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AÇIKLAMALAR 
ALAN Denizcilik 

DAL Alan Ortak  

MODÜLÜN ADI Gemi Yapısı 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/20 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 

geminin yapısını oluşturan elemanlar ile ilgili temel bilgi 

ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi 

boyutlarını ve kısımlarını tespit edebileceksiniz. 

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi yapı 

elemanlarını ve donanımlarını tespit edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Temel denizcilik laboratuvarı 

Donanım: Gemi maketleri, gemi yapı elemanlarını 

gösterir maketler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

Gemi yapı elemanlarını ve kısımlarını bilmek, gemi yüklemesi ve gemi bakım tutumu 

için çok önemlidir. 

  

Bu bireysel öğrenme materyalinde geminin boyutları, ağırlık ve hacim ölçümlerinin 

alınışı, gemi ana yapı elemanları ve diğer gemi donanımları hakkında bilgiler verilecektir. 

Bunun yanında denizde gemiyi etkileyen gerilmeler ve gemilerin kana markaları hakkında 

bilgi sahibi olacaksınız. 

 

Atölyelerde bulunan gemi maketi üzerinde gemi boyutlarını ve tonajlarını 

gösterebileceksiniz. Ayrıca gemi maketi üzerinde gemi donanımlarını gösterebilecek ve draft 

markalarını okuyabileceksiniz. Temel iş güvenliği kuralları ile atölyenizde uyulması gereken 

kuralları öğreneceksiniz. Bu kurallara uymanız oluşacak kazaları engellemeye yardımcı 

olacaktır.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi boyutlarını ve kısımlarını tespit 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Limanda bulunan bir gemiyi ziyaret ederek geminin kısımlarını, baş ve kıç 

formunu; ana, yardımcı ve güverte makinelerini yerinde inceleyerek öğreniniz. 

 Aynı geminin boyutları ve tonajı ile ilgili sertifikaları inceleyiniz. Araştırmanızı 

ve topladığınız bilgileri sunum hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Ziyaret ettiğiniz geminin genel yapı planını inceleyiniz, gözle göremediğiniz 

gemi kısımları ve makineleri hakkında bilgi sahibi olunuz. 

 Gemi orta kesit planını inceleyiniz. 

 

1. GEMİNİN BOYUTLARI VE KISIMLARI 
 

1.1. Geminin Boyutları  
 

Gemilerin boyutları gerek stabilite hesaplarında gerekse gemilerin teknik özellikleri 

açısından çok önemlidir. 

 

1.1.1. Dikmeler Arası Boy (Length Between Perpendiculars-LBP) 
 

Gemilerin baş ve kıçından geçen dikmeler arası mesafedir. Kaimeler arası boy veya 

dikmeler arası boy da denir. 

 

 

Şekil 1.1: Dikmeler arası boy ve tam boy 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 
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1.1.2. Tam Boy (Length Overall-LOA) 
 

Tam boy, baş ve kıç bodoslamalar arasındaki en büyük yatay uzaklıktır. 

 

1.1.3. Kalıp Genişlik (Moulded Breadth-B) 
 

Bir geminin dikmeler arası boyun tam ortasındaki kesitinde (mastori kesit) içten içe 

ölçülen genişliğe denir. 

 

 

Şekil 1.2: Kalıp genişlik-kalıp derinlik 

 

1.1.4. Kalıp Derinlik (Moulded Depth-D) 
 

Mastori kesitte ve gemi bordasında, omurga ile ana güverte arasında içten içe ölçülen 

düşey mesafedir. 

 

1.1.5. Su Çekimi (Draught-d ) 
 

Mastori kesitte, omurga ile su hattı arasındaki mesafedir. Vasat (mean) draft da denir. 

Baş ve kıç draftlar ise yine omurga ile baş ve kıç draft markalarından geçen su hattı 

arasındaki mesafedir. 

 

1.2. Gemilerin Tonajları ve Özel Tonajlar 
 

Gemilerin tonajları, stabilite hesaplarında ve gemilerin teknik özelliklerini belirtmekte 

kullanılır. 

 

1.2.1. Deplasman (Displacement -∆) 
 

Herhangi bir konumda, bir geminin içindekilerle birlikte sahip olduğu gerçek ağırlığa 

deplasman denir. Deplasman genellikle delta (∆) harfi ile simgelenir. Bir geminin 

deplasmanı, suya batan kısmının yer değiştirdiği suyun ağırlığına eşittir. 
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Şekil 1.3: Deplasman ton 

 

1.2.2. Boş Gemi (Light Ship ) 
 

Boş gemi bir geminin dizayn edildiği konstrüksiyon ağırlığı olup uygulamada bu 

ağırlığa geminin tekne ağırlığı da denir. Bu ağırlığa geminin teknesi, makinesi, yedek 

parçaları, kazan suyu ve karter yağı dâhildir. 

 

1.2.3. Boş Deplasman (Light Displacement) 
 

İçinde yük bulunmayan bir geminin o durumdaki toplam ağırlığıdır. Bu ağırlık; boş 

gemi, yakıt, su, yağlama yağı, balast, stor ve bilinmeyen ağırlıklar gibi ağırlıkların 

toplamından oluşur. 

 

1.2.4. Yüklü Deplasman (Loaded Displacement ) 
 

Yüklü geminin içindeki ağırlıklar ile beraber toplam ağırlığına yüklü deplasman denir. 

Yüklü deplasman; boş gemi, yakıt, su, yağlama yağı, balast, stor ve bilinmeyen ağırlıklar 

gibi ağırlıkların toplamından oluşur. Gemilerin deplasmanı, deplasman eğrilerinden 

yararlanılarak bulunur. Bazen bu eğrilerden mean draft karşılığı bulunan deplasman değerleri 

cetvellere dökülmüş olarak da verilir. 

 

 

Şekil 1.4: Yüklü deplasman  
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1.2.5. Detveyt Ton ( Deadweight Tonnage ) 
 

Detveyt, bir geminin yaz yükleme hattına kadar battığında sağladığı taşıma 

kapasitesidir. Bu miktar yüklü deplasman ile boş gemi ağırlığı arasındaki farktır. Bu tonaja; 

yük, stor, yakıt, yağ, tatlı su ve balast gibi ağırlıklar girer. Gemilerde en çok yaz detveyti 

kullanılır. Bu tonaj bir geminin yaz yükleme hattındaki taşıma kapasitesidir. Detveyt 

genellikle metrik ton olarak birimlendirilir. Deplasmandan, boş gemi ağırlığını 

çıkardığımızda geriye kalan ağırlıkların toplamı olarak açıklanabilir. Gemilerin detveyt tonu 

‘deadweight scale’ adı verilen kapasite skalalarında bulunur. 

 

 

Şekil 1.5: Detveyt tonaj 

 

1.2.6. Gros Tonilato (Gross Tonnage) 
 

Gemide bulunan tüm kapalı mahallerin hacimlerinin toplamıdır. Bir gemide bulunan 

her bir 100 feetküplük hacim 1 grosston olarak kabul edilir. Metrik sistemde ise her 2,83 

metreküplük bir hacim bir grosston şeklinde hesaplanır. Böylece geminin metreküp 

cinsinden hesap edilen kapalı mahallerinin hacmi 2,83 metreküpe bölündüğü zaman geminin 

grostonu bulunur.  Fitküp cinsinden hesaplanan gros tonajın da 100’e bölünmesi sonucu 

geminin gros tonajı elde edilir. 

 

 

Şekil 1.6: Groston hacmi 



 

6  

1.2.7. Net Tonilato (Net Tonnage) 
 

Geminin yük almaya müsait kapalı alanlarının hacmidir. Net ton para kazanmaya 

yaramayan hacimlerin, grostondan çıkartılması ile elde edilir. Groston ile aynı ölçü birimini 

içerir. Net tonaj değeri bir hacim değeridir. 

 

 

Şekil 1.7: Net ton hacmi 

 

1.2.8. Özel Tonajlar 
 

Süveyş ve Panama kanal idari otoriteleri bu kanallardan geçecek gemilerin özel olarak 

kanal tonajlarının hesaplanmasını ve bu tonajların bir sertifika ile belgelendirilmesini ister. 

Her gemi bu kanallardan geçme ihtimaline karşı Uluslararası Tonaj Sertifikası’na ilaveten 

Süveyş Tonaj ve Panama Kanalı Tonaj sertifikalarını bulundurur. 

 

1.3. Gemiyi Oluşturan Kısımlar 
 

 

Şekil 1.8: Köprüüstü 
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1.3.1. Köprüüstü 
 

Gemilerin seyir ve manevralarını idare etmek üzere en üst güvertelerden yukarıda 

etrafı iyice görebilecek yükseklikte yapılmış ve genellikle sancaktan iskeleye kadar uzatılmış 

bölüm köprüüstü olarak adlandırılır.  

 

 

Fotoğraf 1.1: Köprüüstü dıştan görünüm 

 

 

Fotoğraf 1.2: Köprüüstü içten görünüm 

 

1.3.2. Güverte 
 

Gemilerde ve teknelerde baştan kıça kadar döşenmiş tahta veya madeni platformlara 

güverte denir. Gemilerde gövde, depo ve kamaraların üzerini kaplayan, sabit, sert 

malzemelerden inşa edilmiş yüzeylerdir. Gövdenin üzerini yatay düzlemde bir çatı gibi 

kaplayan ve geminin yapısını güçlendirmenin yanı sıra çeşitli iş ve görevlerin 

gerçekleştirildiği geniş yüzeye ana güverte veya üst güverte denir.  

 

Güverteler (deck), gemi teknesinin yatay saç kaplamalarıdır. Bazı yerlerde üzeri ağaç 

ile kaplanır veya asfalt ile örtülür. 

 

Güverteler bulundukları yerlere göre isim alır: 
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1.3.2.1. Ana Güverte (Main Deck) 
 

Baştan kıça kadar uzanan ve alt bölümü tonaja giren güvertedir. 

 

1.3.2.2. Kasara Güvertesi (Castle Deck) 
 

Baş ve kıç tarafta, ana güverteden yukarıda kalan ve manevra için kullanılan 

güvertedir. 

 

1.3.2.3. Üst Güverte (Upper Deck) 
 

Ana güvertenin üzerinde devamlı olmayan güvertedir. 

 

1.3.2.4. Alt Güverte (Lower Deck) 
 

Ana güvertenin altında kalan güvertedir. 

 

1.3.2.5. Gezinti Güvertesi (Promenade Deck) 
 

Yolcu gemilerinde bulunan ve ana güvertenin üstünde bulunan güvertedir. 

 

1.3.2.6. Filika Güvertesi (Boat Deck) 
 

Can filikalarının asılı oldukları mataforaların bulunduğu güvertedir ve ana güvertenin 

üstündedir. 

 

1.3.3. Makine Dairesi 
 

Makine dairesi gemi dizaynında ilk seçimi yapılan ana hacimlerden biridir. Makine 

dairesinin yerini ve hacmini seçmede aşağıdaki genel prensipler uygulanır: 

 

 Makine dairesine giren sistem elemanlarının yerine nakli, montajı, işletimi ve 

bakım tutumunu, sağlayabilecek minimum hacmin verilmesi, 

 Geminin ana göreviyle çatışmayacak ve bu görevi aksatmayacak seçim, 

 Stabilite ve yaralanma standartlarına uyumluluk, 

 Makine ağırlığı sebebiyle değişik yükleme şartlarında oluşabilecek aşırı trimin 

önlenmesi, 

 Makine dairesi aranjmanının en az personelle çalışma gereksinimine 

uyumluluğu, 

 Ana makine ile pervane arasındaki şaft boyunun makul sınırlar içinde kalması, 

 

Bu prensiplerin dengeli bir şekilde uygulanabilmesi, gemi büyüklük ve tipiyle tahrik 

sisteminin tipi ve tahrik gücüne bağlıdır. Yakıt, yağlama yağı gibi makine çalışmasıyla 

ilintili tankların yerleştirilmesi de makine dairesi dizaynının bir parçası olarak seçilmelidir. 
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Genellikle ticaret gemileri tek pervane ve tek makineli olarak yapılır. Bunun istisnaları 

draft sınırlamaları (dolayısıyla pervane çapı sınırlamaları) ve üstün manevra gereksinimleri 

dolayısıyla çift pervane aranjmanına geçilmesidir. Yolcu gemilerinde şaft ve pervane sayısı 

ikiyi aşabilir. 

 

Yolcu ve LASH tip gemiler dışındaki ticaret gemilerinin büyük bir bölümünde makine 

dairesi geminin kıç tarafındadır. Bunun en önemli sebebi uzun bir şaftın ve şaft tünelinin 

önlenmesidir. Böylece yük alanlarında gereksiz bir kayıp önlenmiş olur. Makine dairesi 

boyutları yaralı yüzebilme (yaralı bölme boyu) ve yaralı stabilite yönünden önemli 

olduğundan, gemi dizaynında benimsenen yaralı stabilite standartlarına uygun olarak makine 

dairesini bölmeleme ile birden fazla kompartımana ayırmak gerekebilir. Makine dairesi 

boyutlandırmada yapılması gereken ilk iş makine dairesi envanterini çıkarmak ve bu 

envanterde bulunan makine ve kutu diyagramı şeklinde yerleşimini değerlendirerek gerekli 

minimum boyutları bulmaktır. Pek çok ticaret gemisinde ana makine ve şanzıman boyutları 

makine dairesi boyunda en büyük etken olduğundan temin edici kataloglarda bulunan 

boyutlandırma cetvellerinden yararlanmak gerekir. 

 

 

Fotoğraf 1.3: Makine dairesi 

 

1.3.4. Yaşam Mahalleri (Kamara, Salonlar, Kuzine, Banyo ve Tuvaletler) 
 

Gemilerde bilindiği üzere geminin türüne göre bayrak devletinin uyguladığı kurallar 

gereğince mürettebat sayısı bellidir. Mürettebat vardiyada iken görev alanı içerisinde 

bulunur. Vardiya dışında zaman geçirdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, dinlendiği, yemek yediği 

alanlar farklıdır. Geminin baş dikmesinden itibaren ilk %5’lik boyda ve yaz yüklü su hattı 

altındaki bölümler, mürettebat yaşamı için kullanılmaz (özel tip gemiler hariç). 

 

Mürettebat yaşam mahalleri; yük, makine dairesi vs. gibi alanlardan ayrılır. Güverte, 

makine ve servis personeli ayrılır ve zabitan diğer personelden ayrılır. Tankerlerde yaşam 

mahallerinin, yük mahallerinin gerisinde olma zorunluluğu vardır. 
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Yaşam yerleri yanmaya karşı korumalı malzeme ile yapılır. Yaşam yerlerine, 

yangından korumalı koridor ve merdivenlerle ulaşılır. Bu mahallin ısı, rutubet ve kokuya 

karşı izole edilmesi gerekir. 

 

 

Fotoğraf 1.4: Yaşam mahalli 

 

1.3.4.1. Kamaralar  
 

Oda anlamı taşıyan bir terimdir. Gemi adamının dinlendiği uyuduğu kendine ait 

odasıdır. Gemi büyüdükçe kamara daha büyük olur. İçerisinde banyo ve tuvalet bulunabilir. 

Zabitan ve personel kamaraları farklıdır. Zabitanlara genelde en az 14 m² kullanım alanlı 

kamaralar verilir. Kaptan ve çarkçıbaşına ise 35 m²’den az olmayan kamaralar verilir. 

Zabitan için yemek ve istirahat salonları ayrı olarak yapılır. 

 

 

Fotoğraf 1.5: Kamara 
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1.3.4.2. Salonlar 
 

Yemek ve dinlenme salonları genellikle kuzine civarına yerleştirilir ve bir oturumda 

bulunabilecek en büyük sayıya göre dizayn edilir. Gemi mürettabatının yemek yediği 

alanlara yemek salonu, televizyon seyredip sohbet ettiği alana dinlenme salonu denir. 

Zabitan ve personel salonları gemilerde ayrı ayrıdır.  

 

 

Fotoğraf 1.6: Dinlenme salonu 

 

1.3.4.3. Banyo ve Tuvaletler 
 

Her sekiz personele bir tuvalet, bir banyo, bir lavabo ve duş gerekir. Personel sayısı 

8’den fazlaysa güverte, makine ve servis personeline ayrı tuvaletler gerekir. 

 

1.3.4.4. Kuzine 
 

Gemide yemeklerin pişirilip servis edildiği yerdir. Temiz tutulmalıdır. Yanıcı 

malzemelerin bulunduğu bir alandır. Personeli yangına karşı eğitilmelidir. 

 

 

Fotoğraf 1.7: Kuzine 
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1.3.5. Ambar ve Kapakları 
 

1.3.5.1. Ambarlar 
 

Ambarlar, taşınacak kuru yük ve malzemeleri koymak için dizayn edilmiş kapalı 

bölmelerdir. Geminin taşıyacağı yüke göre ambarlar değişiklikler gösterebilir. Kuru yük 

gemisinde yük taşınacak yerlere ambar; tankerde sıvı yükü taşınacak yerlere ise tank 

denilmektedir. Tek ve çift güverteli ambarlar yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 1.9: Tek güverteli ambar 

 

Gemi ambarlarının taşıyacağı yükle alakalı olarak değişebilir. Bununla beraber 

ambarın iç yapısı, taşıdığı yükün tahliyesi ile alakalı olarak yapılandırılabilir. 

 

 

Şekil 1.10: Basit ambar planı 
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Şekil 1.11: Ambar kesiti 

 

 Gladoralı ambarlar 

 

Gladoralı gemiler (tweendecker), ana güverte altında bütün tekne boyunca devam eden 

ilave yükleme katlarına sahip teknelerdir.  

 

 Ana güverte altındaki bu ilave katlara gladora (tweendeck) denir. İngilizce between 

deck (güvertelerarası) kelimelerinden kısaltılmıştır. Layner (sürekli aynı hatta çalışan) 

gemilerde genellikle birden fazla ilave güverte bulunur. Bunlara üst gladora ve alt gladora 

adları verilir.  

 

Gladoralı bir gemi karışık yükler (general cargo) için çok kullanışlıdır. Yük sıralarının 

ayrılması, kolayca istiflenmesi yanında üstteki yüklerin alttaki yükleri ezerek hasarlanmasını 

önlemek gibi yararları bulunur. Böyle bir gemi çuvallı ve ağır yüklerin düzgünce 

istiflenmesinde kolaylık sağlar. Eğer gemiye ağır yükler yüklenmişse gladoralar vasıtasıyla 

ağırlığın gemi içinde dağıtılması sağlanır. Ağırlıklar yukarıya doğru çıkacağından iyi bir 

denge (stability) durumu sağlanır. 
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Şekil 1.12: Çift güverteli ambar 

 

1.3.5.2. Ambar Kapakları 
 

Ambar kapaklarının konuluş amacı; ambar ağızlarını su geçirmez duruma getirmek, 

ambara konulan yükü her türlü hava şartlarından korumak ve ambar ağzı açıklıklarında 

yapıyı kuvvetlendirmektir. 

 

Ambar kapakları yapıldıkları malzemeye göre ağaç ve çelik ambar kapakları olmak 

üzere iki çeşittir. Ağaç ambar kapakları; ambar ağızları üzerine, geminin eni doğrultusunda 

yerleştirilen ambar ağzı kemerelerinin üzerine konulur. Çelik ambar kapakları mezarnalar 

üzerine yerleştirilir. Havaya açık güvertelerde mezarna yüksekliği yükleme sınırı kurallarına 

göredir. 

 

Ambar kapaklarının dizaynı aşağıdaki ölçütlere göre yapılmaktadır: 

 

 Kapalı hâlde ambar kapağı, taşınan yükün ağırlığından ve gemi hareketlerinden 

oluşan yüklere dayanıklı olmalıdır.  

 Kapalı hâlde, gemi bünyesine tam kilitlenmeli ve su geçirmez olmalıdır.  

 Açık hâlde, yükleme ve boşaltma işleri için gerekli serbest açıklığı 

bırakabilmelidir. 

 

Ambar kapakları mezarnalar üzerine yerleştirilir. Açık güvertelerde mezarna 

yüksekliği yükleme sınırı kurallarına göredir.  

 

Ambar kapaklarında çok önemli bir husus olan su geçirmezlik, genellikle çift boşaltma 

kanalı denilen sistemle sağlanır. Hafif ambar kapaklarında kilitlenme çok önemli bir 

faktördür. Kilitlenme sayesinde kapak ile gemi bünyesinin birleşmesinin yanında bazı dış 

yüklere de karşı konulmuş olur. 

 

Ambar kapakları gemilerin çeşitlerine göre değişik şekillerde yapılır. Bunları; 

konteyner taşıyıcı, kenarlarda toplanan, ambar ağzı ardında toplanan, katlanan, ana güverte 

tek çekişli ambar kapakları olmak üzere 5 grupta incelemek mümkündür. 
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Fotoğraf 1.8: Ambar kapağı 

 

1.3.6. Yeke Dairesi  
 

Gemilerde dümen sistemi arızalandığında dümenin manuel olarak (elle) kumanda 

edilen bölümüdür. Köprü üstünde dümen kontrol sistemleri arızalanırsa buradan elle 

kumanda etmek için yedek birkaç sistem mevcuttur. Dar geçişlerde (boğaz, kanal) özellikle 

acil bir ekip burada bekler, beklemelidir.  

 

 

Fotoğraf 1. 9: Yeke dairesi 

 

1.3.7. Lumbarağzı 
 

Gemilere giriş ve çıkış mevkileridir, İskele ve sancak olmak üzere iki tanedir. Borda 

iskelelerinden çıkan misafirler, lumbarağzından geçerek gemiye girer. Bu nedenle gemilerin 

iskele ve sancak taraflarında bulunan borda iskelelerinin yer hizasındaki güverte kısmı, dış 

dünyaya açılan kapısı olarak adlandırılır. 
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Fotoğraf 1.10: Lumbarağzı 

 

1.3.8. Başüstü ve Kıçüstü 
 

Bir geminin baş tarafındaki güverte başüstü, kıç tarafındaki güverte de kıçüstü olarak 

adlandırılır. 

 

 

Fotoğraf 1.11: Başüstü 

 

1.3.9. Baş ve Kıç Kasaralar 
 

Kasaralar, geminin alabandasından alabandasına devam eden ve ana teknenin bir 

kısmı gibi üst güverte üzerinde yarım güverteler olarak tanımlanır. Kasara, çelik bir kutuya 

benzeyen ve esas olarak yaşantı ve benzeri maksatlar için kullanılan, nispeten hafif bir yapı 

olarak adlandırılabilir. Kasara genellikle gemi genişliğinin tamamı kadar uzanmaz ve 

teknenin yekpare şeklinden ayrı olarak geminin ana teknesi üzerine yerleştirilmiştir. Bunlar 

nispeten hafif olan yapılardır. 
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Şekil 1.13: Baş ve kıç kasaralar 

 

1.3.10. Karina 
 

Bir gemi teknesinin sürekli su altında kalan dış kısmıdır. Sürekli bakım yapılmalıdır. 

 

1.3.11. Faça 
 

Geminin yüklü durumdaki su hattı ile boş durumdaki su hattı arasındaki kısma denir.  

 

1.3.12. Borda 
 

Teknenin su kesiminden yukarda kalan kısımlarına borda denir. 

 

 

Şekil 1.14: Borda, karina ve faça 

 

1.3.13. Portuç  
 

Gemilerde alet, edevat ve boya gibi malzemelerin depolandığı dolap veya 

kamaralardır. Güvertede direk altlarında bulunur. 
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Fotoğraf 1.12: Portuç 

 

1.3.14. Zincirlik 
 

Geminin baş altında demir zincirinin muhafaza edildiği sintineye yakın bölmedir. Alt 

tarafı, denizden çekilen zincirdeki suyun süzülebilmesi için delikli sacdan yapılır. Süzülen su 

alıcılar vasıtası ile zincirlik tabanından çekilip dışarıya basılabilir. 

 

 

Fotoğraf 1.13: Zincirlik 
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Şekil 1.15: Zincirlik yeri 

 

1.3.15. Tanklar (Tatlı Su, Akaryakıt, Çift Dipler) 
 

Tanklar tatlı su balast gibi sıvı yüklerin konulduğu bölmelerdir. 

 

 

Şekil 1.16: Gemi tankları 

 

1.3.15.1. Pik Tanklar 
 

Baş kasaranın altında, baş bodoslama ile ilk çatışma perdesinin kıç kasaranın altında 

kıç bodoslama ile son çatışma perdesinin arasında kalan kısımlara pik tanklar denir. 

Geminin trimini (baş-kıç dengesi) sağlamak amacıyla oluşturulan tanklardır. Geminin baş ve 

kıçında oluşturulan bu tanklar, yükleme veya seyir şartlarına göre içerisine deniz suyu 

alınarak geminin su içerisinde daha fazla batırılarak hava şartlarından daha az etkilenmesi ve 

baş-kıç triminin ayarlanmasını sağlamak için kullanılır. 
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Bu tanklar zorunlu olmadıkça başka amaçlar için kullanılmaz. Özellikle baş pik 

tankının yakıt tankı olarak kullanılmasına izin verilmez. 

 

Baş pik tanklar için genel düzen dip tanklar için olanların aynıdır. Baş pik tankların 

ağır güverte kuşaklarına veya orta çizgi bölme perdesine sahip olmalarına gerek yoktur ve 

darbelere karşı özel olarak takviye edilmelidir. Kıç pik tankı, baş pik tankı gibi aynı tarzda 

dizayn edilmelidir. 

 

1.3.15.2. Çift Dip Tanklar 
 

Gemi dibinde karina kaplamaları ile ambar tabanları arasında kalan bölümler double 

batum (çift dip) olarak adlandırılır. Yakıt, balast gibi sıvı yükler için tank olarak 

kullanılabilir. 

 

1.4. Baş ve Kıç Formları 
 

Gemi tekne kaplamasının sonları, baş tarafta baş bodoslama, kıç tarafta ise kıç 

bodoslama ile son bulur.  

 

1.4.1. Baş ve Kıç Bodoslamalar 
 

1.4.1.1. Baş Bodoslama 
 

Baş tarafta omurganın yukarı yükselen kısmına denir. Baş bodoslama, omurganın 

devamı veya eklenen parçası olabilir ve suyun direncini azaltacak şekilde çeşitli biçimlerde 

yapılır. 

 

 

Fotoğraf 1.14: Baş bodoslama 

 

1.4.1.2 Kıç Bodoslama 
 

Omurganın kıç taraftaki yükselen kısmına denir. Kıç bodoslamaya pervane ve dümen 

yerleştirilir. Diğer bir tanımla teknenin şiyer eğrisinin kıç tarafta bittiği nokta ile omurga 

hattının kıç tarafta bittiği noktayı birleştiren (geminin kıç tarafta profil resmini tamamlayan) 

eğridir.
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Şekil 1.17: Kıç bodoslama   

 

1.4.2. Baş Formları 
 

Modern yapılarda değişik form ve boyutlarda levha veya lamaların, kaynaklı bağ ile 

bir araya getirilmesiyle oluşturulur. 

 

Yapı elemanı olarak baş bodoslama, lama ve levha bodoslama olarak ikiye ayrılır. 

Lama bodoslamanın boyutlandırılması, kesit alanı olarak gemi boyuna bağlıdır. Levha 

bodoslama da ise levha kalınlığı gemi boyuna bağlı olarak tespit edilir. 

 

Bunun haricinde, şekline göre gemi baş bodoslamaları farklı tip formlara ayrılmıştır. 

Bu formlar Maier, kayıcı ve balblı başları olarak adlandırılır. 

 

 Maier form: F. Maier tarafından geminin baş tarafındaki su altı kısmının büyük 

ölçüde çalık yapılması suretiyle geliştirilmiştir. Sürtünme direncini arttırarak 

sürtünmeyi azaltır ve gemi hızına olumlu etki sağlar. 

 Yumru başlı (balblı) gemiler: Gemilerinin baş bodoslamasının yüklü su 

altında kalan kısmının şişirilerek adeta bir yumru, soğan başı şekline getirilmesi 

sonucu elde edilen baş formuna yumru baş (balb) denilmektedir. Baş formu bu 

şekilde olan gemiler, balblı gemiler olarak adlandırılır. 

 Kayıcı başlı gemiler: Yüksek hızlı pilot, hücum bot, yolcu gemisi gibi 

gemilerde görülen bir baş şeklidir. Teknenin yüksek hızı sebebiyle baş, su 

üstüne çıkmakta ve tekne su üstünde kaymaktadır. 
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1-Borda stingeri 2-Baş çatışma perdesi 3-İç dip kaplama 4-Merkez tulani 5-Baş kuruz iç platform 6-

Baş bodoslama 7-Üst güverte 8-Baş kasara güvertesi 9-Zincirlik perdesi 10-Merkez açık perde 11-Ana 

posta 12-Ara posta 13-Güverte kemeresi 14-Ara kemereler 

15-Stringe braketi 

Şekil 1.18: Baş taraf yapısı 

 

1.4.3. Kıç Formları 
 

Gemi kıç bodoslamasının formu sevk, direnç ve manevra yönünden önemlidir. Bu 

formun, su hatlarının kırıklık göstermeyecek şekilde olması, pervaneyi muhafaza etmesi ve 

sevk verimini artırıcı nitelikte olması istenir. 

 

Gemi klaslama kuruluşları için kıç formu, sevk ve kıç titreşimini azaltması açısından 

önemlidir. 

 

Genel görünüşleri itibariyle kıç bodoslamalar şu şekilde olabilir. 

 

 Düz skegli 

 Çift skegli 

 Kruzer ve kruzer skegli 

 Ayna kıç 

 Puro kıç 
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Uygun akıntı çizgileri verebilmek için çoğu zaman dar yapılan kıç bodoslama, kendi 

ağırlığı yanında dümen ve pervane ağırlıklarını ve değişik titreşimleri karşılamak 

zorunluluğundadır. Buna göre kıç bodoslamanın yakınında konstrüksiyon kuvvetli yapılmalı 

ve özellikle döşekler yüksek tutulmalıdır. Kıç bodoslamanın üst kısmı ayrıca posta adını alan 

ve diğer postalara oranla daha mukavemetli yapılan bir döşek-posta sistemi ile son bulur. 

Burada tekne kaplaması da kalındır. 

 

 

1-Profil stringer 2-Meyilli kemere 3-Meyilli posta 

Şekil 1.19: Kıç taraf yapısı 

 

1.5. Orta Kesit Formları 
 

1.5.1. Orta Kesit (Midship Section) 
 

Gemi boyunca en büyük alana sahip kesittir. Genellikle bu kesit gemi ortasında, yani 

mastoride yer alır. Ancak bazı hallerde daha kıça, başa kaymış olabilir. 
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Şekil 1.20: Gemi orta kesiti 

 

Orta Kesit Katsayısı = Su Hattı Altındaki Kesit Alanı/Genişlik. Draft CM = AM / 

(B.T) 

 

 

Şekil 1.21: Genel yük gemilerinde orta kesit yapısı 
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1.6. Sehim ve Şiyer 
 

1.6.1. Güverte Sehimi ( Deck Camber) 
 

Gemi ana güvertesi üzerinde, bordadan orta simetri düzlemine doğru ölçülen 

yükseklik farkıdır. Standart bir değer olarak gemi genişliğinin 1/50’si alınabilir. 

 

1.6.2. Şiyer (Sheer Line) 
 

Güvertenin boy yönünde giden, başta ve kıçta yükselen eğriye şiyer adı verilir. Gemi 

ana güverte profilinin orta simetri düzlemi üzerindeki iz düşümü olarak da tanımlanır. 

Şiyerin en düşük noktası genellikle mastoridedir ve özellikle başa doğru şiyer profili artar. 

Geminin baş tarafında bu şiyer yüksekliği, kıç taraf yüksekliğinin 2-4 katı kadardır. Modern 

gemilerde şiyer hattı daha nadir olarak kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 1.22: Sehim 

 

 

Şekil 1.23: Şiyer 
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1.7. Gemi Ana Makinesi Yardımcı Jeneratörler ve Güverte 

Makineleri 
 

1.7.1. Ana Makine 
 

Gemi sevk makinesi olarak pervaneyi tahrik eden, dıştan veya içten yanmalı 

makinelerdir. Ana makinenin ürettiği güç, şaft ile pervaneye iletilir ve pervanenin dönüşü ile 

gemi hareket kazanır. Dıştan yanmalı ana makineler, pistonlu ve buhar türbinli olarak ikiye 

ayrılır. İçten yanmalı gemi ana makinelerin ise dizel, benzinli ve gaz türbinli çeşitleri vardır. 

Günümüzde imal edilen gemilerde içten yanmalı fuel oil ya da dizel yakıtı ile çalışan ana 

makineler kullanılmaktadır. 

 

 

Fotoğraf 1.15: Ana makine 

 

1.7.2. Yardımcı Makineler 
 

Gemi sevk görevi yapan ana makinelerin çalışmasına yardımcı olan makinelere 

yardımcıları denir. Bu makinelere, sirkülasyon pompası, yağlama yağı pompası, soğutma 

suyu pompası, yakıt pompası örnek gösterilebilir. 

 

1.7.3. Güverte Makineleri  
 

Ana makinenin çalıştırılması ile ilişkisi bulunmayan makinelerdir. Geminin yük alıp 

vermesinde yararlanılan vinçler, filika mataforaları ya da filika vinçleri, çekme makineleri, 

dümen makineleri ve dümen donanımları güverte yardımcıları sınıfına girer. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Özgüven ile ilgili kısa cümlelerle tanımlamalar yapınız. Yaptığınız tanımlamalarla 

ilgili kendi iş alanınızdan davranış örneği yazınız. Bu davranışın çalışırken size ve çevrenize 

ne kazandıracağını açıklayınız. 

 

Örnek 1: Ya havuzun sığ kenarında kalmaya karar verirsin ya da okyanusa açılırsın. 

Davranış: Daha çok çalışarak ve kendimize güvenerek daha iyi yerlere geliriz. Bu 

davranışımla öncelikle işimi iyi yaparım ve çevremdekiler bana güvenir. 

 

Örnek 2: Herkesin bittim dediği anda, ben yeniden başlamaya hazırım. 

Davranış: Tüm olumsuzluklara ve başarısızlıklara rağmen çözüm yolları araştırırım. 

Bu davranışımla birçok sorunun üstesinden gelerek çevreme ve arkadaşlarıma güven 

veririm. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi maketini ve gemi planını kullanıp 

aşağıdaki işlem basamaklarını takip ediniz ve uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Mevcut gemi maketi üzerinden gemi 

boyutlarını gösteriniz. 

 Gemi maketi üzerinde geminin gross 

tonilato ve net tonilatosunu oluşturan 

kısımları gösteriniz. 

 Gemi maketi üzerinde gemi baş ve kıç 

formunu gösteriniz. 

 Gemi planını açarak geminin 

kısımlarını tek tek gösteriniz.  

 Gemi planları üzerinde ana makinenin 

yerini gösteriniz. 

 Yardımcı makinelerin yerini, gemi 

planı üzerinde bulunuz. 

 Güverte makinelerinin yerini, gemi 

planı üzerinde gösteriniz. 

 Gemi orta kesit planını açarak sehimi 

gösteriniz. 

 Gemi orta kesit planını açarak şiyeri 

gösteriniz. 

 İmkân varsa birden fazla tipte gemi 

maketlerini inceleyebilirsiniz. 

 İmkân varsa birden fazla tipte gemi 

planlarını inceleyebilirsiniz. 

 Gemi planları üzerinde acil kaçış yollarına 

dikkat etmelisiniz. 

 Atölye iş emniyeti kurallarına 

uymalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1) Borda iskeleri geminin aşağıda verilen hangi kısmında bulunur? 

A) Başüstü 

B) Köprüüstü 

C) Makine dairesi 

D) Kıçüstü 

E) Lumbarağzı 

 

2) Gemilerin sadece para kazandıran kapalı alanlarının hacmini aşağıdakilerden hangisi 

tanımlar? 

A) Net tonaj 

B) Gros tonaj 

C) Dedveyt 

D) Deplasman 

E) Boş gemi  

 

3) Taşınacak kuru yük ve malzemeleri koymak için dizayn edilmiş kapalı bölmeler sözü ile 

aşağıda verilenlerden hangisi tamamlanmıştır? 

A) Tank 

B) Koferdam  

C) Ambar 

D) Ambar kapağı 

E) Başaltı 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi gemi yardımcı makinelerinden biri değildir? 

A) Irgat 

B) Yakıt pompası 

C) Yağ pompası 

D) Soğutma suyu pompası 

E) Sirkülasyon pompası 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi sıvı yük taşıyan gemilerin, yükleri taşıdığı kısımdır?  

A) Ambar 

B) Başaltı  

C) Tank 

D) Koferdam 

E) Makine dairesi 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6) Dedveyt tonaja dâhil olmayan ağırlık aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir? 

A) Yakıt 

B) Yük 

C) Balast 

D) Boş gemi ağırlığı 

E) Yağ 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi dikmeler arası boyu tanımlar? 

A) Baş ve kıç bodoslamalar arasındaki en büyük yatay uzaklıktır. 

B) Gemilerin baş ve kıçından geçen dikmeler arası mesafedir.  

C) Bir geminin dikmeler arası boyun tam ortasındaki kesitinde (mastori kesit) içten içe 

ölçülen genişliktir. 

D) Mastori kesitte ve gemi bordasında, omurga ile ana güverte arasında içten içe 

ölçülen düşey mesafedir. 

E) Mastori kesitte omurga ile su hattı arasındaki mesafedir. 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi tam boyu tanımlar? 

A) Baş ve kıç bodoslamalar arasındaki en büyük yatay uzaklıktır. 

B) Gemilerin baş ve kıçından geçen dikmeler arası mesafedir.  

C) Bir geminin dikmeler arası boyun tam ortasındaki kesitinde (mastori kesit) içten içe 

ölçülen genişliktir. 

D) Mastori kesitte ve gemi bordasında, omurga ile ana güverte arasında içten içe 

ölçülen düşey mesafedir. 

E) Mastori kesitte omurga ile su hattı arasındaki mesafedir. 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi kalıp genişliğini tanımlar? 

A) Baş ve kıç bodoslamalar arasındaki en büyük yatay uzaklıktır. 

B) Gemilerin baş ve kıçından geçen dikmeler arası mesafedir.  

C) Bir geminin dikmeler arası boyun tam ortasındaki kesitinde (mastori kesit) içten içe 

ölçülen genişliktir. 

D) Mastori kesitte ve gemi bordasında, omurga ile ana güverte arasında içten içe 

ölçülen düşey mesafedir. 

E) Mastori kesitte omurga ile su hattı arasındaki mesafedir. 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi kalıp derinliğini tanımlar? 

A) Baş ve kıç bodoslamalar arasındaki en büyük yatay uzaklıktır. 

B) Gemilerin baş ve kıçından geçen dikmeler arası mesafedir.  

C) Bir geminin dikmeler arası boyun tam ortasındaki kesitinde (mastori kesit) içten içe 

ölçülen genişliktir. 

D) Mastori kesitte ve gemi bordasında, omurga ile ana güverte arasında içten içe 

ölçülen düşey mesafedir. 

E) Mastori kesitte omurga ile su hattı arasındaki mesafedir. 
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11) Aşağıdakilerden hangisi su çekimini (draftı) tanımlar? 

A) Baş ve kıç bodoslamalar arasındaki en büyük yatay uzaklıktır. 

B) Gemilerin baş ve kıçından geçen dikmeler arası mesafedir.  

C) Bir geminin dikmeler arası boyun tam ortasındaki kesitinde (mastori kesit) içten içe 

ölçülen genişliktir. 

D) Mastori kesitte ve gemi bordasında, omurga ile ana güverte arasında içten içe 

ölçülen düşey mesafedir. 

E) Mastori kesitte omurga ile su hattı arasındaki mesafedir. 

 

12) Aşağıdakilerden hangisi deplasmanı tanımlar? 

A) Baş ve kıç bodoslamalar arasındaki en büyük yatay uzaklık geminin deplasmanıdır. 

B) Suya batan kısmının yer değiştirdiği suyun ağırlığı geminin deplasmanıdır. 

C) Gemilerin baş ve kıçından geçen dikmeler arası mesafe, geminin deplasmanıdır. 

D) Bir geminin dikmeler arası boyun tam ortasındaki kesitinde (mastori kesit) içten içe 

ölçülen genişliği geminin deplasmanıdır. 

E) Mastori kesitte ve gemi bordasında, omurga ile ana güverte arasında içten içe 

ölçülen düşey mesafe geminin deplasmanıdır. 

 

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–2 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi yapı elemanlarını ve donanımlarını 

tespit edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tersanede bulunan bir gemiyi gezerek geminin yapı elemanlarını ve gemiyi 

oluşturan temel donanımların neler olduğunu bir yetkili eşliğinde inceleyiniz. 

 Limanda bir gemiyi geziniz ve ilgili zabit eşliğinde geminin kana rakamlarını ve 

nasıl okunduğunu öğreniniz. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. GEMİ YAPI ELEMANLARI VE DONANIMLARI 

 

Şekil 2.1: Genel olarak orta kesit elemanları 

 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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1-Merkez Tülani(Görder) 2-Yan Tülani(Görder) 3-Boyuna Dip Tülani  4-Boyuna İçDip 

Tulani 

5-Dolu Döşek    6-Levha Omurga  7-A Sacı Sırası   8- Dip Kaplama 

9- Sintine Sacı    10- Borda Kaplama  11- Borda Üst Sacı  12- Şiyer Sacı 

13- İç Dip Sacı    14- Sintine Braketi  15- Gasset Sacı   16- Ambar Postası 

17- Ara Güverte Postası  18- 2. Güverte Kemeresi 19- Kemere Braketi  20- 2. Güverte 

21- Üst Güverte    22- Stringer Sacı   23-Tripping Braketi  24- Güverte Derin 

Kemere 

25- GüverteTülanisi   26- Güverte Görderi  27-Ambar Mezarnası 28- Öksüz Kemere 

29- Web Posta    30- Ambar Punteli  31-Ara Güverte Punteli 32- Parampet 

33- Parampet Ttamağı  34- Parampet Mezarnası 35-Yatay Stifner   36- Yalpa Omurga 

37- Omurga Braketi   38- Marjin Sacı Braketi 39-Su Geçirmez Döşek 40- Braket 

41- Dikey Stifner   42- Stifner    43-Dreyn Deliği   44- Hafifletme Deliği 

45- Marjin Sacı    46- Menhol    47-Su Geçirmez Perde 48- Perde Stifneri 

49- Dablin Sacı 

 

2.1. Tekne Kaplama Saçları 
 

Gemilerin inşa edildiği ve tamir edildiği tersanelerde başlıca şu malzemeler 

kullanılır: 

 Madenler (çelikler, dökme demir ve diğer malzemeler) 

 Ağaç (keresteler) 

 Suni maddeler ve yardımcı malzemeler 

 

Gemi inşaatında çelik, dökme çelik ve hadde çeliği (levha ve profil olarak) en çok 

kullanılan yapı malzemeleridir. Bir geminin en üstte bulunan devamlı güvertesi mukavemet 

güvertesi veya ana bağ güvertesidir. Bu güverte dış kaplama ile sağlam bir tarzda, stringer 

köşebendi vasıtasıyla perçinle veya köşebentsiz olarak kaynakla birleştirilir. 

 

 

Fotoğraf 2.1: Güverte sacı 

 

Günümüzde çoğunlukla kaynaklı 22 birleştirme kullanılmaktadır. Dış kaplamaya 

bağlanan kenar sacına stringer sacı denir. Stringer sacı diğer güverte kaplama saclarından 

daha kalın yapılır. 

 

Stringer sacı dış kaplamaya stringer köşebendiyle bağlanır. Güverte kaplamaları 

ambar ağızları kadar ince yapılır. Ambar ağzı köşelerine çift kat sac konulur veya köşelere 

kalın sac parçalar alıştırılarak kaynak yapılır. 
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Küçük gemilerin güvertelerinin tamamen sac kaplanması lüzumsuzdur. Bu gemilerin 

ambar ağzı kenarlarına dar levhalar ve çapraz sac şeritler bağlandıktan sonra güverte 

tamamen ağaç kaplanır. 

 

 İç dip kaplaması: Geminin özellikle yük taşıyan bölümlerin dibindeki 

levhalardan oluşan kısımdır. 

 Dış kaplama: Gemi teknesinin su geçirmez ve basınçlara dayanıklı kabuğunu 

teşkil eder. Dış kaplama 2,5 metreye kadar genişlikte ve 10–12 metreye kadar 

uzunlukta kalın, dayanımı yüksek olan sac malzemelerden yapılır. 

 

İki sıralı sacın birbirlerine bağlantılarına armuz, aynı sırada uç uca eklenen iki 

levhanın ekine sokra denir. Sokralar kaynakla birleştirilir ancak armuzların birleştirilmesinde 

perçinde kullanılabilir. Dış kaplama sacları düz bir satıh teşkil eder. Sintine dönüm sacı 

yuvarlak eğimli olmakla birlikte bazen köşeli olarak da yapılabilir. 

 

 

Şekil 2.2: Tekne kaplaması ve destek elemanları 

 

2.2. Omurga ve Dip Yapısı 
 

2.2.1. Omurga 
 

Geminin postalarının üzerine oturtulup bağlandığı ve baştan kıça kadar devam eden 

ağaç veya çelik levha şeklindeki parçalardır. Geminin inşa sırasında kızağa konan ilk 

kısmıdır. Geminin diğer elemanları, omurga üzerine inşa edilir. Gemi dibinde baş 

bodoslamadan kıç bodoslamaya kadar uzanır. Lama omurga, levha omurga, kutu omurga 

gibi farklı yapıda olanları vardır. Ayrıca kontra omurga, yalpa omurga gibi değişik amaçları 

olan ve yine omurga adıyla nitelendirilen kısımlar da vardır. 
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Fotoğraf 2.2: Omurga 

 

2.2.2. Dip Yapısı  
 

Geminin büyüklüğüne ve çalışma koşullarına göre farklılıklar gösteren dip yapıları 

vardır. Gemiler, dip yapısına göre tek dipli gemiler ve çift dipli gemiler olarak ikiye ayrılır. 

 

 

Şekil 2.3: Gemi yapı elemanları ve dip yapısı 

 

2.2.2.1. Tek Dipli Gemiler 
 

Boyut olarak daha küçük gemilerde kullanılmaktadır. Tek dipli gemilerde iç 

omurgaların görevi, gemi dibine etki yapan kuvvetleri geniş bir alana yaymak, dip 

düzleminin mukavemetini artırmak ve döşekleri eğilme veya katlanmaya karşı korumaktır. 
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Şekil 2.4: Tek dipli gemiler 

 

2.2.2.2. Çift Dipli Gemiler 
 

Gemiye yüklenmesi ve boşaltılması daha kolay olan değişik bir safra kullanma 

düşüncesinin ortaya çıkmasıyla ve sıvı safra görüşü belirerek çift-dip konstrüksiyonun ilk 

şekli doğmuştur. 

 

Zamanla safra suyu, geminin dip tarafında, çift-dip adını alan kısma konulmaya 

başlanmıştır. Bu konstrüksiyon şekli, döşekler üzerine sancak ve iskele tarafta tulani boy 

takviyeleri koymak ve bunların üstlerini sac levhalarla kaplamak, iki tarafa da birer levha 

(marcin levhası) koymakla ve döşek sistemini yükseltmekle ortaya çıkmıştır. 

 

Çift-dipin uygulanması ile denizciliğin artması yanında, geminin boy ve en 

mukavemeti de önemli derecede artmıştır. Ayrıca yolcu gemilerinde denizde can güvenliği 

sorunu da çözümlenmiştir. 
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Şekil 2.5: Enine ve boyuna sistemde çift dipli gemiler 

 

2.3. Döşekler 
 

Çift dipleri (double batumları) bordadan bordaya ayıran yapı elemanlarıdır. İç dip ve 

dip kaplama arasındaki enine halkanın alt kısmını oluşturur.  Görevi, boy istikametine giden 

merkez omurga ve yan tülaniler arasını mukavemet yönünden takviye etmek ve ambar (veya 

tank) yüklerinin dağılımını temin etmektir. Döşekler, kendi aralarında üçe ayrılır. 

 

2.3.1. Dolu Döşekler 
 

Bunlar; makine dairesinde, kazan yataklarının perdelerinin altında, geminin baş ve kıç 

gövdesinde baştan başlayarak 1/4 L uzunlukta ve şaft yatakları altında her postada bir olmak 

üzere konulur. Ancak aralarındaki uzaklık 3 metreyi geçmemelidir. Bu durumda dolu 

döşeklerin arasına braketli döşekler gelir. 

 

2.3.2. Boş Döşekler (Braketli Döşek) 
 

Dolu döşeklerin istenmediği yerlerde braketli (boş) döşekler kullanılır. Bir braketli 

döşek, gemi dibinin içi üzerindeki posta ve çift-dip kaplaması altındaki ters posta ile gemi 

ortasında; posta, ters posta ve orta iç tulani arasındaki bir braket levha ve yanda; posta, ters 

posta ve marcin levhası arasındaki bir braket levhadan meydana gelir. 
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Şekil 2.6: Enine sistemde dolu ve boş döşek 

 

2.3.3. Su Geçirmez Döşekler 
 

Su geçirmez döşeklerin fonksiyonu, çift-dip içerisindeki tankları sınırlandırmaktır ve 

su geçirmez perdelerin altına konur. Bu döşek levhaların kalınlıkları, normal döşek 

levhalarının kalınlıklarından 2 mm daha kalın olmalıdır. 

 

 

Fotoğraf 2.3: Su geçirmez döşek 

 

Bugün için çift dip yalnız safra suyu için kullanılmamaktadır. Kazan suyu, tatlı su, 

makineler için yakıt, kazanlar için yakıt ve yağlama yağları da çift dip içinde saklanmaktadır. 
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2.4. Posta ve Kemereler 
 

2.4.1. Posta (Eğriler) 
 

Geminin kaburgasını oluşturan, tekneye şeklini veren, aşağıda omurgaya, yukarıda 

güverteye bağlanan ağaç veya demir parçalardır. Teknenin kaplamaları, postaların üzerine 

yerleştirilir. Postaların görevi; gemi bordasının, bir başka deyişle gemi kirişinin iki yan 

yüzünün mukavemetini artırmaktadır. Postalar inşa edilmez ise tekne kaplaması içeriye veya 

dışarıya doğru bükülür. 

 

 

Fotoğraf 2. 4: Postalar 

 

2.4.2. Kemereler 
 

Postaları gemi enine ve birbirine bağlayan, güverteyi taşıyan kirişlerdir. Geminin en 

istikametinde borda ve güverte takviyesi için kullanılan derin elemanlardır. Kemereler 

güvertedeki ambar ağzı gibi açıklıklara rastladıklarında kesilir. Böyle kesilerek oluşan kısa 

kemereye öksüz kemere denir. Postaların durumunu belirtmek için bunlar, kıç bodoslamadan 

baş bodoslamaya doğru sıra ile numaralandırılır. Harp gemileri inşaatında bu 

numaralandırma baştan kıça doğru yapılır. Geminin en istikametinde borda ve güverte 

takviyesi için kullanılan derin elemanlardır. Kemerenin bir faydası da iki borda arasında 

bağlantıyı kurmaktır. 

 

Fotoğraf 2. 5: Kemere 
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2.5. Tülaniler 
 

Boy yönünde giden, dip tank üst ve alt sacında, bununla beraber güverte sacı ile 

kemere arasında taşıyıcılık ve mukavemet görevini üstlenen yapı elemanlarıdır. Kullanıldığı 

yere göre (merkez, yan, iç, güverte altı tülanileri) isim alır. 

 

 

Fotoğraf 2.6: Tülaniler ve stifnerler 

 

2.6. Perdeler 
 

Geminin emniyetini arttırmak için su ve alev geçirmez olarak yapılan, gemiyi enine 

bölen çelik yapılara perde denir. Gemilerin değişik yerlerinde bulunan ve gemiyi bölmelere 

ayıran düşey çelik levhalardır. Gemi konstrüksiyonunda çok önemli birer elemandır. 

Bunlara, düz perde adı verilir. 

 

Düz perdeler; su geçirmez düz perdeler, tank düz perdeleri ve gemi bölmelerini 

kompartımanlara ayırabilmek için kullanılan adi bölme düz perdeleri olmak üzere üçe 

ayrılır. Bir gemide bulunması gereken su geçmez düz perde sayısını saptayan kurallar 

sınıflandırma kuruluşları tarafından verilmiştir. 

 

Küçük gemilerde, az sayıda su geçmez düz perde yeterlidir. Gemi büyüdükçe düz 

perde sayısı da artacaktır. 

 

Su geçmez perdelerin üç esas görevi vardır: 

 

 Gemiyi su geçmez bölmelere ayırır, yüzme güvenliğini sağlar. 

 Geminin enine mukavemetini artırır. 

 Oluşabilecek bir yangının yayılmasını engeller ve yangın güvenliğini sağlar. 
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Fotoğraf 2.7: Perdelerin görünümü 

 

 

1-Borda stringeri 2-Boyuna perde 3-Merkez hattı çift taraflı stifner 4-Enine perde 

5- Perde stifnerleri 6-Perde stringeri 7-Merkez omurga 

Şekil 2.7: Klasik tip dökme yük gemisinde perde ve dip yapısı 
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2.6.1. Boyuna Düz Perdeler 
 

Bu düz perdeler tankerlerde tank büyüklüklerini sınırlamak, boyuna mukavemeti 

artırmak, serbest su alanını azaltmak düşüncesiyle yapılır. Normal yük gemilerinde boy düz 

perdeleri daha çok geminin bir tankını sınırlamak için kullanılır. 

 

2.6.2. Enine Düz Perdeler  
 

Bu düz perdeler geminin enine bölünen kısımlarını çelik levhalarla sınırlayan yani 

gemiyi enine bölen kısımları gösteren elemanlardır. Bu tip düz perdenin bir görevi de 

üzerindeki güverteyi yani başka bir konstrüksiyon elemanını taşımaktır. Enine düz perdenin 

amacı, özellikle içerisinde yakıt bulunan bölgeleri, makine dairesi gibi yangın olasılığının 

bulunduğu bir bölgeden yangın geçmez düz perde ile ayırmaktır. 

 

 

Şekil 2.8: Enine ve boyuna perdenin yerleşimi 

 

2.7. Puntel 
 

Güvertelerin altında güverte altı tulanisini taşıyarak güverte desteği olarak kullanılan, 

birkaç kemerede bir konulan ve bir güverteden diğer güverteye uzanan düz desteklere puntel 

adı verilir. Gemilerde görev dolayısıyla perde konulması mümkün olmayan yerlerde 

kullanılan ve genel olarak boru profillerden oluşan dikey mukavemet elemanıdır. Bunların 

görevi, üzerindeki güverteyi taşımak ve takviye etmektir. 

 

Punteller ile güverte kemereleri arasındaki bağlantı, kemerelerin alt kenarlarının 

altından geçen tulani takviyeler aracılığı ile sağlanır. Bunlara güverte tulanileri denir. Eğer 

kemerenin altında bir güverte altı tulanisi bulunmazsa puntel üzerindeki kemere tek taşıyıcı 

olur. Diğer kemereler ise yalnız güverte kaplamasını yetersiz bir taşıyıcı olarak kalır.  
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Şekil 2. 9: Gemi yapı elemanlar 

 

2.8. Deniz Sandıkları Sintine Kuyuları Menholler Hava Firarları 

İskandil Boruları 
 

2.8.1. Deniz Sandıkları 
 

Gemilerde deniz sandıklarına (sea chests) kinistin sandıkları da denilir. Bu sandıklar 

gemilerde sancak ve iskele olmak üzere en az iki adet bulunur. Geminin emniyeti için bu 

sandıklardan bir adedi derin, bir adedi de sığ su sandığı olarak yerleştirilir. Kinistinlerin her 

biri geminin ihtiyacı olan deniz suyunun en az yarısından fazlasını karşılamalıdır. 

 

Gemi sığ sularda giderken derin, derin sularda giderken sığ su kinistininden su 

almalıdır. Bir geminin deniz suyu ihtiyacı ana makine, jeneratör soğutma suları, hidrofor, 

balast, yangın pompaları ve soğutma odalarının kompresöründen kaynaklanır. Kinistinlerin 

içerisinde ana alıcının dışında midye ve yosun tutmasın diye stim püskürtme ve naylon, 

pislik vs. girmemesi için basınçlı hava devreleri vardır. Ayrıca hava sıkışmasına mani olmak 

için hava firar devresi de mevcuttur. 

 

Her deniz sandığının içine katodik koruma olarak tutyalar konur. Kuzey denizlerinde 

çalışan gemilerde deniz sandıklarının içerisinde buzlanmaya mani olmak için serpantin 

devreleri de çekilir. Tankerlerde makine dairesi dışında pompa odalarında da deniz 

sandıkları bulunur. 
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Şekil 2.10: Deniz sandıkları    Fotoğraf 2.8: Deniz sandıkları 

 

2.8.2. Sintine Kuyuları 
 

Sintine kuyuları (bilge well), bir geminin makine dairesinde, ambarlarında oluşan 

sızıntı ve pisliklerin toplandığı kuyulardır. Genellikle ambarlarda baş ve kıç perdelerin 

nihayetlerinde sancak iskele olarak bulunur ve her biri asgari 0.150 m3 olmalıdır. 

Ambarların yıkanıp temizlenmesi, yangın durumunda su, köpük basılması veya ambarın dip 

ve bordadan yaralanması durumunda suyun dışarıya atılması sintine kuyularına bağlı sintine 

devresi ile sağlanır. Bu devreler geri dönülmez valf ile sintine kuyularına bağlıdır. Yani 

makine dairesindeki sintine pompası ile sintine kuyularından su çekilip dışarıya tahliye 

edilir. Yanlışlıkla da olsa ambarlara geri döndürmez valf (check-valve) sayesinde su 

basılamaz. Sintine kuyularının içine büyük kırıntı parçaların girmesine mani olmak için 

ambar üstlerinde gözenekli delikli ızgaralar vardır. Ayrıca sintine devresinin tıkanmaması 

için sintine alıcılarında iki parçalı filtreler mevcuttur. Gemilerin yaralanması esnasında 

gemiyi kurtaracak olan sintine kuyuları ve sintine devrelerinin sık sık bakımı yapılmalıdır. 

 

 

Fotoğraf 2.9: Sintine kuyusu 
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2.8.3. Menholler 
 

Adam geçme delikleri olarak adlandırılır. Tüm gemi tanklarına, ambarlarına, 

sintinelerine giriş ve çıkış menhollerden sağlanır. Çift-dip (double bottom) tankların kontrolü 

ve havalandırılması için kolay giriş ve geçişlere uygun olmalıdır. Bunlar, çift-dip 

kaplamasındaki adam geçme, döşeklerde ve yan tülanilerdeki hafifletme delikleri ile 

sağlanır. Bu deliklerin minimum boyutları 380*550 mm olmalıdır. Fakat bunlar geçiş 

olanağını artırmak için genellikle daha büyük yapılır (400*600 mm). Büyüklüğü saptayan 

faktör bir işçinin, işçi elbisesi ile ve kullanacağı basit aletlerle beraber normal olarak 

geçebilmesidir. Ancak üzerinde delik açılmış olan parçanın mukavemetinin bozulmaması 

için deliklerin etrafında yeterli derecede malzeme bırakılmasına da dikkat edilmelidir. 

Kurallara göre bunların yükseklikleri döşek yüksekliklerinin yarısından fazla olamaz. 

 

 

Fotoğraf 2.10: Menhol 

 

2.8.4. Hava Firarları 
 

Tanklardan hava çıkışını ve tanklara hava girişini sağlamak üzere güverte üzerine 

yerleştirilmiş donanımlardır. Kullanım amaçları; tanklar doldurulurken içerdeki havanın 

dışarı atılması ile tankın şişerek deformasyon geçirmesini ve tank boşaltılırken içeride 

vakum oluşup tankın büzüşmesini engellemektir. Bir hava borusu tankın hem baş tarafına 

hem de kıç tarafına konulabilir. Böylece gemi ister başa ister kıça trimli olsun havanın 

kolaylıkla çıkması sağlanmış olur. Hava firar borularının çapı, ilgili tanka basan boruların 

çapının %25 fazlasıdır. 

 

Tanklar doldurulurken hava, hava borularından kaçar. Döşekler arasında hava 

sıkışmasını sağlamak için de dolu döşek üzerinde hava delikleri açılır. Her bir döşek 

üzerindeki hava deliklerinin toplam alanı, en az tanktaki hava borusunun kesit alanına eşit 

olmalıdır. 
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Fotoğraf 2.11: Hava firarı 

 

2.8.5. İskandil Boruları 
 

Gemilerdeki tüm tankların dibinden güverte seviyesine kadar uzanan, iskandil ile 

tanktaki su seviyesinin ölçümü için yapılmış dikine borulardır. İskandil boruları mümkün 

olduğu kadar dibe yakın bir uzaklığa kadar uzatılır ve uçlarının altında dibe levha takviyesi 

yapılır. Bu borular, yukarıda güverteye kadar uzanır ve üzerlerine bir pirinç kapak konur. 

Galvaniz ve siyah borudan yapılan bu boruların çapları 50-65 mm arasında değişir. 

 

 

Fotoğraf 2.12: Hava firarı 

 

2.9. Gemi Üzerinde Oluşan Gerilimler 
 

2.9.1. Gemiye Etki Eden Dinamik ve Statik Kuvvetler 
 

Gemi bünyesine, birbirinden farklı birçok kuvvet etki etmektedir. Mukavemet 

hesapları yapılırken gemiye etki eden kuvvetlerin çok iyi bilinmesi gerekir. Gemiye etki 

eden bu kuvvetler, statik ve dinamik kuvvetler olarak ikiye ayrılır. 
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2.9.1.1. Statik Kuvvetler 
 

Durgun suda gemi hareketsiz iken gemiye etki eden kuvvetlerdir. 

Bunlar; 

 Gemi bünyesinin doğurduğu ağırlıklar, 

 Suyun kaldırma gücünden dolayı gemiye etki eden kuvvetler, 

 Suyun hidrostatik basıncının gemi bünyesine yaptığı etkiler, 

 Geminin çeşitli yerlerine monte edilen ağırlıkların doğurduğu etkiler olarak 

sıralanır. 

 

2.9.1.2. Dinamik Kuvvetler 
 

Dinamik kuvvetler hareket hâlindeki gemiye dışarıdan etki eden kuvvetlerdir. 

Dinamik kuvvetlerin gemi bünyesine etkisi; 

 

 Geminin yalpa ve baş kıç yapmasından dolayı meydana gelen etkiler, 

 Rüzgâr ve dalgaların doğurduğu etkilerdir. 

 

Sonuçta gemiye yüklenen yükler, gemi ambarları arasında uygun dağıtılmadığı 

takdirde oluşan kuvvetler, gemiyi zorlayıcı ve zarar verici etkiler doğurur. 

 

2.9.2. Durgun Suda Gemi Üzerinde Oluşan Gerilmeler 
 

Dikdörtgen prizması şeklinde ve homojen bir kütüğün durgun suda serbestçe yüzdüğü 

düşünülürse kütüğün toplam ağırlığı suyun kaldırma kuvveti tarafından desteklenir. Kütüğün 

dört eşit parçaya bölündüğü düşünülürse yine suyun kaldırma kuvveti aynı şekilde etki 

edecektir. Sonuç olarak kütükte bir eğme momenti doğmadığından bir gerilme de 

olmayacaktır. 

 

Durgun suda trimsiz ve boş bir geminin olduğu düşünülürse geminin ağırlığı boyuna 

eşit olarak dağılmadığı hâlde yine de suyun kaldırma gücü tarafından toplam olarak 

dengelenmiştir. Eğer gemi beş parçaya ayrılmış olarak su geçirmez şekilde ve birbirinden 

bağımsız olarak yüzebilseydi, her bölüm kendi hacim ve ağırlığına uygun olarak suya farklı 

şekilde batacaktı. Ancak gerçekte geminin bölümleri su içerisinde birbirinden bağımsız 

hareket edemez ve ağırlıklar ile suyun kaldırma gücü gemi boyunca eşit olarak dağılmaz. Bu 

nedenle gemi boyunun çeşitli bölümleri, birbirinden farklı etki altında kaldıklarından suda 

yüzen gemilerde eğme momentleri oluşur. Bu da gerilmelere sebep olur. 

 

2.9.2.1. Dalgaların Boyuna Gerilmeye Etkisi (Kamburlaşma ve Bel Verme) 
 

Eğer dalgaların boyu gemi boyuna eşit ve dalga tepesi veya dalga çukuru gemi 

ortasında oluşursa bu durumun doğuracağı gerilme maksimum değerde olur. 

 

Gemi boyuna eşit dalganın tepesi gemi ortasında, dalga çukurları ise baş ve kıçta 

oluşursa gemi ortasına etki eden suyun kaldırma gücü fazla, baş ve kıçtaki kaldırma güçleri 
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ise az olacaktır. Bu durumun sonucu olarak geminin ortası yukarı doğru eğilmeye 

zorlanacaktır. 

 

Bu tür eğilmeye, içbükey gerilim (hogging) denir. 

 

 

Fotoğraf 2.13: İçbükey gerilim (hogging) 

 

Gemi boyuna eşit dalganın oluşturduğu dalga çukurunun, gemi ortasında; dalga 

tepelerinin ise baş ve kıç tarafında olduğunu düşünelim. Bu durumda baş ve kıça etki eden 

yüzdürme kuvveti daha fazla vasata etki eden yüzdürme kuvveti ise daha azdır. Bunun 

sonucu olarak baş ve kıç taraflar yukarı doğru bükülmeye zorlanacaktır. Bu durumdaki 

gemilere de dışa doğru bükülme (sagging) etkisinde kalmış gemi adı verilir. 

 

 

Fotoğraf 2.14: Dış bükey gerilim (sagging) 
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2.10. Gemi Donanımları 
 

2.10.1. Kaporta 
 

Gemilerde bölmeler ve güverteler arasında geçişi sağlayan, kapatıldığında su 

geçirmeyen kapılardır. 

 

 
Fotoğraf 2.15: Kaporta 

 

2.10.2. Lumbuz 
 

Aydınlatma veya havalandırma için açılmış yuvarlak kapaklı pencerelerdir. Su 

sızdırmaz özelliklere sahiptir. 

 

   

Fotoğraf 2.16: Lumbuz 

 

2.10.3. Halat Loçaları 
 

Demir zincirinin ve halatlarının geçtiği omuzluklardaki ve güvertedeki deliklere loça 

denir. Halatlar için yapılmış olanlara halat loçası denir. Zincir için yapılmış olanlara demir 

loçası denir. 
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Fotoğraf 2.17: Halat loçası 

 

2.10.4. Küpeşte ve Vardevelalar  
 

2.10.4.1. Küpeşte 
 

Postaların başlarını geminin başından kıçına kadar bağlayan ağaç veya çelik kuşaktır. 

Ayrıca punteli üstten birbirine bağlayan kuşağa da küpeşte denir. 

 

 

Fotoğraf 2.18: Küpeşte 

 

2.10.4.2. Vardevela 
 

Küpeştedeki yatay çubuklara veya güvenlik amacıyla yatay olarak çekilen demir, 

ağaç, zincir veya halat korkuluklara denir. Vardevelalar, küpeşteler yerine kullanılmakta olan 

elemanlardır. Mürettebatın veya yükün denize düşmesini engellemek amacıyla güvenlik için 

yapılan donatım elemanıdır. 

 

Gemiye pilot servislerinde; gemiye girişlerin yapılması için vardevelalar arasına 

kişilerin geçebilmesi amaçlı belli bir aralık bırakılır. Bu aralık zincir veya kapı ile 

kapatılabilir. 
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Fotoğraf 2.19: Vardevela 

 

2.10.5. Koferdamlar 
 

Makine dairesi, tanklar, ambarlar, yaşam mahalleri arasında kalan gemi içerisinde yer 

alan ve iki tank arasında güvenli bir bölge oluşturan boşluklardır. Ayrıca inşa sırasında 

geminin güvertesinden satha kadar uzanan geçici olarak imal edilmiş kısımlar için de bu 

terim kullanılmaktadır. 

 

Üç tip koferdam vardır: 

 Tam koferdam 

 Kısmi koferdam 

 Küçük koferdamlar 

 

 

Şekil 2.11: Tam koferdam 

 

 

Şekil 2.12: Kısmi koferdam 
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Şekil 2.13: Küçük koferdam 

 

2.10.6. Boru Devreleri ve Tüneller 
 

Gemi temiz su devreleri, gemi atık su devreleri, ana makine boru devreleri, gemi 

ısıtma sistemleri, basınçlı hava boru devreleri, yağlama yağı boru devreleri, sintine boru 

devreleri, balast boru devreleri, havalandırma sistemleri, akaryakıt boru devreleri gemilerde 

bulunan mevcut boru devre ve tünel sistemleridir. 

 

 

Fotoğraf 2.20: Balast boru devresi 



 

53  

 

Fotoğraf 2.21: Yük gemisi yakıt dolum manifoltları 

 

2.10.7. İskeleler (Borda İskelesi Küpeşte-Parampet İskelesi Sürme İskelesi 

Güverteler Arası Merdivenler) 
 

İskele, bir yere çıkmak veya bir yerden inmek için yapılmış basamaklardır. Bununla 

birlikte kullanıldığı yere göre çok değişik isim ve şekil alır. Bunlar; borda iskelesi, parampet 

iskelesi, sürme iskele, güverteler arası merdivendir. 

 

2.10.7.1. Borda İskelesi 
 

Bir tekneye girip çıkmak için inip kalkabilen ve içeriye albura olabilen merdivendir. 

Yolcu gemilerini de kapsayan ticari gemilerde kullanılan borda merdivenleri, yolcuların ve 

mürettebatın gemiye güvenle bindirilmesini ve gemiden güvenle indirilmesini sağlar. 

 

 

Fotoğraf 2.22: Borda iskelesi 
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2.10.7.2. Parampet İskelesi 
 

Güverte kenarlarında yüklerin ve insanların denize düşmemesi için yapılan, gemiyi 

tamamen saran dik levhalara parampet adı verilir. Küpeşteye üst kısmından sabitlenmiş 

güverte içinde olan merdiven ise küpeşte-parampet iskelesi olarak adlandırılır. 

 

 

Fotoğraf 2.23: Küpeşte-parampet iskele 

 

2.10.7.3. Sürme İskele 
 

Tekneden kıyıya uzatılıp kullanılan iskeledir. 

 

 

Fotoğraf 2.24: Sürme merdiven 

 



 

55  

2.10.7.4. Güverteler Arası Merdiven 
 

Güverteler arasında personel ve yolcuların geçişini sağlayan merdivenlerdir. 

 

 

Fotoğraf 2.25: Güverteler arası merdivenler 

 

Gemilerde lumbarağzı merdiveni, direk merdiveni, ambar merdiveni, kamaralara 

giden merdivenler, güverteler arası merdivenlerdir. Bu merdivenler bulunduğu yere göre ip, 

çubuk demir, tahta basamaklardan oluştuğu gibi korkulukları da çok değişik şekil alır. 

 

2.11. Pervaneler 
 

Gemi mekanik sevk sisteminin temeli pervanelerdir. Makine gücü ile dönen şaft 

ucundaki pervane adı verilen donanım, geminin su içerisinde ileri ve geri gitmesini sağlayan 

sistemdir. 

 

 

Fotoğraf 2.26: Pervane 
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2.12. Dümen 
 

Bir teknenin emniyetli kumandası için gerekli tüm elemanlar, dümen donanımını 

oluşturur. Dümen yekesi ile dümen dolabı arasında kalan mekanizma olarak bilinir. Dümen 

tertibatı; teknenin belli bir rotada, sapmadan seyrini sağlar. Diğer taraftan gerektiğinde 

teknenin istikametinin kolayca değiştirilmesini sağlar. 

 

Dümenler levhasal, düz olabilecekleri gibi belli bir profile (profil dümen) de sahip 

olabilir. 

 

 

Şekil 2.14: Dümen çeşitleri 

 

Ana ve yardımcı dümen donanımları, bir gemide yasal olarak mecburidir. Herhangi 

bir arızada yardımcı dümen donanımı devreye alınır. 

 

Geminin hareket yönünü değiştirmeye yarayan dümen donanımı, aşağıdaki 

kısımlardan oluşmaktadır: 

 

  Dümen 

  Dümen çevirme tertibatı 

  Dümen makinesi ve çeşitleri 

  Kontrol mekanizması 

 

Suya direnç göstererek teknenin dönmesini sağlayan, tekne kıçına takılmış dümen 

sisteminin ana parçası veya dümenlerin dümen boğazlarından aşağıda olan yassı kısımlarına 

dümen yelpazesi denir. 
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Fotoğraf 2.27: Dümen yelpazesi      Şekil 2.15: Dümen yelpaze planı 

 

Gemi mekanik sevk sisteminin temeli pervanelerdir. Makine gücü ile dönen şaft 

ucundaki pervane adı verilen donanım, geminin su içerisinde ileri ve geri gitmesini sağlayan 

sistemdir. 

 

2.13. Kana Rakamlarının Okunması 
 

Draft markaları bir gemi teknesinin ne kadar suya battığını gösterir. Bu bilgi sayesinde 

gemiye yüklenen/boşaltılan yük miktarının bulunması ve derinliği kısıtlı bir limana emniyetli 

giriş hesabının yapılması sağlanır. 

 

 

Şekil 2.16: Roma rakamlı draftlar 

 

Kana rakamları genellikle geminin her iki bordasında olmak üzere baş, kıç ve vasat 

bölümünde yazılıdır. Kana rakamları, çelik üzerine oyularak ya da zımbalanarak yazılır ve 

boyanır. Kana rakamları, Roma rakamı ya da Latin rakamlarıyla yazılır. Roma rakamlarının 

dizilişi feet-inch olarak Latin rakamlarının dizilişi ise metrik sistemde yapılır. 
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Örneğin; 

 

Yukarıda bir geminin Roma rakamlarıyla yazılmış draft bulunmaktadır. Önceden de 

belirtildiği gibi burada kullanılan sistem feet-inch ölçü birimidir. 

 

Aşağıdaki şekilde 9-10 ve 11 rakamları görülmektedir. Bu rakamlar, feet olarak 

okunur. Su seviyesi mavi çizginin olduğu yerdeyse draft 9 feet yani 2,74 metredir. Mavi 

çizgiden 10 rakamının altına kadar olan mesafe 12 inch -1 feet - 30,48 cm’dir. 

 

Şekil 2.17: Metrik sistemli draftlar 

 

Rakamın yarısının uzunluğu 3 inch yani 7,62 cm’dir. Su seviyesi kırmızı çizgideyse 

draft 11 feet ve 3 inch’tir (3,429 metre). Su seviyesi yeşildeyse draft 10 feet ve 6 inchtir 

(3,20 metre).  Buradan bir rakamın boyunun 6 inch olduğu görülür. 

 

Yukarıda şekilde ise metrik sistemle yazılmış draft bulunmaktadır. Bir rakamın boyu 

ve 2 rakam arasındaki mesafe onar santimdir. 

 

Su seviyesi kırmızı çizgide ise draft 5 metre demektir. Yeşilde ise sekiz rakamının 

üstünde olduğu görülür. 

 

Bir rakam boyu 10 cm olduğuna göre 4,8 + 0,1 = 4,9 m demektir. Mavi de ise 5,15 m 

demektir. 

 

Fotoğraf 2.28: Draftların görülmesi 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

………………………………………………. 

Yıllar boyunca belli bir yere ulaşan kavak ağacının yanında ufak bir kabak fidanı boy 

göstermeye başlamış. Baharla birlikte kavak ağacına sarılarak yükselmeye devam etmiş. 

Kabak fidanı güneş ve yağmuru almasıyla daha hızlı şekilde büyümüş ve kavak ağacına 

yetişmiş. Bir gün kabak, kavak ağacına sorar; 

– Sen kaç ayda bu hale geldin? 

– 10 yılda geldim. 

– 10 yılda mı? İnanmam o kadar uzun mu sürdü? 

– Bak bana kavak ağacı, ben 2 ayda senin boyuna yetiştim. 

– Doğrudur sen hızlı büyüdün, destek aldın benim boyuma yetiştin. 

– Öyle işte kavak ağacı ben senden daha üstünmüşüm. 

Günler günleri, aylar ayları kovalamış ve sonbahar esintisi gelmiş. Kavak ağacı 

yapraklarını dökmüş. Bunun üzerine kabak üşümüş. Yavaşça soğuğun etkisinde kalarak 

aşağıya doğru inmeye başlamış. Kabak endişe içerisinde; 

 – Ne oluyor bana kavak ağacı? diye sormuş. 

– Ölüyorsun, artık küçülüyorsun. 

– Neden bana böyle oluyor. 

– Senin ömrün mevsimlikti, sabretmeden hızlı şekilde bana yetiştin. Benim 10 yılda 

geldiğim yere 2 ayda gelerek büyüklendin. Sabırla, köklerini salarak gelseydin eğer, o zaman 

çok daha farklı olurdun. 

1- Hikâyeye başlık koyunuz. 

2- Sabırlı olmak kavak ağacına ne kazandırdı? 

3- İşlerimizi sabırla yapmak bize ne kazandırır? 

4- Başkalarının yardımıyla hızla yükselirsek daha sonra neler olabilir? 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 

………………………………………………………………………………………….

. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gemi yapı maketi üzerinde aşağıdaki işlem 

basamaklarını takip edip uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Mevcut gemi yapı maketi üzerinde 

gemi omurgasını gösteriniz. 

 Gemi yapı maketi üzerinde enine ve 

boyuna postaları gösteriniz. 

 Gemi yapı maketi üzerinde kemereleri 

gösteriniz. 

 Gemi yapı maketi üzerinde puntelleri 

gösteriniz.  

 Gemi yapı maketi üzerinde tülanileri 

gösteriniz. 

 Gemi yapı maketi üzerinde perdeleri 

gösteriniz. 

 Gösterdiğiniz yapı elemanlarının birden 

fala türünün olup olmadığına dikkat 

etmelisiniz. 

 Yapı elemanlarının enine mi boyuna mı 

görev yaptığını tespit etmelisiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DERĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi bir geminin gemi yapı elemanlarından değildir? 

A) Radar 

B) Postalar 

C) Bodoslamalar 

D) Kemereler 

E) Perdeler 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi bir geminin gemi yapı elemanlarından değildir? 

A) Küpeşte 

B) Karina 

C) Demir 

D) Faça 

E) Borda 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi bir geminin gemi yapı elemanlarındandır? 

A) Radar 

B) Halatlar 

C) Irgat 

D) Halat loçaları 

E) Koferdamlar 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi karinayı tanımlar? 

A) Geminin emniyetini artırmak için su ve alev geçirmez olarak yapılan gemiyi enine 

bölen çelik yapılardır. 

B) Postaları gemi enine birbirine bağlayan, güverteyi taşıyan kirişlerdir. 

C) Bir teknesinin sürekli su altında kalan dış kısmıdır. 

D) Baş tarafta omurganın yukarı yükselen kısmıdır. 

E) Omurganın kıç taraftaki yükselen kısmıdır. 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi perdeyi tanımlar? 

A) Geminin emniyetini arttırmak için su ve alev geçirmez olarak yapılan gemiyi enine 

bölen çelik yapılardır. 

B) Postaları gemi enine birbirine bağlayan, güverteyi taşıyan kirişlerdir. 

C) Bir teknesinin sürekli su altında kalan dış kısmıdır. 

D) Baş tarafta omurganın yukarı yükselen kısmıdır. 

E) Omurganın kıç taraftaki yükselen kısmıdır. 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi döşekleri tanımlar? 

A) Double batumları bordadan bordaya ayıran yapı elemanlarıdır. 

B) Postaları gemi enine birbirine bağlayan, güverteyi taşıyan kirişlerdir. 

C) Bir teknesinin sürekli su altında kalan dış kısmıdır. 

D) Baş tarafta omurganın yukarı yükselen kısmıdır. 

E) Omurganın kıç taraftaki yükselen kısmıdır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7) Aşağıdakilerden hangisi gladoralı gemilerin özelliğidir? 

A) Gladoralı gemiler ana güverte altında bütün tekne boyunca devam eden ilave 

yükleme katlarına ahip teknelerdir. 

B) Geminin köprüüstünden makine dairesine kadar uzanan merdivenlerinin olmasıdır. 

C) Geminin başüstünden makine dairesine kadar uzanan merdivenlerinin olmasıdır. 

D) Gemide yemeklerin pişirilip servis edildiği yerinin olmasıdır. 

E) Denizin görülebileceği şekilde bir miktar gezilebilecek alanı olan döşenmiş tahta 

veya madeni platformları olmasıdır. 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi köprüüstünü tanımlar? 

A) Geminin güvertesinden yaşam mahalline kadar uzanan kısımdır. 

B) Gemilerin seyir ve manevra (kumanda) merkezidir.   

C) Geminin başüstünden yaşam mahalline kadar uzanan kısımdır. 

D) Geminin kıçüstünden yaşam mahaline kadar uzanan kısımdır. 

E) Geminin filika güvertesinden yaşam mahalline kadar uzanan kısımdır. 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi güverteyi tanımlar? 

A) Geminin ilave yük alabileceği kısımlarıdır. 

B) Geminin köprüüstünden makine dairesine kadar uzanan kısımdır. 

C) Gemilerde ve teknelerde baştan kıça kadar döşenmiş tahta veya madeni 

platformlara güverte denir 

D) Geminin kıçüstünden makine dairesine kadar uzanan kısımdır. 

E) Denizin görülebileceği şekilde bir miktar gezilebilecek alanı olan döşenmiş tahta 

veya madeni platformlara denir. 

 

10) Kana rakamlarının kullanım amacı nedir? 

A) Su yoğunluğun hesaplanması 

B) Gemi derinliğinin ölçülmesi 

C) Geminin net tonilatosunun hesaplanması 

D) Geminin gross tonilatosunun hesaplanması 

E) Gemi deplasmanının hesaplanması 

 

11) Aşağıdakilerden hangisi yeke dairesini tanımlar? 

A) Geminin kıçüstü mahali olan kısmıdır. 

B) Gemilerde dümen sistemi arızalandığında manuel olarak kumanda edilen 

bölümdür. 

C) Geminin başüstünden yaşam mahalline kadar uzanan kısımdır. 

D) Geminin kıçüstünden yaşam mahalline kadar uzanan kısımdır. 

E) Geminin başüstünden makine dairesine kadar uzanan kısımdır. 
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12) Aşağıdakilerden hangisi portuçu tanımlar? 

A) Geminin kıçüstü mahalli olan kısımdır. 

B) Geminin başüstünden yaşam mahalline kadar uzanan kısımdır. 

C) Gemilerde alet, edevat ve boya gibi malzemelerin depolandığı dolap veya 

kamaralardır. 

D) Geminin kıçüstünden yaşam mahalline kadar uzanan kısımdır. 

E) Geminin başüstünden makine dairesine kadar uzanan kısımdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız ve havuza girmiş bir ticaret gemisine giderek 

kaptan tarafından görevlendirilen kişi nezaretinde temel yapı elemanlarını tanımak amacıyla 

yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiklerinizi yerinde tespit ediniz. Bir ticaret gemisine 

giderek kaptan tarafından görevlendirilen kişi nezaretinde bir geminin kısımlarını, 

bölümlerini tanımak amacıyla yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiklerinizi yerinde 

görünüz. Daha sonra bu geminin baş, kıç ve vasat draftlarını okuyunuz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Mevcut gemi maketi üzerinde gemi yapı elemanlarını gördünüz mü?   

2 Gemi yapı elemanlarını tek tek gördünüz mü?   

3 Omurgayı gördünüz mü?   

4 Postaları gördünüz mü?   

5 Baş ve kıç bodoslamaları gördünüz mü?   

6 Kemereleri gördünüz mü?   

7 Perdeleri gördünüz mü?   

8 Karinayı gördünüz mü?   

9 Façayı gördünüz mü?   

10 Bordayı gördünüz mü?   

11 Küpeşte ve vardavelaları gördünüz mü?   

12 Kaportayı gördünüz mü?   

13 Lumbuzları gördünüz mü?   

14 Halat loçalarını gördünüz mü?   

15 Bölmeler ve koferdamları gördünüz mü?   

16 Kaplama ve güverte saclarını gördünüz mü?   

17 Gemide mevcut tankları gördünüz mü?   

18 Döşekleri gördünüz mü?   

19 
Deniz sandıkları, sintine kuyuları, menholler, hava firar, iskandil 

borularını gördünüz mü? 
  

20 Dümen donanımını gördünüz mü?   

21 Pervaneyi gördünüz mü?   

22 Bir gemiye giderek draft markalarını buldunuz mu?   

23 Roma rakamlı baş draftını okudunuz mu?   

24 Roma rakamlı vasat draftını okudunuz mu?   

25 Roma rakamlı kıç draftını okudunuz mu?   

26 Metrik sistemli baş draftını okudunuz mu?   

27 Metrik sistemli vasat draftını okudunuz mu?   

28 Metrik sistemli kıç draftını okudunuz mu?   

29 Bir gemiye giderek draftları okudunuz mu?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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30 Roma rakamlı baş draftını okudunuz mu?   

31 Roma rakamlı vasat draftını okudunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 C 

4 A 

5 C 

6 D 

7 B 

8 A 

9 C 

10 D 

11 E 

12 A 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 E 

4 C 

5 A 

6 A 

7 A 

8 B 

9 C 

10 E 

11 B 

12 C 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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