağa; başını 

iskeleye savuran bir etki yapar. Fakat tornistan çalışırken dönüş yönü değişmeyeceğinden 

ensel itme etkisi sola dönüşlü sabit adım pervanenin ensel etkisiyle aynı olacaktır. Yani 

geminin kıçını sancağa, başını iskeleye atıcı bir etki yapar. 

 

2.3.1.4. Sola Dönüşlü Değişken Adım Pervane 

 

İleri yolda sola dönüşlü değişken adım pervane geminin kıçını iskeleye, başını sancağa 

savuran bir etki yapar. Fakat tornistan çalışırken dönüş yönü değişmeyeceğinden ensel itme 

etkisi sağa dönüşlü sabit adım pervanenin ensel etkisiyle aynı olacaktır. Yani geminin kıçını 

iskeleye, başını sancağa atıcı bir etki yapar. 

 

2.4. Çift Pervaneli Gemiler 
 

Çift pervane sistemlerinde omurgadan aynı uzaklıkta ve simetrik olarak sancak ve 

iskelede birer pervane bulunur. Çift pervane sistemleri sabit adım pervaneli olabildiği gibi 

değişken adım pervaneli de olabilmektedir (Resim: 2.2). 

 

Resim 2.2: Çift pervane sistemi 
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Pervanelerin omurga hattında olmayıp belli bir açıklıkta olmalarının özellikle manevra 

açısından bazı avantajları bulunmaktadır: 

 

 Her iki pervanenin de omurga hattından açıkta olması pervanelerin gemi 

bünyesiyle olan ve ensel kuvvetler doğuran etkilerini en aza indirir. 

  Pervanelerin omurga hattında olmaması bir moment kolu oluşturarak ileri ve 

geri yolda dümeni hesaba katmaksızın bir döndürme etkisi oluşturur. Bu özellik 

geminin manevra özelliğini artırır.  

 

Çift pervane sistemleri içe dönüşlü veya dışa dönüşlü olarak tasarlanır (Şekil: 2.1). 

Böylelikle pervaneler ileri ve geri yolda birbirlerine göre tam tersi yönde döner. Bu özellik 

her iki pervane tornistan ve ileri yol çalıştığında her birinin neden olduğu ensel itme etkisini 

diğer pervanenin etkisiz kılması demektir. Bu özellikleriyle çift pervaneli gemiler dümene 

minimum gereksinim duyarak düz bir hat üzerinde hareket etme kabiliyetine sahiptir.   

 

 

Şekil 2.1: İçe ve dışa dönüşlü pervaneler ve dönüş yönleri 

 

İçe dönüşlü pervane sistemlerinde şekilde görüldüğü gibi pervaneler ileri yolda iken 

sancak pervane saat yönünün tersine, iskele pervane saat yönünde döner. Dışa dönüşlü 

pervane sisteminde durum bunun tam tersidir. Dışa dönüşlü çift pervane sistemiyle 

donatılmış gemiler manevra kabiliyeti en yüksek gemiler arasında sayılır. Pervanelerin dışa 

dönüşlü olması özellikle dönüş manevralarında pervanelerin ensel itme kuvvetleri dönüşü 

kolaylaştıracak şekilde gerçekleşir.  

 



 

15 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve öğretmeninizin vereceği talimatlara göre uygulayınız.  

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Örnek bir senaryo oluşturunuz. 
 Seçeceğiniz pervane çeşidine göre 

senaryonuzu oluşturunuz. 

 Geminizdeki mevcut pervane çeşidini 
belirleyiniz. 

 Öğrenme faaliyeti içinde yer alan pervane 

çeşitlerinden birini seçiniz. 

 Orta süratte ileri yolda seçmiş 
olduğunuz pervanenin durumuna göre 

geminizin başının ve kıçının hangi 

durumu aldığını belirtiniz. 

 Uygulamayı simülatörde gerçekleştiriniz. 

 Orta süratin altında ileri yolda seçmiş 
olduğunuz pervanenin durumuna göre 

geminizin başının ve kıçının hangi 

durumu aldığını belirtiniz. 

  Uygulamayı simülatörde gerçekleştiriniz. 

 Geminizin tornistan çalışması 
durumunda seçmiş olduğunuz 

pervanenin durumuna göre geminizin 

başının ve kıçının hangi durumu 

aldığını belirtiniz. 

 Uygulamayı simülatörde gerçekleştiriniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Geminin makinesinde üretilen gücü ana şaft aracılığı ile suya ileterek itme sağlayan 

eleman aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pervane 

B) Dümen  

C) Makine telgrafı 

D) İskandil 

 

2. Pervanenin kendi çevresinde bir dönüş yaptığında sağladığı ileri yol aşağıdakilerden 

hangisiyle ifade edilir? 

A) Torna 

B) Pervane adımı 

C) Dönüş dairesi 

D) Pervane sayısı 

 

3. Değişken adım pervaneli gemilerde stop komutu verildiğinde pervane kanatları şaft 

ekseniyle kaç derecelik bir açı yapar 

A) 45 derece 

B) 270 derece 

C) 90 derece 

D) 180 derece 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi değişken adım donatılmış gemilerin diğer gemilere göre 

avantajlarından değildir?  
A) Pervane hasar gördüğünde her bir kanat ayrı ayrı monte edildiğinden genelde 

tek bir kanat mekanik olarak değiştirilerek kolaylıkla tamir edilmesi mümkündür. 

B) Ana makine her zaman sabit bir tornada çalıştığından uzun vadede daha verimli 

olur.  

C) Gemi kullanıcıları açısından makinenin alıp almaması sorunu yoktur. Zaten 

makine her zaman çalışmakta ve her zaman dönmektedir. Kısa süreli ileri ve geri 

tokatlamalar için son derece elverişlidir. 

D) Gemi kullanıcıları açısından makinenin alıp almaması sorunu vardır. Kısa süreli 

ileri ve geri tokatlamalar için son derece elverişli değildir. 

 

5. Hangi pervane tipi orta süratin altındaki ileri yolda, sağa dönüşlü sabit adımlı pervane 
geminin kıçını sancağa; başını iskeleye savuran bir etki yapar. 

A) Sağa dönüşlü sabit adım pervane 

B) Sağa dönüşlü değişken adım pervane 

C) Sola dönüşlü sabit adım pervane 

D) Sola dönüşlü değişken adım pervane 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Sola devirli pervane tornistanda hangi tarafa döner? 

A) Sola döner. 
B) Sağa döner. 
C) Düz kalır. 
D) Sola 45 derece döner. 
 

7. İleri yolda sola dönüşlü değişken adım pervane gemi üzerinde nasıl bir etki yaratır? 

A) Kıçını sancağa; başını iskeleye savurur. 
B) Bordasal kayma yapar. 

C) Kıçını iskeleye; başını sancağa savurur. 
D) Düz bir hat üzerinde hareket etmesini sağlar. 
 

 

 

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 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında dümeni manevrada kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gemilerde bulunan dümen çeşitlerini araştırınız. 

 Geminin manevrasına etki eden unsurlardan dümen tesirini araştırınız. 

 

3. DÜMENİ MANEVRADA KULLANMAK 
 

3.1. Dümen Nedir? 
 

Dümen, geminin seyir durumundayken rotasını değiştirmeye veya manevra yapmaya 

yarayan, geminin hareketlerini kolaylaştıran, çelikten veya çelik sacdan yapılmış yapıdır.  

 

Dümen, sancak veya iskeleye döndürüldüğü zaman geminin seyir hızına bağlı bir su 

kuvveti ile gemiyi çevirmeye çalışır. Dümen düşük bir açıda çevrilmiş ise tekne ağır ağır 

dönecektir. Teknenin çabuk veya kuvvetli dönmesi isteniyorsa dümen açısı büyüktür. Bir 

geminin dümeni, dümen donanımı denilen elektrik ve hidrolik sistem ile döndürülür. 

 

Hareket hâlinde bulunan bir gemide dümenin sancak veya iskeleye çevrilerek uygun 

bir açıda tutulması sonucunda geminin yön değiştirmesi şunlara bağlıdır: 

 

 Dümen yelpazesinin alanına  

 Geminin hızına  

 Dümen açısına  

 Dümen şekline  

 

3.2. Dümen Donanımlarının Kısımları  
 

 Gemi hareketinin yönünü değiştirmek için kuvvetlerin etkilediği dümen veya 

dümen yekesi 

 Dümeni dümen makinesine bağlayan dümen donanımı 

 Dümen donanımının çalıştırılması için gerekli gücü sağlayan, dümeni kilitleyen, 

devreye sokan ve onun durumunu gösteren dümen makinesi 

 Dümen makinesinin kontrol donanımı (teledinamik sistemi). Bu donanım 

makineyi geminin kontrol odasına bağlar. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 
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Dümenler pozitif hareketli ya da çalışmanın türüne göre pasif olabilirler. Pasif 

olabildikleri gibi yarı dengeli ya da dengeli yapılabilirler.  

 

Dümenler alabandadan diğer alabandaya aşağıda sıralanan biçimlerden biri yardımı ile 

alınabilirler: 

 

 Halatlı bir dümen yekesi donanımı 

 Kadran çalıştırma ve dişli donanımı 

 Dümen üzerine donatılmış dümen makinesi ile çalıştırma 

 Vida türünde dümen donanımı 

 Hidrolik donanım 

 

3.3. Dümen Yelpazesi Tanımı  
 

Suya direnç göstererek teknenin dönmesini sağlayan, tekne kıçına takılmış dümen 

sisteminin ana parçası veya dümenlerin dümen boğazlarından aşağıda olan yassı kısımlarıdır. 

 

3.3.1. Dümen Özelliklerinin Manevra Kabiliyetine Etkisi 
 

Dümenin manevra kabiliyetini etkileyen temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 Dümen tipi 

 Dümen sayısı 

 Dümen yüzey alanı 

 Dümen yan oranı 

 Dümen dönme hızı ve maksimum dönme açısı 

 

Genel olarak;  

 

 Büyük dümen yelpazesi manevra kabiliyetini ve doğrusal rota dengesini 

iyileştirir. 

 Dümen dönme hızı manevra kabiliyetini artırır. 

 Dümene iyi pervane suyu gelmesi dümen kabiliyetini artırır. 

 

Dümen alanını artırarak geminin manevra kabiliyetini artırmak mümkündür ancak 

aşağıdaki kısıtlamalar göz önünde tutulmalıdır:  

 

 Derinliği artırmak havuzlama ve sığ sularda problemlere neden olabilir. 

 Dümen boyunu artırmak mukavemet gereklerini ve dümen makinesi 

gücünü aşırı artırır, ayrıca büyük dümen alanı takıntı direncini artırır. 

 

3.4. Gemilerdeki Konvensiyonel Dümen Çeşitleri 
 

 Adi Dümen 
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 Yarı-Dengeşik Dümen 

 Dengeşik Dümen 

 

3.4.1. Adi Dümen 
 

Adi dümen modelinde yelpaze alanı dönme ekseninin gerisindedir ve bu tip dümenler 

genelde çok fazla hız yapmayan ve dolayısıyla yelpazeye çok binmeyen gemilerde 

kullanılabilir. 

 

Dümen rotuna kılavuzluk eden kenar ekseninden bağlanmış dümendir. Dümen rotuna 

etkiyen moment fazladır. Bu dümen tipi çok eski gemilere özgü olup günümüz ticaret 

gemilerinde kullanımına pek rastlanmamaktadır. 

 

3.4.2. Yarı Dengeşik Dümen 
 

Yarı dengeşik dümen günümüz gemilerinde en çok kullanılan dümen tipidir. Dönüş 

ekseni dümen yelpazesinin orta kesitine yakın bir yerden dengelenerek geniş kanat açılarında 

oluşan direnç miktarı moment kolu kısaltılarak azaltılmıştır. 

Mesnetlenmeyen aralık boyu boynuz boyuna eşittir. Dümen rotunun arkasında kalan 

dümen alanı toplam alanının % 25’inden azdır (Resim: 3.1). 

 

Resim 3.1: Yarı dengeşik dümen 

3.4.3. Dengeşik Dümen 
 

Dengeşik dümende yelpazenin dönüş ekseni alttan ve üstten dengelenmiş olduğu gibi 

dönme ekseninin baş tarafına doğru toplam alanının yaklaşık %25’i kadar yelpaze alanı 

bırakılmıştır ( Resim: 3.2). 
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Resim 3.2: Dengeşik dümen 

3.5. Gelişmiş Dümen Tipleri  
 

Dümen donanımı pervane etkisiyle geriye doğru atılan su akımının oluşturduğu 

kuvvetin bir cidarda düşük basınçlı diğer cidarda yüksek basınçlı olması sonucu oluşan 

geminin başı merkezli kemeresel moment kuvvetleriyle gemiyi döndürür.  

 

3.5.1. Becker Dümen  
 

Becker dümen sistemi ana dümen yelpazesinin ucuna monte edilen ve genişliği ana 

yelpazenin yaklaşık dörtte biri olan kanadın ana dümen yelpazesi ile yelpazenin omurga 

hattıyla yaptığı açı kadar ilave bir açı yapması prensibine dayanır (Şekil: 3.1). Dümen 

arkasında flap vardır. Dümen açısının iki katı dönebilme özelliğine sahip olduğu için yüksek 

manevra kabiliyeti sağlar ancak  flap kısmının arıza yapma ihtimalinin yüksek oluşu bir 

dezavantajdır.  

 

Şekil 3.1: Becker dümen 

3.5.2. Schilling Dümen 
 

Özel hidrodinamik profile ve alt ve üstte özel yüzeylere sahip balanslı bir dümen 

tipidir (Resim: 3.3). Schilling dümen 70 dereceye kadar döndürülebilir. Normal dönme 

açılarında dönme dairesi çapını ciddi olarak azaltan Schilling dümen ekstrem açılarda (70 



 

22 

derece) geminin ileri yönde hareketinin durmasına ve sadece yan itme kuvveti doğmasına 

yol açar. Bir baş itici ile kombine çalıştığında geminin borda yönünde hareketini 

sağlayabilir. Düşük hızlarda da yüksek dönme kabiliyeti sağlayan bu tip dümenlerde dümen 

boyu için pervane çapının 1.2 katı ve dümen yüksekliği için pervane çapı tipik değerdir. Bu 

avantajlarının yanında Schilling dümenin temel dezavantajı normal dümene göre daha geniş 

ıslak alana sahip olması nedeniyle yarattığı ek direnç normal dümene göre daha yüksektir. 

Genellikle bu tip dümenlerde daha güçlü bir dümen makinesine gerek duyulması da diğer bir 

dezavantajdır.  

 

Resim 3.3: Schilling dümen 

3.5.3. Mariner Schilling Dümen  
 

Mariner Schilling dümen özellikle büyük gemiler için tasarlanmıştır ve aşağıdaki 

şekilde de görüleceği gibi büyük dirençleri daha kolaylıkla kaldırabilmesi amacıyla yarı 

dengeşik dümene benzer (Şekil: 3.2). 

 

Şekil 3.2: Mariner Schilling dümen 
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3.5.4. Okyanus Tipi Schilling Dümen 
 

Bu tip Schilling dümenler okyanus aşırı sefer yapan gemiler için tasarlanmışlardır ve 

maksimum dümen açıları 45 derecedir. Uzun seyirlerde oto pilot daha çok kullanıldığından 

bu tip dümenler dümenin ortada olduğu durumlarda ensel itme etkilerini minimum 

hissettirecek şekilde tasarlanmıştır (Şekil: 3.3). 

 

Şekil 3.3: Okyanus tipi Schilling Dümen 

3.5.5. Kovan (Kort Nozzle) Dümen  
 

1916 yılında İngiliz donanmasında görevli Amiral Kitchen tarafından tasarlanan ve 

patenti alınan bu sistemde pervanenin iki tarafına yerleştirilen iki hareketli kanattan oluşan 

bir nozul sayesinde pervane devrini değiştirmeden gemiyi döndürmek, durdurmak ve 

tornistan yapmak mümkün olabilmektedir. Konvansiyonel gemilerin düşük hızlarda ve kısıtlı 

deniz sahalarındaki manevra kabiliyeti oldukça zayıftır. Bu durumlarda yeterli manevra 

kabiliyeti sağlamak üzere römorkör gibi dış destek alınabileceği gibi gemide bulunacak bazı 

donanımlar da kullanılabilir (Resim: 3.4). 

 

Resim 3.4: Kovan (Kort Nozzle) dümen 
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3.5.5.1. Kovan Dümenin Avantajları 

 

 Vibrasyon azaltılmış olur. 

  Geminin ileri yolunu arttırdığı gibi dümenin etkisini de artırır. 

 Gemi daha dar bir alanda dönebilir. 

 Özellikle buz şartlarının olduğu bölgelerde pervaneyi korur.  

 

3.5.6. Dönebilir Nozul Tipi Dümen  
 

Pervaneyi çevreleyen dönebilir bir nozul ile pervane itmesi istenen yönde 

yönlendirilebilir. Pervane çalıştığı sürece etkilidir.  

 

3.5.7. Flaplı Dümen 
 

Dümenin arkasına yerleştirilen ayrı bir flap ile dümenin verimi artırılabilir.  Bu flap 

mekanik olabileceği gibi jet veya döner silindir şeklinde de olabilir. Bu sistem yüksek akım 

hızında verimli olduğundan düşük hızlarda etkisizdir (Resim: 3.5). 

 

Resim 3.5: Flaplı dümen tipleri 

3.5.8. Aktif Dümen 
 

Dümen yelpazesi üzerinde elektrik motoru ile tahrik edilen nozullu bir pervane ile 

dümenin oluşturduğu döndürme momenti artırılır. Bu dümenler ancak düşük hızlarda 

etkilidir.  

 

3.5.9. Shutter Dümen 
 

Nozullu pervaneye sahip römorkör, servis botu, kurtarma gemisi gibi gemilerde 

uygulanan bu sistem de mekanik olarak birbirine bağlantılı üç veya daha fazla yelpazeli bir 

dümen sistemidir.  
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3.5.10. Döner Silindirli Dümen  

 

Dümenin önden kenarına yerleştirilen ve kendi ekseni etrafında döndürülebilen bir 

düşey silindir ile dümenin düşük basınç tarafındaki akım ayrılması azaltılabilir ve böylece 

dümenin çok daha büyük açılara döndürülmesi mümkün olur. 

 

3.6. Dümen Donanım Standartları  
 

Dümen makinesi ve kontrol donanımı aşağıdaki gerekleri sağlamalıdır: 

 

 Her gemi yeterli derecede manevrayı sağlayacak dümen donanımına sahip 

olmalıdır. 

 Dümen makinesi, ana ve yardımcı kontrol istasyonlarından bir dümen dolabı ile 

ilk harekete geçirilebilmelidir. 

 Dümen makineleri tornistanlı olmalıdır. Böylece her iki yöne hareket 

ettirilebilmelidir. 

 Dümen makinesini dönüş yönü, dümeni döndüren dümen dolabı ile aynı yönde 

olmalıdır. Dümen dolabı durdurulduğu zaman dümen makinesi, durumu 

gösterge ile gösterilen dümeni de stop ettirmelidir. 

 Dümen makinesi, serdümen dümen dolabını çevirmeye başladığı zaman kontrol 

donanımı ve dümeni derhal aynı yönde hareket ettirmeli ve böylece geminin 

kontrolünün kaybedilmemesini sağlamalıdır. 

 Dümen donanımında hasar oluşturmaktan kaçınmak üzere dümen tam alabanda 

durumuna eriştiği zaman dümen makinesi otomatik olarak stop edilmelidir. 

 Dümen yekesinin hızı dümen dolabının hızına uygun olmalı ve böylece istenen 

manevra için uygun sürat başarılmalıdır.  

 

3.7. Rota Değişimi Sırasında Dümen Tesiri 
 
Su içinde ileri hareket eden bir gemide dümen basıldığında yelpazenin başkıç 

çizgisiyle bir açı yapması sonucu ortaya çıkan dümen kuvveti, gemi üzerinde: 

 

 Bordasal dışa kayma 

 Savrulma 

 Dönme 

 Hız azaltma etkisi yapar. 

 

Sabit bir dümen açısıyla yapılan bir dönme sırasında tekne, dümen yelpazesi 

tarafından doğurulan  “döndürme momenti”  etkisiyle savrularak su akım çizgilerine göre 

eğilir. Bunun üzerine su akım çizgilerine göre eğilen teknenin dış bordasında da bir kuvvet 

oluşur. İleri yol alırken dümen basıldığında oluşan dümen kuvvetinin gemiyi ağırlık 

merkezinden etkilemesi sonucu ortaya çıkan bu kuvvetin etkisine “bordasal dışa kayma” 

denir. Bu kuvvet, geminin eğilmesine karşı koyan bir “düzeltme momenti” ortaya çıkartır. 

 

Sonunda, düzeltme momenti, döndürme momentine eşit oluncaya kadar savrulan 

gemi, karşılıklı momentlerin birbirlerini dengelemesiyle ulaştığı sabit bir savrulma değeriyle 
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dönmesini sürdürür. Bir başka deyişle savrulma bordasal olarak dışa kayma, üzerindeki ileri 

hareketi sürdürme ve dönme hareketlerinin tümünü bir arada yapmaya çalışan tekne ile su 

arasındaki hidrodinamik etkileşimin sonucudur.  

 

Gemi savrulduğu zaman dümeni basılmadan önce çakışık bulunduğu rotaya göre 

eğilen omurga, ağırlık merkezinin izlemek istediği gerçek hareket yönüne göre de eğilmiş 

olur yalnız omurgası gerçek hareket yönüne göre eğilmiş olan gemi, bu sırada ileri hareketini 

de sürdürmek ister. İşte tüm bu etkileşim sonucu geminin dönme hareketi meydana gelmiş 

olur. 

 

Genel olarak suda durmaktayken kıçına bordasal bir kuvvet uygulanan biraz kıçlı ya 

da düz omurga durumundaki gemilerde savrulma noktası (pivot noktası), gemi boyunun 

yüzde 35-40′ı kadar baş bodoslamanın kıç tarafında ortaya çıkar. Gemi ileri hareket ettiğinde 

buradan biraz daha başa kayan savrulma noktası, hız çoğaldıkça pruvaya doğru yer değiştirir; 

normal yol alma hızlarında savrulma noktasının yeri, çoğunlukla gemi boyunun yüzde 20-

30′u kadar baş bodoslamanın gerisindedir.  
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Şekil 3.4: Dümen manevra örnekleri 

 

3.8. Dümen Komutları 
 

 İskele     : Dümeni iskele 5   de tutarız. Verilen dereceye göre ayarlanır. 

 Sancak     : Dümeni sancak 5    de tutarız. Verilen dereceye göre ayarlanır. 

 İskele alabanda: Dümeni 35   iskelede tutarız bu derece gemiye göre değişiklik 

gösterir. 

 Sancak alabanda: Dümeni 35    sancakta tutarız bu derece gemiye göre 

değişiklik gösterir. 

 Ortala: Dümen hangi derecede olursa olsun 0    ye yani ortaya alırız. 

 Karşıla: Dümen sancak veya iskeledeyken bu komutla karşı yöne aynı dereceye 

basarız. Örneğin dümen iskele 20   derecedeyken karşıla komutu gelirse dümeni 

sancak 20   dereceye alırız. 
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 Gelsin: Pruvanın daha süratli bir alabandaya gelmesi için dümen açısını 

büyütme kumandasıdır. 

 Ağır gelsin: Çabuk kaçan pruvayı yavaşlatmak için dümen açısını küçültme 

kumandasıdır. 

 Kaç böyle?: Herhangi bir durumda pruvanın pusla ile kaç dereceyi gösterdiğini 

(rotayı) belirtmek kumandasıdır.  

 Kaçma: Dikkatli dümen tutulması gereken dar yerlerde pruvayı belirtilen 

kerteriz içinde tutmak kumandasıdır. 

 Viya böyle: Bu komutla pruva hangi rotadaysa o rota korunur. Örneğin 010   

rotasına giderken bu komutu duyarsak dümen ne konumda olursa olsun rotayı 

010    de tutmaya çalışırız.  
 İskele alabanda (Hard a Port): Dümenin basılabildiği kadar iskeleye 

basılması için serdümene verilen kumandadır. Başlangıçta belirttiğimiz gibi 

maksimum alabanda açısı 30-35° dir. 

 Kaldır (Ease the Rudder): Dümeni sancaktan iskeleye veya iskeleden sancağa 

basması için serdümene verilen kumandadır. Buna "Karşılamak" da denir. 

 Ağır gelsin (Easy handsomely): Dümenin herhangi bir tarafa birdenbire 

basılması yüzünden pruvanın hızla savrulmasının önüne geçmek için 

serdümene, dümenin ağır ağır basılması için verilen komuttur. 

 İyi böyle (Very well): Geminin pruvası istenilen bir rota veya kerterizde baş 

tuttuğu zaman bu şekilde dümen tutması için serdümene verilen kumandadır. 

 İki derece sancakta git! (Steer Two degrees more): Pruvanın gitmekte olduğu 

rotanın iki derece daha sancağına gelmesi için serdümene verilen kumandadır. 

Örneğin, rota 198 ise bu kumandadan sonra 200 yapılır. 

 İki derece iskelede git! (Steer Two degrees less): Pruvanın gitmekte olduğu 

rotanın iki derece daha iskele tarafına gelmesi için serdümene verilen 

kumandadır. Örneğin, rota 048 ise, bu kumanda verilince 046 yapılır. 

 Beş derece sancaktasın! (You are Steering five degrees much): İstenilen 

rotadan beş derece daha sancakta dümen tuttuğunu ve bunu düzeltmesini 

bildirmek için serdümene verilen kumandadır. 

 Beş derece iskeledesin! (You are Steering five degrees little): İstenilen 

rotadan beş derece daha iskelede dümen tuttuğunu ve bunu düzeltmesini 

bildirmek için serdümene verilen kumandadır. 

 Rota söylemek: Rota 132° Course 132 veya "Bir-üç-iki" (one-three-Two). 

 Dümeni 132° ye tut (Steer to 132°): pruvanın 132° de baş tutması için 

serdümene verilen kumandadır. 

 Dümen nerede? (How is the Rudder): Manevra sırasında diğer kumandalar 

verilirken gerekli bir manevra işleme geçirilirken serdümene dümenin nerede 

olduğunu rapor etmesi için verilen kumandadır, bunun üzerine serdümen "iskele 

on-sancak alabanda-ortada" şeklinde bir rapor yapacaktır. 

 Yedir! (Mind your right Rudder): Örneğin bu kumandanın "Yedir Sancağa!" 

şeklinde verildiğini düşünelim. Pruvayı iskeleye hiç kaçırmadan gemiyi ağır 

ağır sancağa almak için serdümene verilen kumandadır. 

 Sancağa (veya iskeleye) kaçma! (Nothing to...): Gemi seyrederken pruvanın 

sancak veya iskele tarafa savrulmaması isteniyorsa buna dikkat etmesi için 

serdümene verilen kumandadır. Amerika'da denizciler Sancak (starboard) terimi 

için "Right" ve İskele (Port) terimi için "left" kelimelerini kullanır. Bu sebepten 
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Sancak alabanda "Right full Rudder" ve İskele alabanda "Left Full Rudder" 

şeklinde söylenir. 

 

3.9. Dümen Tesiri 
 

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

dümen yelpazesine çarpan suların doğurduğu momenttir. 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 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 alabandaya basılmalıdır. Burada oluşan 

moment zayıftır. Pruvanın dönmesi rüzgâr ve akıntı kuvvetine bağlı kalır. 

 

3.9.1. Dar Bir Alanda Dönmek 
 

Dar bir alanda örneğin bir kanal bir nehir veya ıskarça bir limanda küçük bir devir 

dairesi içinde dönmek gerekince, makine ağır yol ileri çalıştırılarak kanalın sol yakasına 

yaklaşır. Gemi sancağa dönerken kıç sahile savrulacağından arada yeterli mesafe kalınca, 

makine yarım yol ileri, dümen sancak alabanda yapılır. Pruva sancaktaki sahile yakın düşene 

kadar beklenir. Makine stop ve dümen orta kumandası verilir. Tam yol tornistan verilir ve 

ileri yol durumu sona erene kadar beklenir. Sonra tornistan ağırlaştırılır. Bu sırada gemi 

ilerlemeye ve kıç taraf iskeleye savrulmaya başlar. Tekrar sol taraftaki sahile yaklaşınca 

makine stop yapılır. Uygun mesafeye girilince dümen sancak alabanda ve makine tam yol 

ileri yapılır. Gemi dönüşü tamamlamaya yakın, ileri yol ağır ağır azaltılır. 

 

Çift pervane varsa gemi kolayca dönebilir. Bu durumda dümen sancak alabanda, 

iskele makine tam yol ileri, sancak makine tam yol geri uygulanır.  

 

3.9.2. İskele Bordadan Yanaşmak 
 

Doğal tesirler bulunmadan iskeleden yanaşmak için belirli bir açıda yaklaşılır. 

Emniyetli bir mesafede makine stop ve ardından yarım yol geri kumandası verilir. Bu 

durumda kıç iskeleye savrulacağından gemi rıhtıma aborda olur. 

 

3.9.3. Sancak Bordadan Yanaşmak 
 

Doğal tesirler bulunmadan rıhtıma sancaktan yanaşacak bir gemi belirli bir açıda ve 

yakın olarak yanaşacaktır. Gemi kıçını rıhtıma doğru savurmak için dümen iskele 

alabandada tutulur. Yanaşılacak yere gelince makine stop ve dümen orta kumandası verilir. 

Daha sonra geri yol verilir. Geri yolda kıç iskeleye kaçmak eğiliminde olacağından dümeni 

sancak alabanda yapmak yararlı olabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve öğretmeninizin vereceği talimatlara göre uygulayınız.  

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Örnek bir senaryo oluşturunuz. 
 Seçeceğiniz pervane ve dümen çeşidine 

göre senaryonuzu oluşturunuz. 

 Geminizdeki mevcut pervane ve 

dümen çeşidini belirleyiniz. 

 Öğrenme faaliyeti içerisinde yer alan 
pervane ve dümen çeşitlerinden birini 

seçiniz. 

 Dar bir alanda örneğin, bir kanal bir 
nehir veya ıskarça bir limanda küçük 

bir devir dairesi içinde dönmek için 
yapmanız gereken manevranızı 

belirtiniz. 

 Uygulamayı simülatörde gerçekleştiriniz. 

 Doğal tesirler bulunmadan iskeleden 
yanaşmak için yapmanız gereken 

manevranızı belirtiniz. 

  Uygulamayı simülatörde gerçekleştiriniz. 

  Doğal tesirler bulunmadan rıhtıma 

sancaktan yanaşmak için yapmanız 

gereken manevranızı belirtiniz. 

 Uygulamayı simülatörde gerçekleştiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Hareket hâlinde bulunan bir gemide dümenin sancak veya iskeleye çevrilerek uygun 

bir açıda tutulması sonucunda geminin yön değiştirmesi aşağıdakilerden hangisine 

bağlı değildir? 

A) Geminin hızına   
B) Dümen yelpazesinin alanına   
C) Dümen açısına 
D) Geminin ağırlığına 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi gemilerdeki konvensiyonel dümen çeşitlerinden değildir? 

A) Adi dümen 

B) Yarı-Dengeşik Dümen 

C) Schilling Dümen 

D) Dengeşik Dümen 

 

3. Kovan (Kort Nozzle) dümenin avantajlarından hangisi yanlış verilmiştir? 

A) Vibrasyon azaltılmış olur. 
B) Gemi daha geniş bir alanda dönebilir. 
C) Geminin ileri yolunu arttırdığı gibi dümenin etkisini de artırır. 
D) Özellikle buz şartlarının olduğu bölgelerde pervaneyi korur. 
 

4. Su içinde ileri hareket eden bir gemide, dümen basıldığında, yelpazenin başkıç 

çizgisiyle bir açı yapması sonucu ortaya çıkan dümen kuvveti, gemi üzerinde 

aşağıdaki etkilerden hangisi görülmez?             

A) Hız artırma 
B) Dönme 

C) Bordasal dışa kayma 

D) Savrulma 

 

5. Aşağıda verilen dümen kumandalarından hangisi yanlıştır? 

A) Ağır gelsin: Çabuk kaçan pruvayı yavaşlatmak için dümen açısını küçültme 
kumandasıdır. 

B) Kaç böyle?: Herhangi bir durumda pruvanın pusla ile kaç dereceyi gösterdiğini 

(rotayı) belirtmek kumandasıdır.  

C) Gelsin: Pruvanın daha süratli bir alabandaya gelmesi için dümen açısını büyütme 

kumandasıdır. 

D) Ortala: Dümen hangi derecede olursa olsun 180   ye alırız. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

 

Gerekli koşullar sağlandığında başiterleri ve kıçiterleri manevrada kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Gemilerde bulunan başiterleri ve kıçiterleri çeşitlerini araştırınız. 

 

 

4. BAŞİTERLERİ VE KIÇİTERLERİ 

MANEVRADA KULLANMAK 
 

4.1.Başiter ve Kıçiter 
 

Baş ve kıçiterler geminin manevra kabiliyetini arttırmak için baş veya kıç tarafta gemi 

kemeresi istikametinde ensel bir itme kuvveti yaratan sistemdir (Resim: 4.1). 

 

Resim 4.1: Baş ve kıçiterlerin oluşturduğu itme kuvveti 

Genelde en çok rastlanan çeşitleri geminin kemere istikametinde geminin bünyesi 

içinde inşa edilmiş tünel biçiminde kovanların içlerine konuşlandırılmış pervanelerden 

oluşur (Resim: 4.2).  

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 
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Resim 4.2: Baş ve kıçiterler geminin kemere istikametinde geminin bünyesi içinde inşa edilmiş 

tünel biçiminde kovanlar 

Ancak baş ve kıçiterler tünel içerisinde olmayıp geminin karinesine ayrı bir ünite 

olarak yerleştirilmiş olanları da vardır ve bunlar genelde istenilen yöne kumanda kollarıyla 

döndürülebilme yeteneğine sahip olarak yapılırlar (Resim: 4.3). 

 

Resim 4.3: Geminin karinesine yerleştirilen baş ve kıçiter ünitesi 

Baş ve kıçiter pervaneleri sabit veya değişken adım olabilir ve genel olarak su jeti, 

elektrik, elektromanyetik ve dizel tahrik sistemleri ile çalışır. Değişken adım pervanenin 

kullanıldığı sistemlerde kanatların açısı genelde hidrolik bir düzenekle ayarlanır (Resim: 

4.4). 
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Resim 4.4: Değişken adım pervaneli baş ve kıçiter sistemlerde hidrolik düzenek 

Baş ve kıçiterlerin kontrolü köprü üstünden yapılır (Resim: 4.5).   

 

Resim 4.5: Köprü üstü baş ve kıçiter kontrol paneli 

Baş ve Kıçiterler ana makineden bağımsız güç ünitelerinden beslenir. (Resim: 4.6). 

 

Resim 4.6: Baş ve kıçiter güç ünitesi 

4.2. Başiter 
 

Baş bodoslamanın gerisinde omurgaya yakın pervanesi olan boru düzeneğidir. 
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4.2.1. Başiter Tipleri 
 

Köprü üstünden kumanda edilirler. T ve I şeklinde olurlar. 

 

 I - tipi: Kemeresel dönüşlerde çok etkilidir (Resim: 4.7). 

 

Resim 4.7: I-Tipi başiter 

 T - tipi: Pruvadan emdiği suyu kemeresel doğrultudaki boruya gönderir. 

Geminin hızlı ilerlemesine yardımcı olur (Resim: 4.8). 

 

Resim 4.8: T-Tipi başiter 

4.2.2. Baş İterin Gemi Üzerindeki Etkileri 
 

 Yön değiştirme 

 Savrulma 

 Bordasal içe kayma 

 Dönme 

 

Savrulma noktasının merkezi kıç taraftır.  

 

Dümen yelpazesi ve bow thruster aynı yöne basılırsa; 

 

 Bordasal kayma minimumdur, 

 Gemide savrulma meydana gelir, 
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 Manevra hızı artar. 

 

Başiter stop durumunda maksimum etkilidir(Resim: 4.9).  2 knotta etkisi %50 azalır.  

 

5 knot ve üstü hızlarda ise etkisini tamamen yitirir. 

 

Resim 4.9: Sancak başiterde bordasal içe kayma sancağa doğru, iskele başiterde bordasal içe 

kayma iskeleye doğru olması 

Sancak başiterde bordasal içe kayma sancağa doğru. İskele başiterde bordasal içe 

kayma iskeleye doğrudur.  
 

4.3. Kıçiter 
 

Başiterle tamamen aynı prensiplere sahiptir. Kumandaları gene köprü üstündendir. En 

önemli özellikleri tornistanda istenmeyen savrulmaları önlemeyi sağlar. Etkileri düşük 

hızlarda maksimumdur. Sadece I tipi mevcuttur (Resim: 4.10). 

 

Resim 4.10: Kıçiter 
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4.3.1. Kıçiterin Gemi Üzerindeki Etkileri 
 

 Bordasal dışa kayma 

 Yön değiştirme 

 Savrulma 

 Dönme 

 

Sancak kıçiterde bordasal dışa kayma iskele taraftadır. İskele kıçiterde bordasal dışa 

kayma sancak taraftadır. Döndürme merkezi baş taraftır. 

 

4.4. Baş ve Kıçiter Dizaynında Dikkate Alınan Hususlar 
 

 Tünel içinde su akışı mümkün olduğunca homojen olmalıdır. Bu yüzden tünelin 

iç yüzeyi pürüzsüz ve engelsiz olmalıdır.  

  Şartlar izin verdiği ölçüde tünelin kalınlığı geniş ve böylelikle suyun akış hızı 

daha küçük çaplı tünele göre az olmalıdır. 

  Pervane tünelin ortasında olmalıdır. Aksi takdirde aynı devirde her iki tarafa 

farklı güç iletilmesine neden olur. 

  Baş ve kıçiterler geminin yükünü boşaltmış olduğu balastlı durumunda dahi 

suyun altında kalacak şekilde tasarlanmalıdır. 

 Tünel uzunluğu tünel çapının yaklaşık 2 ya da 3 katı olmalıdır ancak bazı 

tasarım özellikleri sebebiyle bu her zaman mümkün olmaz. Tünelin inşa edildiği 

baş ve kıç bodoslama V tipinde ise bu oran 4 ya da 5 kat olacak şekilde daha 

fazla olmalıdır.  

 

Baş ve Kıçiter tasarımında gemilerin inşa özellikleri bazen çok sınırlayıcı 

olabilmektedir.  Örneğin, feribotlar ve ro/ro gemileri büyük tonajlarına rağmen az su çekecek 

şekilde dizayn edilirler. Bu yüzden bu gemileri abrayacak kapasitede tek bir başiteri orijinal 

boyutları ile sığdırma güçlüğü doğmaktadır. Bu yüzden bu gemilere tek bir başiter yerine 

makul ölçülerde 2 başiter yapılmaktadır (Resim: 4.11). 

 

Resim 4.11: Büyük tonajlı az su çekimli inşa edilmiş gemilerde tek başiter yerine iki başiter 

yapılması 
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Baş ve Kıçiterler özellikle düşük süratlerde etkili olabilir. Geminin üzerinde hiç yol 

yokken etkileri maksimumdur. Ancak 4 ya da 5 milin üzerine çıkıldığında etkileri yok 

denecek kadar azdır.  

 

4.5. Baş ve Kıçiter Neden Düşük Süratte Çok Etkilidir?  
 

Bir gemi ileri yolda seyir yaparken başiter çalıştığında tünelin giriş ve çıkışlarında 

basınç alanları oluşur. Şekilde başiter sancağa çalışmakta bu nedenle sancak taraftan emilen 

sular iskele taraftan püskürtülerek gemi pruvasının sancağa hareket etmesi sağlanmaktadır. B 

ve C noktalarında basınç alanı oluşurken D ve A noktalarında özellikle püskürtmenin 

yapıldığı A noktasına yakın alanlarda alçak basınç oluşmaktadır (Şekil: 4.1). 

 

Şekil 4.1: Başiter çalıştığında tünelin giriş ve çıkışları 

Bu durumda yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yani döndürülmek 

istenen yönün tersine doğru gemiye hidrodinamik bir kuvvet uygulanır. Hız arttıkça basınç 

alanları derinleşecek bu etkinin kuvveti artacaktır. Sonuç olarak başiterin etkisi azalacaktır.  

 

Baş ve kıçiterler güçleri genelde kilovat kW cinsinden ifade edilir. Bu sebeple kW 

değeri ve beygir gücü (HP)  ve ton birimi arasındaki ilişki iyi bilinmelidir. 

 

0.74 kW = 1 hp                    100 hp = 1 ton 

 

500 kW…………….  676 HP…………….  6 t 

750 kW……………. 1014 hp………..…. 10 t 

1000 kW………….. 1351 hp …………… 13 t 

1250 kW………….. 1689 hp…………… 17 t 

1500 kW………….. 2027 hp……………. 20t 

1750 kW……………2364 hp………….... 24 t 

 

kW, HP, ton dönüşümleri manevra öncesi rüzgâr akıntı gibi etkenlerin gemi 

üzerendeki etkisine karşı mevcut  baş ve kıçiterle bu güce karşı koyup koymayacağımızı 

anlamamızı sağlar (Tablo: 4.1). 
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Tablo 4.1: İki gemi için değişen rüzgâr kuvvetinin yön olarak bu gemiler üzerine uygulamış 

olduğu kuvveti gösteren grafik 

CAR CARRIER BAŞ İTER GÜCÜ: 1000 kW = 1351 HP = 13 t  

TANKER BAŞ İTER GÜCÜ: 2000 kW = 2702 HP = 27 t  

Grafikte de görüldüğü gibi 1000 kW’lık başiter söz konusu olduğunda tanker için 

rüzgâr 23 mil sürate, car carrier içinse 13 mil sürate eriştiğinde gemi üzerine tesir eden 

rüzgâr etkisi başiterin gücüne eşit olacaktır. Başka bir deyişle bu noktadan itibaren başiter 

rüzgâr etkisini yenmeye yeterli olmayacaktır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamakları ve öğretmeninizin vereceği talimatlara göre uygulayınız.  

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Baş ve kıçiterinizin tipini belirleyin.  
 Öğrenme faaliyeti içerisinde yer alan 

çeşitlerinden birini seçiniz. 

 Başiterin gemi üzerindeki etkilerini 
belirtiniz. 

 Öğrenme faaliyeti içinde yer alan 

anlatımdan faydalanınız. 

 Sancak başiterde bordasal içe kayma 

sancağa doğru iskele başiterde 

bordasal içe kayma iskeleye doğru 

olduğunu uygulayınız. 

 Uygulamayı simülatörde gerçekleştiriniz. 

 Kıçiterin gemi üzerindeki etkilerini 
belirtiniz. 

  Öğrenme faaliyeti içerisinde yer alan 

anlatımdan faydalanınız. 

  Sancak kıçiterde bordasal dışa kayma 

iskele tarafta, iskele kıçiterde bordasal 

dışa kayma sancak tarafta, döndürme 

merkezi baş tarafta olduğunu 

uygulayanız. 

 Uygulamayı simülatörde gerçekleştiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Baş ve kıçiterler geminin manevra kabiliyetini artırmak için baş veya kıç tarafta 

gemi kemeresi istikametinde ensel bir itme kuvveti yaratan sistemdir. 

 

2. (   )  Baş ve kıçiter pervaneleri sabit veya değişken adım olabilir ve genel olarak su 

jeti, elektrik, elektromanyetik ve dizel tahrik sistemleri ile çalışır. 

 

3. (   )  Sancak başiterde bordasal içe kayma iskeleye doğru, iskele başiterde bordasal içe 

kayma sancağa doğrudur.  

 

4. (   ) Kıçiterlerin etkileri düşük hızlarda maksimumdur. 

 

5. (   )   Sancak kıçiterde bordasal dışa kayma iskele taraftadır. İskele kıçiterde bordasal 

dışa kayma sancak taraftadır. 

 

6. (   ) Başiter ve kıçiterler tamamen farklı prensiplere sahiptir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Gerekli koşullar sağlandığında römorkörleri manevrada kullanabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Römorkör çeşitlerini araştırınız. 

 Türkiye limanlarında hizmet veren römorkör çeşitlerini araştırınız.  

 

 

5. RÖMORKÖRLERİ MANEVRADA 

KULLANMAK 
 

5.1. Römorkör Nedir? 
 

Gemilerin dar sularda karşılaştığı kendi olanakları ile güvenlik içinde kullanılamama 

sorununu çözmek için küçük teknelerin büyük teknelere yardımına ihtiyaç duyulmuştur.  

 

Manevra kabiliyeti sınırlı olan gemi veya böyle bir imkândan yoksun deniz araçlarının 

çekilmesi, itilmesi, döndürülmesinde ve yangın işlemlerinde kullanılan nehirde limanlarda ve 

açık denizlerde hizmet veren gemilere römorkör denir (Şekil: 5.1). 

 

 

Şekil  .1: Römorkör itme ve döndürme manevrası 

5.1.1. Neden Römorköre Gerek Duyulur? 
 

Römorköre aşağıdaki sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulur: 

 

 Geminin yapısal ve donanımsal özelliklerinden ileri gelen manevra yeteneği 

eksikliği 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 
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 Geminin bazı yükleme koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan, manevra yeteneği 

eksiği 

 Geminin sualtı boyutlarına oranla manevra alanlarının sınırlı olmasının 

doğurduğu manevra yeteneği eksikliği 

 Geminin, rüzgâr ve akıntı gibi doğa koşullarından etkilenmesine bağlı olarak 

oluşan manevra yeteneği eksiği nedeniyle römorköre gerek duyulur. 

 

Normal bir ticaret gemisinin  (sancağa devirli tek pervane) yapamayacakları: 

 

 Düz bir çizgi boyunca geriye doğru hareket etme 

 Dönme çemberinden daha küçük bir alanda dönme  

 Pruva dışındaki, rüzgâr ve akıntılarda belirli bir yerde bekleme 

 Aykırı bir rüzgâra karşı, kemeresel yönde bordasal olarak hareket etme 

 Tornistan yapıldığı zaman başta ve kıçta ortaya çıkan savrulmaları önleyip 

belirli bir rotayı koruma  

 

5.1.2. Römorkör Çeşitleri ve Uygun Römorkör Seçimi 
 

Bir kılavuzluk bölgesinde ihtiyaç duyulacak römorkörlerin özelliklerini belirlerken 

göz önüne alınması gereken başlıca faktörler şunlardır: 

 

 Çevresel koşullar  

 Seyir şartlarını etkileyen bazı özel durumlar  

 Hizmet verilen ortalama gemi sayısı  

 Hizmet verilen gemilerin tipleri ve tonajları  

 Kılavuzluk bölgesindeki hakim akıntı ve rüzgârlar gibi doğal şartlar  

 Römorkörlerin işletme masrafları ve ekonomik ömürleri  

 Manevra alanının genişliği  

 

Gemi manevrası açısından ele aldığımızda başlıca dört tip römorkör vardır: 

 

 Konvansiyonel römorkörler  

 Traktör römorkörler  

 ASD römorkörler  

 Kombi römorkörler  

 

5.1.2.1.  Konvansiyonel Römorkörler 

 

Konvansiyonel römorkörler gemi manevrasında uzun senelerdir kullanılmaktadır. 

Pervanesi ve dümeni klasik bir gemide olduğu gibi kıç taraftadır (Resim: 5.1). 
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Resim 5.1: Konvansiyonel römorkör 

Halat almış veya vermiş olarak yük altında olmadığında normal seyir esnasında dönüş 

ekseni geminin başından gemi boyunun 1/4'i kadar geriye doğrudur. Bu yüzden normal seyir 

şartlarında manevrası klasik bir geminin manevrasına benzer. Bu tip römorkörlerin sabit 

adım veya değişken adım tek pervaneli olanları manevra açısından oldukça zayıftır 

diyebiliriz. Bu eksikliği giderebilmek için bazı özel bağlama metotları uygulanır ya da 

pervaneler şekilde görüldüğü gibi römorkörün çekme gücünü (bollard pull) artırabilmek için 

kovan içine alınabilir (Kort nozzle) (Resim: 5.2). 

 

Resim 5.2: Römorkörün çekme gücünü arttırabilmek için kovan içine alınmış pervane 

Pervanelerin kovan içerisine alınmasının belli başlı avantajları şunlardır: 

 

 Aynı tornada daha çok çekme gücü sağlaması 

 Artan dümen etkisi 

 Pervane ebatlarının daha küçük olabilmesi 

 Pervaneyi yabancı maddelerin hasar verebilecek etkisinden koruması 

 Yakıt ekonomisi sağlaması 

 

Konvansiyonel römorkörlerin en büyük dezavantajı römorkör halat kancasının 

bulunduğu pozisyondur. Halat kancası genelde geminin orta noktasından biraz geride 

römorkör yük altına girdiğinde dönüş ekseni de bu noktaya kayar ve römorkörün yürütücü 

gücü P noktasında olduğundan geminin dümeni PK momenti üzerinde çalışır. Moment kolu 

ne kadar uzun olursa dümen etkinliği ve manevra kabiliyeti o derece yüksek olur. Bu 

nedenden ötürü halat kancası mümkün olduğunca baş tarafta konumlandırılmıştır ancak 

bunun aşağıdaki başlıklar arasında inceleyeceğimiz üzere römorkörün manevrası açısından 

son derece dikkat edilmesi gereken bazı sakıncaları da vardır: 
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 Römorkör ve Gemi Alan Etkileşim 

 Koanda Etkisi (Coanda Effeet)  

 Askıda Kalmak (Girting)  

 

Römorkör ve gemi alan etkileşimi 

 

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki römorkörlerin karışmış oldukları kazaların 

çoğunluğu hizmet verdikleri gemilerin römorkörle olan hidrodinamik etkileşimlerinin bir 

sonucudur. Daha önceki bölümlerde, özellikle "bank etkisi"ni anlatırken değinildiği gibi 

ileriye doğru yol alan bir geminin etrafında farklı basınç alanları oluşur. Tekrar hatırlatmak 

gerekirse baş bodoslamanın hemen önünde ve biraz gerisinde itilen sular bir yüksek basınç 

alanı doğururken geminin orta kısmından pervaneye doğru olan bir bölümde ise alçak basınç 

alanı oluşur.  

 

 Bu basınç alanlarının etkisi geminin hızındaki değişimlerle ve özellikle 

sığ su alanlarına girmesiyle birden artabilir.  

 

Koanda etkisi (Coanda Effeet )  

 

Koanda etkisi römorkörlerin çekme yaparken pervane sularının gemi bünyesine 

çarparak bir itme kuvveti oluşturmasıyla çekme kuvvetlerinin gemiye yakınlıkları oranında 

azalmasını ifade eder.  Örneğin, römorkör verilen komut gereği halat üzerinde gemiyi sancak 

baş omuzluk istikametinde çekmektedir. Römorkörün ileri yol çalışan pervanelerinin ittirdiği 

su geminin sancak baş bodoslamasına çarparak bir itme etkisi doğurmakta ve römorkörün  

çekme  gücünü azaltmaktadır. Bu durum özellikle gemi sığ sulara girdiğinde çarpan sular 

geminin altından geçmekte zorlanacağı için daha fazla etki yapar ve bu etkiyi azaltmak için 

yapılabilecek en doğru şey halatın uzunluğunu arttırarak römorkörün gemiden olan 

mesafesini bir miktar  arttırmaktır (Şekil: 5.2). 

 

Şekil  .2: Römorkör, çekme yaparken oluşturduğu Koanda etkisi 

 



 

47 

Askıda kalmak ( Girting )  

 

Konvansiyonel römorkörler halat kancasının römorkörün orta kesimine yakın 

olmasının da etkisiyle yük altındaki halatın herhangi bir nedenden ötürü kemere 

istikametlerine istenmeyen bir şekilde geçmesiyle büyük açılarla yükün bindiği yöne doğru 

yatar ve eğer halatı zamanında mola edemezlerse alabora olup batabilirler. Askıda kalmaya 

mani olmak için boğma halatı kullanmak (Gob Rope) özellikle konvansiyonel römorkörlerin 

en çok maruz kaldığı askıda kalma tehlikesine karşı römorkör kaptanlarınca kullanılan bazı 

yöntemler vardır. Bunlardan en bilineni ve sık kullanılanı "boğma halatı" (gob rope) 

kullanılması uygulamasıdır. 

 

5.1.2.2. Traktör Römorkörler  

 

Traktör römorkörlerin tasarım özellikleri bu alanda çığır açıcı yenilikleri beraberinde 

getirmiştir. Traktör römorkörlerde yürütücü güç genelde köprü üstünün hemen altında 

birbirinden bağımsız ve yan yana konumlandırılmış dışa doğru dönen bıçak şeklinde ve 

adeta bir dümenin ana gövdesini andıran döner pervanelerden oluşur (Resim: 5.3) .  

 

İlk başta kullanıcılar tarafından yadırganabilse de gerekli eğitim ve tecrübe aşamaları 

geçildikten sonra manevra gücünün konvansiyonel römorkörlere göre ne kadar yüksek 

olduğu ve her yöne hareketin kolaylıkla sağlanabildiği görülür.  

 

Şekil  .3: Traktör römorkör 

 

Bir traktör römorkörde yürütücü güç römorkörün ön tarafına doğru olduğundan halat 

kancasının konumu, yani çekme noktası kıç taraftadır ve oldukça uzun sayılabilecek moment 

kolu üzerinde römorkör yük altındayken büyük bir etkinlikle çalışır. Ancak römorkör halat 

altında olmadığında dönüş ekseni normal bir teknede olduğu gibi ileri yolda baş tarafa ve 

pervanelere yakın olacağından moment kolu kısalır ve yük altındaki durumuna kıyasla 

manevrası biraz daha zorlaşır.  

 

Traktör römorkörlerin bu şekilde anılmalarının nedeni de budur. Aynı bir kara traktörü 

bir römorkörü nasıl arkasında bırakarak çekiyorsa bu römorkörlerde de kuvvetin uygulandığı 

çekme noktası konvansiyonel römorkörlerdekinin aksine Pervanelerin önünde değil 

arkasında yer almaktadır.  
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Genel bir bakış açısıyla traktör römorkörlerin belli başlı avantajları şunlardır: 

 

 Özellikle dar manevra alanları için ideal olan yüksek manevra gücü 

 Tornistandaki gücün ileri yoldaki güce yaklaşık olarak eşit olması 

 Askıda kalma ve dolayısıyla alabora olma riskinin son derece az olması 

 İstenilen manevrayı süratle yerine getirebilmesi 

 Geminin römorkör üzerindeki hidrodinamik etkisini kolaylıkla yenebilmesi 

  360° derece istenilen her yöne pervane1erin kumanda edebilmesidir. 

 

Ancak bu römorkörlerin bazı dezavantajlarını not etmekte fayda vardır: 

 

 Kw başına düşen çekme gücü nispeten düşüktür.  

 Yatırım masrafları oldukça yüksektir.  

 Sualtı ünitelerinin bakım ve tamir masrafları oldukça maliyetlidir.  

 Halat altında olmadığında manevra gücü düşüktür.  

 Gemiye aborda olup itme yaptığında yatma açısı bazılarında 21 dereceye kadar 

çıkabildiğinden gemiye ve römorkör bünyesine hasar verme riski oluşur.  

 Su çekimi 5 metreye kadar çıkabilir ve bu bakımdan konvansiyonel 

römorkörlere kıyasla fazla su  çeker.   

 Su altı üniteleri karaya oturma, yabancı cisimler vs. nedeniyle kolaylıkla 

hasarlanabilir.  

 Traktör römorkörlerin olanaklarından faydalanabilmek için kullanıcı personelin 

son derece kapsamlı bir eğitimden geçirilmeleri bir gerekliliktir.  

 

Traktör römorkörler ve gemi manevrası: 

 

Şekilde traktör römorkörü geminin kıç tarafında çalışırken görüyoruz. Kıç tarafından 

halatını vermiş olduğu hâlde geminin kıç tarafını kanaldan rahat bir şekilde çıkarabilir (1). 

Halatın izin verdiği yay üzerinde kısa sürede hızla yer değiştirerek adeta bir dümenin 

görevini yapar. Bu tip çalışmada yürütücü güç ön tarafında ve halat çekme noktası kıç 

tarafında olduğundan mükemmel bir etkinlikle çalışabilir. Gerektiğinde gemiye kıç 

omuzluğundan aborda olarak (2) çalışabilir. Gemi ileri yolda çalışırken de her iki tarafa 

geminin kıçını çekebilir (3). Ancak bunu yapmanın çok daha etkili yolu ise "paravan 

yöntemi"dir (indirect method). Şekilde görüleceği gibi (4) traktör römorkör halata belli bir 

açı verdikten sonra kendi ağırlığını bordasal olarak suyun geliş yönüne verir ve böylelikle 

halatın çekme gücüne kendi gövdesinin ağırlığını da vermiş olur. Bu yöntem özellikle 

frenleme ve keskin dönüşler için son derece etkili bir yöntem olup römorkörün çekme gücü 

kapasitesini 1.5 hatta bazı durumlarda 2 katına çıkarır. (Şekil: 5.3.1). 
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Şekil 5.3.1: Geminin kıç tarafında traktör römorkör manevra örneği 

 

5.1.2.3. Azimuth Pervaneli Römorkörler (ASD Azimuth Stern   Drive Tugs) 

 

Bu tip römorkörlerde kıç taraflarında 360 derece dönebilen sabit veya değişken adımlı 

pervaneler bulunur. Her bir pervaneye ayrı ayrı kollarla kumanda edilebildiği gibi bir 

joystick yardımıyla tek koldan istenen hareketi yapmak üzere her iki pervane sistem 

içerisinde yönlendirilebilir.(Resim: 5.4).  

 

Resim 5.4: Pervane kumanda sistemi (Tek koldan kumanda) 

Bu yönüyle manevra açısından Azipod sistemleriyle donatılmış gemilerle benzerlikler 

gösterirler. ASD Römorkör dizaynı traktör römorkörlerle konvansiyonel römorkörlerin bazı 

özelliklerini birleştirmiştir (Resim: 5.5). 
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Resim 5.5: ASD Römorkör 

Yürütme gücü kıç tarafta olduğundan genelde baş taraftan halat verirler ve böylece 

uzun bir moment kolu üzerinde oldukça etkin çalışırlar ve askıda kalma riskleri yok denecek 

kadar azdır. Ayrıca traktör römorkörlerin aksine halat altında değilken de dönüş ekseni baş 

tarafta, yürütme gücü kıç tarafta olduğundan manevra kabiliyetleri yüksektir. Bu özellikleri 

yüzünden ASD römorkör "ters traktör römorkör" (Reverse tractor tug) olarak da adlandırılır.  

 

Asd römorkörlerin başlıca avantajları: 

 

 360 derece dönebilen iki pervanesiyle dar manevra alanlarında mükemmele 

yakın yüksek manevra gücü 

 Tornistandaki gücün ileri yoldaki güce yakın olması 

 Baş taraftan halat verdiğinde askıda kalma ve ezilme riskinin son derece az 

olması 

 İstenilen manevrayı süratle yerine getirebilmesi 

 3 metre civarında olan az su çekimi 

 Bardasal itme yaptığında 15° dereceden az yatma açısı 

 KW başına daha fazla çekme kuvveti 

 Azimuth pervane ünitelerinin tamirlerinin kolay olması 

 Yüksek süratlerde de dengeli olmasıdır. 

 

Asd römorkörlerin başlıca dezavantajları: 

 

 Oldukça sofistike ve karışık kontrol sistemleri  

 Halat kancası olarak römorkörün kıç tarafı kullanıldığında askıda kalma ve 

ezilme riski 

 Traktör römorköre kıyasla gemilerin hidrodinamik etkilerinden daha çok 

etkilenmesi 

 Bordasal hareket yeteneğinin zayıf olması 

 Tam yol tornistan yaptığında aşırı çökme etkisi(squat) nedeniyle bazı 

römorkörlerde kıç tarafın su içinde kalması 

 Pervanelerin sudaki yabancı cisimler tarafından hasarlanabilmesidir.  
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ASD römorkörler ve gemi manevrası 

 

ASD römorkörler hem baştan hem de konvansiyonel römorkörler gibi kıç tarafa yakın 

bir pozisyondan halat alıp verebilirler ancak konvansiyonel römorkörler gibi çalıştıklarında 

askıda kalma riski vardır. Oysa baş taraftan halat verip çalıştıklarında hem askıda kalma 

tehlikesi olmaz hem de yürütücü güç kıç tarafta olduğundan oldukça uzun bir moment kolu 

üzerinde yüksek bir manevra kabiliyetiyle çalışırlar. 

 

Asd römorkörlerin baş taraftan manevralarını şekil üzerinde inceleyelim (Şekil 5.4) : 

 

Şekil  .4: Geminin baş tarafında ASD römorkör manevra örneği 

 Şekli inceleyecek olursak (1) pozisyonunda römorkör kıçtan halat almış 

olarak gemiyi çekmektedir. Bazı eski tip ASD römorkörlerde aynı amaç 

için baştan halat verilip römorkör tomistan yaparak gemiyi çektiğinde 

hatırı sayılır bir çökme (squat) etkisi meydana gelmekte ve bu yüzden 

römorkörün kıç tarafı sular içerisinde kalabilmektedir. Bu nedenden ötürü 

kanal içerisindeki eskort manevralarında bazen kıç taraftan halat vermek 

tercih edilebilmektedir.  

 

 Son zamanlarda inşa edilen ASD römorkörlerde bu olumsuz özellik 

yapılan bazı değişikliklerle ortadan kaldırılmıştır.(2) pozisyonunda bu 

sefer römorkör baştan halat vermiş olarak geminin kafasını iskeleye 

doğru çekmektedir. Baş taraftaki halat genelde bir tamburun üzerinde 

olup römorkör kaptanı tarafından uzunluğu gerektiği şekilde ayarlanır. (3) 

pozisyonunda ise bu sefer römorkör itme yapabilmek için geminin iskele 

tarafında dik bir pozisyon almıştı. 

 

5.1.2.4. Kombi Römorkörler (Combi Tugs)  

 

Kombi römorkör, konvansiyonel bir römorkörün manevra gücünü arttırabilmek için 

baş tarafına 360 derece dönen bir başiter monte edilmesiyle elde edilir. Böylelikle manevra 

gücünün yanı sıra römorkörün itme ve çekme gücü de arttırılmış olur (Resim: 5.5). 
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Resim 5.5: Kombi römorkör 

İlk kez 1960'lı yıllarda ortaya çıkmaya başlayan kombi römorkörler çok kısa bir 

alanda dönebilir, düz bir hat üzerinde sapma yapmadan geri yol yapabilirler. Özellikle bu son 

husus kombi römorkörlerin konvansiyonel römorkörlere kıyasla en avantajlı yönüdür.  

 

Zira konvansiyonel römorkörler özel bir dümen sistemi ya da kovan pervaneler 

olmaksızın kolay kolay sapma yapmadan geri yol yapamaz ve bu durum manevra 

kabiliyetlerini son derece olumsuz etkiler.  

 

Kombi römorkörün baş tarafında ve karinesine monte edilmiş başiter 

kullanılmadığında bir dirence yol açar. Hem bu direnci ortadan kaldırmak hem de sığ sularda 

hasarlanmasını önlemek için genelde tekne bünyesine alınmasına imkân verilecek şekilde 

tasarlanır. Ayrıca sığ suda çalışma limitine geldiğinde bir alarm sisteminin devreye girmesi 

bu konuda unutkanlık ve insan hatalarını önlemek için mutlaka gereklidir. 

 

Kombi römorkör gemiden halat alarak ya da vererek hem direkt hem de paravan 

pozisyonunda yüksek manevra gücüyle son derece etkili olabilir. Kısa zamanda kıç taraftan 

kıç omuzluklara veya tersi yöne geçebilir. Bu durumda bir boğma halatının kullanılması 

askıda kalma riskine karşı mutlaka tercih edilmelidir. Kombi römorkörler kıç tarafta, baş 

tarafta olduğundan daha etkili çalışır.  

 

5.1.3. Ülkemizde Hangi Tip Römorkörler Kullanılmaktadır? 
 

Ülkemizdeki römorkörler iç sularda hizmet verdiğinden genellikle konvansiyonel tip 

20-30 bollard pull çekme gücünde römorkörler kullanılmakta olup daha gelişmiş 

limanlarımızda (İstanbul limanı gibi) ASD tip römorkörler kullanılmaktadır. 

 

5.1.4. Römorkörlerin Sınıflandırılması 
 

Römorkörlerin sınıflandırılması limanlarda, kanallarda, nehirlerde ve okyanus hizmeti 

veren römorkörleri dört ana sınıfta toplayabiliriz. Bu sınıflandırma, römorkörün çalıştığı 

yere, verdiği hizmete ve beygir gücüne göre yapılabilir. Bunlar: 

 

 River Tug (Nehir Römorkör) 
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 Harbour Tug (Liman Römorkör) 

 Coastal Tug (Kıyı Römorkör) 

 Ocean-going Tug (Okyanus Römorkör)`dur. 

 

5.1.4.1.  River Tug (Nehir Römorkör) 

 

 1500 HP’lik beygir gücüne sahiptir. 

 Birbirine bağlı şatların çekiminde kullanılır. 

 Özellikle sığ sularda gemi yedeklemede kullanılır. 

 

5.1.4.2. Harbour Tug (Liman Römorkör) 

 

 3000 HP`lik güçlere sahip boyları 30 m’den küçük römorkörlerdir. 

 Çok yüksek manevra kabiliyetlerine ve diğerlerine göre daha yüksek itme 

güçleri vardır. 

 Günümüzde “traktör römorkör” olarak adlandırılabilirler. 

 

Liman römorkörünün şeması; römorkörler yüksek manevra kabiliyetine, dayanıklı bir 

yapıya, alabora olmamasını sağlayan alçak bir ağırlık merkezine, güçlü bir vince ve ittiği 

gemiye yaslandığı zaman üst yapısına zarar gelmemesini sağlayan bir profile sahiptir. 

Teknenin arkasındaki hidrolik pin, içinden geçen çekme halatı veya kablosundaki ânî 

kuvvetleri tamponlayarak onun kopmasını engeller. Pervaneyi çevreleyen nozul düşük hızda 

pervaneden daha çok güç elde edilmesini sağlar.  

 

5.1.4.3. Coastal Tug (Kıyı Römorkör) 

 

 3000 ve 4000 HP’lik güçlere sahip olabilir. 

 Boyları 35 m’ye kadar olabilir. 

 Kurtarma işlemlerinde kullanılabilir. 

 Yangınla mücadele donanımına sahip olabilir. 

 

5.1.4.4. Ocean-going Tug (Okyanus Römorkör) 

 

 5000 HP ve daha yüksek güçlere sahip olabilir. 

 Açık denizde ve okyanusta yapılan kurtarma işlemlerinde kullanılır. 

 

5.1.5. Çekitlere Kumanda Etme Yolları 
 

Bir gemide karşılaşılan manevra yeteneği eksikliğini gidererek hem güvenliği 

sağlamak hem iş hızını yükseltmek amacıyla ek dış kuvvet kaynağı olarak başvurulan 

çekitlerden tam ve etkin biçimde yararlanabilmek için gemi kullanıcısının: 

 

 İstediklerini çekite tam ve çabuk anlatabilmesi 

 Gereksindiği dış kuvvetin; uygulama noktasına, doğrultusuna, yönüne, 

şiddetine, her an eksiksiz kumanda edebilmesi gereklidir. 
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Çekit kullanmanın temel amaçlarından ilki, geminin güvenliğini sağlamaktır. 

 

Telsiz telefonların yeterince gelişip, yaygınlaşmadığı yıllarda, çekitlere el ya da düdük 

işaretleriyle kumanda edilirdi. Ancak, el ya da düdük işaretleriyle, bir çekite istenenlerin tam 

anlatılamaması ve çabuk kumanda edilememesi, güvenliği tam sağlayamadığı tehlikeye bile 

düşürmekteydi. Bu nedenle, bugün artık, zorunlu durumda kalınmadıkça, el ya da düdük 

işaretleriyle kumanda etme yollarına başvurulmamaktadır. 

 

Günümüzde, gemiden çekite kumanda etmenin en sağlıklı ve etkin yolu, telsiz 

telefondan yararlanmaktır. 

 

5.1.5.1.  Telsiz Telefonla Kumanda Etmek 
 

Çekitlere telsiz telefonla kumanda ederken etkin sonuçlar alabilmek, istenenlerin az 

sözle, karışıklığa meydan vermeden, açık, doğru ve tam anlatılmasına bağlıdır. Bunun için, 

komutları belirli kalıplara uygun biçimde vermek, büyük yarar sağlar. 

 

Uygulamalar sonucunda edinilen deyimlere göre, kısa bağlama yöntemiyle kullanılan 

çekitlere, aşağıdaki kalıba uygun kumanda etmek, en yararlı sonuçları vermektedir: 

 

Çekitin adı\gemiye göre istenen doğrultu\makine yolu\makine yönü 

 

Örneğin: 

 

 ATILGAN, gemiye dik olarak, yarım yol, dayan (ileri) 

 ATILGAN, geminin üzerine yatarak, ağır yol, tornistan (çek) 

 

Bu kumanda kalıbında, çekit geminin belirli bir yerinde bağlı bulunduğundan, çekitin 

adı kuvvetin dört öğesinden uygulama noktasını, öbürleri de sırasıyla, doğrultusunu, 

şiddetini, yönünü belirleyerek, kısa, açık, öz ve tam anlatım sağlar. Daha ayrıntılı anlatım 

gerektiren durumlarda, kalıptaki kumanda sırası gözetilmek koşuluyla, aşağıdaki gibi, biraz 

daha uzun komutlar da verilebilir: 

 

 KORKUSUZ, başını kıça doğru çevirip, geminin üstüne yatarak, ağır yol 

tornistan  

 

Uzun bağlama yöntemiyle kullanılan çekitlere ise, çekitin uzun bir halatın ucunda 

hareket ettiği ve bulunduğu doğrultunun yalnızca tek yönüne kuvvet sağlayabildiği göz 

önüne alınarak, aşağıdaki kalıba göre kumanda edilmesi yararlı olmaktadır: 

 

Çekitin adı\gemiye göre istenen doğrultu\makine yolu 

 

Örneğin: 

 

 ATILGAN, açarına(dikine),ağır yol çek 
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Çekmekte bulunduğu konumdan, bir yandaki konuma geçirilmek istenen çekit için, 

kalıpta, adından sonra, dönmesi istenilen tarafı belirten, “biraz daha sancağına gel” ya da 

“biraz daha iskelene gel” deyimlerinden birisi getirilir. 

 

Örneğin:  

 

Geminin sancak tarafında bulunup, baştan, açarına yarım yol çekmekte olan 

ATILGAN adlı çekitin, sancak başomuzluğa geçip öyle çekmesi istenirse şu komut verilir: 

 

 ATILGAN, biraz daha iskelene gel, omuzluğa, yarım yol çek. 

 

Uzun bağlama yöntemiyle çekmekte olan bir çekit, geminin başkıç çizgisine göre bir 

taraftan öbür tarafa geçirilecekse, kalıpta,  adından sonra, bu kez, dönmesi istenilen tarafı 

belirten,”sancağına doğru dön” ya da “iskelene doğru dön” deyimlerinden birisi getirilir. 

 

Örneğin: 

 

Geminin sancak tarafında bulunup, kıçtan omuzluğa tam yol çekmekte olan 

KORKUSUZ adlı çekitin, iskele tarafa geçip açarına çekmesi istenirse, şu komut verilir: 

 

 KORKUSUZ, sancağına doğru dön, açarına, tam yol çek. 

 ATILGAN, biraz daha iskelene gel, omuzluğa, yarım yol çek. 

 

Uzun bağlama yöntemiyle çekmekte olan bir çekit, geminin başkıç çizgisine göre bir 

taraftan öbür tarafa geçirilecekse, kalıpta, adından sonra, bu kez, dönmesi istenilen tarafı 

belirten, ”sancağına doğru dön” ya da “iskelene doğru dön” deyimlerinden birisi getirilir. 

 

Örneğin: 

 

Geminin sancak tarafında bulunup, kıçtan omuzluğa tam yol çekmekte olan 

KORKUSUZ adlı çekitin, iskele tarafa geçip açarına çekmesi istenirse, şu komut verilir: 

 

 KORKUSUZ, sancağına doğru dön, açarına, tam yol çek. 

 

Gerçekte, çekitin çekme doğrultusu değiştirilirken, daha önce bildirilmiş makine 

yolunda herhangi bir değişiklik yapılmayacaksa kısa ve çabuk bir anlatım sağlamak için, 

yeni komutta makine yolunu tekrar etmeye gerek yoktur. Yukarıda verilen son iki örnekte 

durum böyle olduğundan, uygulamada, komutların aşağıdaki biçimde olması daha uygundur: 

 

 ATILGAN, biraz daha iskelene gel, omuzluğa çek. 

 KORKUSUZ, sancağına doğru dön, açarına çek. 

 

Aynı biçimde, çekme doğrultusu değiştirilmeyip, yalnız makine yolu değiştirilecekse, 

kumanda kalıbında, çekit adından sonra yeni istenen makine yolunu belirtmek yeterlidir; 

”ATILGAN, ağır yol”, “KORKUSUZ, yarım yol” vb. 
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Uzun bağlama yöntemiyle kullanılan çekitlere, telsiz telefon yardımıyla kumanda 

edilirken, bir çekitin bulunmakta olduğu konumdan yeni girmesi istenen konuma gelmesi 

için, dönmesi gereken yön “sancağına”, “iskelene”          Biçiminde çekite göre, yeni 

çekmesi istenen doğrultu ise; “pruvaya”, “omuzluğa”, “açarına” (ya da “dikine”), 

“iğneciğe” (ya da “pupaya”)biçiminde gemiye göre belirtilir. Çekitin, bulunduğu taraftaki 

gemi bordasına iyice yaklaşarak çekmesi istendiğinde de  “yatarak” komutu kullanılır. 

 

Bu kumandalarda, çekitin gelmesi ve dönmesi istenilen yön ile çekmesi istenilen 

doğrultu bildirimleri arasındaki farka iyi dikkat edilmelidir. Çünkü, yukarıda da söylediğimiz 

gibi, gelme ve dönme yönünü bildiren “sancağına” ve “iskelene” sözleri çekitin kendi sancak 

ve iskelesini belirtirken, çekme doğrultusunu bildiren “pruvaya”, ”omuzluğa”, 

“açarına”(“dikine”), “iğneciğe” (“pupaya”) sözleri, yedeklenen geminin omurgasına göre 

olan doğrultuları belirtir. Bunun amacı, çekit kaptanı ile gemi kullanıcıya uygulama kolaylığı 

sağlamak, yanılgı ve karışıklıkları önlemektir. Eğer böyle yapılmayıp da örneğin, çekite  

“geminin sancağına dön” ya da  “geminin sancak kıçomuzluğuna çek” gibi bir komut 

verilirse özellikle, geminin kıçından yedekleyen çekitin kaptanı, dümen kullanırken yüzü 

kendi teknesinin pruvasına dönük olacağından, elindeki dümeni basacağı tarafı şaşırır. Oysa 

çekitin kendi sancak ve iskelesine göre verilen komutlar, çekit kaptanları için hiçbir 

karışıklık yaratmaz. Üstelik, çekitleri dışarıdan gördüğünden, onların sancak ve iskelesine 

göre komut vermek, gemi kullanıcı için de daha kolaydır.  

 

5.1.6. Kısa ve Uzun Bağlama Yöntemi 
 

5.1.6.1. Kısa Bağlama Yöntemi 

 

 Kısa bağlama yöntemi 

 

 Römorkör gemi bordasına “yedekleme koltuğu” ya da “dayanma halatı” 

adı verilen kısa halatlarla bağlanır. 

 Römorkör dayanma ve çekme kuvveti uygulayabilir. 

 İstenilen her yönde kuvvet uygulanabilir fakat bu kuvvet uzun bağlama 

kadar büyük değildir. 

 Gemiye zarar vermemesi için römorkör usturmaçalarla donatılmalıdır. 

 Römorkörün bağlanacağı yer başa kıça ne kadar yakınsa savrulma o 

kadar fazla olur. 

 “Açılım” adı verilen küpeştenin izdüşüm noktası ile borda arası açı 

römorkörün hasar vermemesi için büyük olmamalıdır. 

 Boş, yüksek küpeşteli ve ince çizgili gemilerde römorkör göğsün ve 

kepçenin altından bağlanmamalıdır. Dolgun gemilerde “başhavuz” ve 

“kıç havuz”en uygun bağlama yeridir. 

 Ağırlık merkezi bordasından dayanmada gemi kemeresel hareket eder, 

ağırlık merkezinden uzaklaştıkçe savrulma artar. 

 Omurgaya dik itmede gemi ileri-geri yol kazanmaz. Dikey olmayan bir 

açıda ise kemeresel ve ileri veya geri bir hareket yapar. Omurgaya kesit 

bir itmede ise sadece ileri veya geri yol kazanır.  
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Şekil  . : Römorkör ile yapılan manevra örnekleri 

5.1.6.2. Uzun Bağlama Yöntemi 

 

 Uzun bağlama yöntemi 

 

 Römorkör baştan veya kıçtan yedekleme kancasına  iki uzun “yedekleme 

halatı” veya “çekme halatı” ile bağlanır. 

 Gemi bordasal olarak, ileri- geri hareket ettirilebilir, savurtulabilir, kısıtlı 

bir alanda döndürülebilir, dönme çemberi küçültülebilir. 

 Uzun halat boyu nedeniyle büyük manevra alanına gerek vardır. 

 Çekme ve dayanma işlemlerini ardarda yapamaz aynı kuvveti 

sağlayamaz. 

 Römorkör gemi tarafından asılabilir, alabora olabilir ( Asılma: Geminin 

çekilirken römorkörden daha hızlı hareket etmesi veya dönmesiyle çekme 

halatı römorkörün bordasına kumanda eder ve römorkör bayılarak 

sürüklenmeye başlar.).  

 Asılmayı önlemek için römorkörün kıçına omurga çizgisi üzerine bir 

'köstek' tutturulur ve yedekleme noktası kıça kaydırılır. Sürüklenme 

boysal olur ve tehlike oluşturmaz. 

 Bu yöntem römorkörün hareketlerini kısıtlar ve baş-kıç çizgisine yakın 

çekmelerde kullanılır. 

 Uzun bağlamada çekme açısı sıfır olduğunda gemi sadece ileri ve geri yol 

kazanır. 

 Çekme açısı 0-90 derece arasındaysa çekilen uç çekilen tarafa diğer uç 

karşı tarafa savrulur. Aynı zamanda gemi boysal hız kazanır. Açı 

büyüdükçe savrulma artar boysal hız azalır (Şekil: 5.6). 
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Şekil  .6: Tek ve çift halat uzun bağlama 

 Çekme açısı 90 derece iken savrulma en yüksektir. 

 Çekme açısı 90-180 derece arasında ise yine savrulma etkisi görülür ve 

bağlı ucun aksine doğru boysal hızlanma başlar. Açı büyüdükçe savrulma 

azalır hız artar. 

 

5.1.7. Römorkörün Etkinliğini Azaltan  Nedenler 
 

 Gergin halatın yaptığı yedekleme yatay açısı  

 Gergin halatın yaptığı yadekleme düşey açısı arttıkça etkinlik azalır. 

 Yedekleme hız payı, gemi hızıyla römorkörün duran gemiyi çekme hızı 

arasındaki farktır. Hız payı azaldıkça etkinlik azalır.  

 

Römorkör manevra örnekleri; 

 

Şekil  .7: Rıhtımdan avara olma 
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Şekil  .8: Kanaldan döndürme manevrası 

 

Şekil  .9: Rıhtıma aborda olma manevrası 

 

Şekil  .10: İki gemi arasına yanaştırma manevrası 
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Şekil  .11. Yanaşma ve ayrılma manevrası 

 

Şekil  .12: Kanal içinde ileri yol kazanmadan gemiyi olduğu yerde istenen yöne döndürme 

manevrası 
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Şekil  .13: Sert dönüşlerin söz konusu olduğu kanal içerisinde istenilen yöne dönüş yapmasını 

sağlayıcı dönüş manevrası 

 

Şekil  .14: Büyük bir geminin dört konvansiyonel römorkörle kıyıya yanaştırma manevrası 

 

Şekil  .1 : Geminin üç farklı tip römorkörle havuza alınma manevrası 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını öğretmeninizin vereceği talimatlara göre uygulayınız.  

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Örnek bir senaryo oluşturunuz. 
 Öğrenme faaliyeti içerisinde yer alan 

anlatımdan faydalanınız. 

 Hangi tip römorkör kullanacağınızı 
belirleyiniz. 

 Öğrenme faaliyeti içerisinde yer alan  
anlatımdan faydalanınız. 

 Bağlama gereken durumda bağlama 
yöntemlerinden birini seçiniz. 

 Geminizin mevcut durumunu belirleyiniz. 

 Bağlama yöntemine göre kullanılan 
çekitlere, alması gereken pozisyona 

göre kalıba uygun telsiz telefonla 

kumanda ediniz.  

  

  Çekitlere telsiz telefonla kumanda 

ederken etkin sonuçlar alabilmek, 

istenenlerin az sözle, karışıklığa meydan 

vermeden, açık, doğru ve tam 

anlatılmasına dikkat ediniz. Bunun için, 

komutları belirli kalıplara uygun biçimde 

vermek, büyük yarar sağlar. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Römorkörler manevra kabiliyeti sınırlı olan gemi veya böyle bir imkândan yoksun 

bulunan deniz araçlarının çekilmesi, itilmesi, döndürülmesi ve yangın işlemlerinde 

kullanılan nehirde limanlarda ve açık denizlerde hizmet veren gemilerdir. 

 

2. (   ) Traktör römorkörlerin 360 derece istenilen her yöne pervane1erin kumanda 

edebilmesi dezavantajdır. 

 

3. (   ) Koanda etkisi römorkörlerin çekme yaparken pervane sularının gemi bünyesine 

çarparak bir itme kuvveti oluşturmasıyla çekme kuvvetlerinin gemiye yakınlıkları 

oranında azalmasını ifade eder. 

 

4. (   ) Kombi römorkör, konvansiyonel bir römorkörün manevra gücünü arttırabilmek 

için baş tarafına 360 derece dönen bir başiter monte edilmesiyle elde edilir. Böylelikle 

manevra gücünün yanı sıra römorkörün itme ve çekme gücü de azaltmış olur. 

 

5. (   ) Boğma halatı (gob rope) kullanılması askıda kalmayı önleyici en sık kullanılan 

uygulamadır. 

 

6. (   ) Uzun balama yönteminde römorkör gemi bordasına “yedekleme koltuğu” ya da 

“dayanma halatı” adı verilen kısa halatlarla bağlanır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Köprü üstünden makine dairesine makine kumandası verdiniz mi?     

2. Kumanda tekrar raporu aldınız mı?   

3. Geminizde makine köprü üstündeki otomasyon kumanda 

tablosundan yönlendiriliyorsa torna göstergesine dikkat ettiniz 

mi? 

  

4. Verilen kumandanın yerine göre gaz kolu açılarak yol verdiniz 

mi? 
  

5. Orta süratte ileri yolda seçmiş olduğunuz pervanenin durumuna 

göre geminizin başının ve kıçının hangi durumu aldığını 

belirttiniz mi? 

  

6. Orta süratin altında ileri yolda seçmiş olduğunuz pervanenin 

durumuna göre geminizin başının ve kıçının hangi durumu 

aldığını belirttiniz mi? 

  

7. Geminizin tornistan çalışması durumunda seçmiş olduğunuz 

pervanenin durumuna göre geminizin başının ve kıçının hangi 

durumu aldığını belirttiniz mi? 

  

8. Dar bir alanda örneğin, bir kanal bir nehir veya ıskarça bir 

limanda küçük bir devir dairesi içinde dönmek için yapmanız 

gereken manevranızı belirttiniz mi? 

  

9. Doğal tesirler bulunmadan iskeleden veya sancaktan yanaşmak 

için yapmanız gereken manevranızı belirttiniz mi? 
  

10. Başiterin gemi üzerindeki etkilerini belirttiniz mi?   

11. Kıçiterin gemi üzerindeki etkilerini belirttiniz mi?   

12. Bağlama gereken durumda bağlama yöntemlerinden birini 

seçtiniz mi? 
  

13. Bağlama yöntemine göre kullanılan çekitlere, alması gereken 

pozisyona göre kalıba uygun telsiz telefonla kumanda ettiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız ilgili öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

6 B 

7 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 B 

4 A 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 
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