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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Denizcilik

DAL

Alan Ortak

MODÜLÜN ADI

Halatlar ve Halat İşleri

MODÜLÜN SÜRESİ

40/15

MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

Birey/öğrenciye gemilerde kullanılan halat türlerini
örme-dikmeye halat bağlama işlemlerini yapmaya
yönelik gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
1. Halat çeşitlerini ayırt ederek halatları
kullanabileceksiniz
2. Halat bağlarını kullanabileceksiniz.
3. Halatları kullanabilmek amacıyla örüp dikebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Gemicilik laboratuarı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Donanım: Çeşitli halatlar ve halat dikme malzemeleri

iii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Denizcilikte, bir deniz aracını bir yere bağlı konumda tutmak veya iki cismi bir arada
tutmak için halatları kullanmaktayız. Halatlar, gemiciliğin tüm işlerinde denizcilik tarihinin
başından beri kullanılmaktadır.
Eski denizciler, bitki liflerini bir araya getirerek yaptıkları basit halatları çeşitli
işlerde kullanmışlardır. Bu bakımdan halatların ilk maddesini bitki lifleri oluşturmuştur.
Günümüzde ise bitkisel elyaflardan yapılan halatların kullanım alanları oldukça azalmış,
onların yerini sentetik halatlar almıştır.
Aborda, avara, yedekleme gibi manevralar ile gemiyi herhangi bir yerde emniyetli bir
şekilde bağlı tutmak amacıyla halat kullanırken; onların özellikleriyle ilgili bilgiler önem
kazanır. Yapılan işe uygun halatı seçmek emniyet açısından önemlidir.
Bu modülde denizde çalışacak siz öğrencilerimize, gemideki işlerinde hangi halatı
nerede kullanacağınızı yapacağınız öğrenme ve uygulama faaliyetleriyle bilgi ve beceri
kazandıracaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI


Halat çeşitlerini ayırt ederek, halat işleri için uygun halatları seçerek
kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Halatlarla ilgili ne tür terimler kullanıldığını araştırınız.



Denizcilikte kullanılan halatların ölçümünü araştırınız.



Sentetik halatlarının ölçümünü araştırınız.



Bitkisel halatlarının ölçümünü araştırınız.



Madeni halatlarının ölçümünü araştırınız.

1. HALATLAR
İnsanların ilk gemicilik işlerine başlamasıyla halatların kullanımı da başlamıştır.
Halatlar; gemilerde arma ve selviçe donanımları ile bağlama, çekme, kaldırma işleminde
kullanılan malzemelerdir.

1.1. Halatlarda Kullanılan Terimler


El incesi: Bir tekneden diğerine veya sahile atılan ucunda kavuçuk bir ağırlığın
olduğu ve sonuçta bir halatın bağlanarak gönderildiği, ince bir halattır.



Bosa: Demir atıldıktan sonra demirin veya gergin halatın ağırlığını ırgat
üzerinden almak için çımaları güvertedeki mapalara bağlı kısa halat veya çelik
parçalardır.



Kasa: Halat çımasının küçük bir halka oluşturacak şekilde bedenine
bağlanmasıdır.



Parima: Filika ve diğer küçük teknelerin baş ve kıç taraflarından sahile
verdikleri ince halatlardır.



Salvo: Sancak çekmek için kullanılan ince halattır.



Selviçe: Güvertede, donanımlarında kullanılan hareketli halatlardır.
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Roda: Simit şeklinde yapılan halat sarımıdır.

Şekil 1.1: Roda halat



Sapan: Genelde yük işlemlerinde kullanılan her iki çıması kasalı olan halattır.

Şekil 1.2:Çeşitli sapanlar



Filasalanmak: Halatın çımasının açılarak uçlarının dağılmasıdır.



Kavela: Halat kollarını aralamak için kullanılan bir ucu sivri sert ağaç veya
çelik çubuk alet.

Şekil 1.3:Kavelalar



Kroz: Doblin tutulan halatın çapraz şekilde tutulmasıdır.
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Şekil 1.4:Üsten ve alttan yapılmış bir kroz



Gamba: Halatın burkulması, halatın kendi bedenine dolanmasıdır.



Neta: Temiz, açık anlamında, sorunsuz, yerli yerinde.

1.2. Halat Kumandaları
















Shifting: Yüklerin yer değiştirmesi. Geminin halatlar yardımıyla bir rıhtımdan
diğer bir rıhtıma yer değiştirmesidir.
Kaloma: Belli bir miktar kadar halata veya zincire mesafe vermektir.
Laçka: Boş koymak.
Aborda: Geminin limana yanaşmasıdır.
Avara: Geminin limandan uzaklaşmasıdır.
Bosalamak: Bir halatı veya bir zinciri bir yardımcı elemanla(bosa halatı)
sabitlemektir.
Deste: Bir halatın veya zincirin gergin olması durumudur.
Mola: Halatın bir babadan veya takılmış olduğu yerden alınmasıdır.
Fora: Bir halatı çözmektir.
Vira: Halatı içe (yukarıya) doğru çekmektir.
Mayna: Halatı dışa doğru (aşağıya) hareket ettirmektir.
Alesta: Hazır olmaktır.
Aganta: Yapılan bir işlemi durdurmaktır.
Salya: Halatın güverte üzerinde “S” şeklinde düzenlenmesidir.
Tüce: Halatın çıması etrafında dairesel bir şekilde tek sıra sarılmasına denir.

Şekil 1.5: Tüce yapılmış bir halat
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Halatlar ( 3+2): Baş tarafta üç palamar, iki spring ve kıçta üç palamar ve iki
spring.
Halatlar ( 4+2+2):Baş tarafta dört palamar, iki spring, iki açmaz ve kıç tarafta
dört palamar, iki spring, iki açmaz.
Halatlar teklemek: Baş tarafta bir baş palamar, bir spring kıç tarafta kıç
palamar kıç spring.

Şekil 1.6: Halatları teklenmiş bir gemi



Volta: Halatın bir yere veya babaya sarılmasına denir.

Şekil 1.7: Çiftli babaya volta edilmiş halat

1.3. Denizcilikte Kullanılan Halatlar
Bir deniz aracını sabit bir konumda tutmak veya iki cismi bir arada tutmak için
kullanılan örgülere halat denir.
Her halat çeşidi farklı bir iş için kullanılır. Bir mandar ya da ıskota halatı iyi bir
bağlama halatı olamaz çünkü esnemez. Bağlama halatlarının esnemesi gerekir. Halat
esnemezse teknede ya da karada bağlı olduğu yeri aşırı yüklenmelerde kopartabilir. Ayrıca,
özellikle bağlama noktalarının esnekliğini artırmak için değişik malzemeler (yaylar, kauçuk
halat esnetici vb.) kullanılmaktadır.
Halatlar yapılışı, kullanışı, kalınlığı, bükümleri ve örülüşü yönünden dört kategoride
sınıflandırılırlar.
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Şekil 1.8: Halatların sınıflandırılmasını gösteren bir tablo

1.3.1. Gemilerde Kullanım Amacına Göre Halatlar
1.3.1.1. Bağlama Halatları

Şekil 1.9: Bağlama halatları










Baş palamar: Geminin geriye doğru hareketini önler.
Baş omuzluk (pürmeçe): Geminin geriye doğru hareketini önler. Baş palamara
destek amaçlıdır.
Baş açmaz: Geminin baş tarafının sahilden esecek rüzgâr ile açılmasını önler.
Baş koltuk (spring): Geminin ileri hareketini önler.
Kıç koltuk (spring): Geminin geri hareketini önler.
Kıç açmaz: Geminin kıç tarafının sahilden esecek rüzgâr ile açılmasını önler.
Kıç omuzluk (pürmeçe): Geminin ileriye doğru hareketini önler. Kıç palamara
destek amaçlıdır.
Kıç palamar: Geminin ileriye doğru hareketini önler.
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Yanaşma anında kıç tarafta üçüncü kaptan, usta gemici, gemici bulunur. Köprü
üstünde ise kaptan, 4. kaptan, usta gemici (serdümen ) baş tarafta 2. kaptan, güverte
lostromosu, gemici bulunmaktadır.
Gemiyi kıça doğru hareket ettirmek istediğimizde kıç palamarla baş springin ikisini de
aynı anda vira ederiz. Kıç springi kaydırıp kıç açmazı sabitleyip kıç springin görevini
yapmasını sağlarız.
1.3.1.2. Diğer Kullanım Amaclarına Göre Olan Halatlar


Kullanım amacına göre olan halatlar isimlerinden anlaşılır.












Demir halatları: Naylon, polyamid ve polyester olabilir.
Çekme halatları: Naylon, polyamid ve manila halatlarından olabilir.
Çarmıh ve istralya halatları: Madeni, manila, polyesterden ve
polietilenden olabilir.
İskota halatları: Madeni, manila, polyesterden ve ketenden olabilir.
Mandar ve kandilisa halatları: Madeni, manila, polyesterden ve
ketenden olabilir.
Dümen dolapları halatları: Madeni halatlardan olabilir.
Cankurtaran halatları: Madeni ve polyester halatlardan olabilir.
Usturmaça halatları: Naylon, polyamid ve polyesterden olabilir.
Salma ve omurga halatları: Madeni halatlardan olabilir.
Piyan ve dikiş halatları: Kenevir, keten, naylon, manila ve pamuktan
olabilir.
Bayrak halatları: Pamuk, keten, manila ve polyesterden olabilir.

1.3.2. Yapılış Ham Maddesine Göre Halatlar

Şekil 1.10: Bir halatın yapımı

Denizde kullanılan halatlar yapılış yöntemi ve kullanılan malzeme yönünden başlıca
üç kısma ayrılırlar.
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Bitkisel halatlar bir bitkinin yaprak, kök veya kabuklarındaki lif denen ipliksi
maddelerin sağa veya sola bükülmesi ile yapılır. Bu halatlar yapıldıkları bitkinin lif
karakterine bağlı olarak yumuşak, hafif veya sert olabilir.
1.3.2.1. Bitkisel Halatlar
Bitkisel halatlar ağırdır, suda batar, güneşe dayanıklı, uzaması çok fazladır. Bu
halatların tümü bir bitkinin yaprak, kök veya kabuklarındaki lif denen ipliksi maddelerin
sağa veya sola bükülmesi ile yapılırlar. Bitkisel halatların özellikleri yapıldıkları bitkinin lif
karakterine bağlıdır. Bazısı sağlam, hafif, yumuşak ve serttir. Denizcilikte önceden
kullanılan halatların tümü kendirden yapılırdı. Fakat günümüzde değişik bitkilerden imal
edilen bitkisel halatlar mevcuttur. Başlıca bitkisel halatlar şunlardır:



Kendir Halat

Bu halat kendir bitkisinin liflerinden yapılmıştır. Rengi beyazdır, uzaması oldukça
fazladır, sağlamdır fakat suda ağırlaşır. Yapılırken katran kullanılır. Katran halatı nem ve
sıcaktan korur ama direncini azaltır. Kendir halatlar diğer bitkisel halatlara nazaran daha
sağlam olmasına rağmen suya girdiklerinde ağırlaşmakta ve sertleşmektedirler. İspavlo ve
gırcala imalatında bu halatlar kullanılır.



Manila Halat

Gemicilikte kullanma alanı en fazla olan bitkisel halattır. Manila halat abaka adı
verilen bir bitkinin liflerinden yapılır. Bal renginde çekme gücü ise diğer bitkisel halatlardan
yüksektir. Manila halatların bünyesinde %15 yağ vardır. Bu yağ miktarı halatı nem ve
sıcaklığın zararlarından korur. Filipinler’de abaka bitkisinden yapılır, bal rengindedir, çekme
gücü kendir halata göre çok fazladır. Nem ve sıcaktan fazla etkilenmez.



Pamuk Halat

Pamuk bitkisinden elde edilen halattır. Gemicilikte kullanma alanı geniş değildir.
Sancak salvolarında kullanılır, çekme gücü manila halatının %80 i kadardır.


Sisal Halat

Manila halattan daha hafif yüzme kabiliyeti olan fakat çekme gücü bakımından manila
halattan daha zayıf olan halattır.
1.3.2.2. Sentetik Halatlar
Plastik sanayinin gelişmesi sonucu sentetik lifler halat sanayisinde kullanılmaya
başlamıştır. Buna göre sentetik halatlar naylon, polyster, polietilen liflerinden imal edilirler.
Sentetik halatlar gerek çekme güçlerinin fazlalılığı gerekse tabii ve kimyevi etkenlere karşı
yüksek dirençli olmaları nedeniyle gemicilikte bitkisel halatların kullanıldığı yerlerde tercih
edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Naylon ve polyester liflerinden elde edilen halatlar
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kullanış yönünden çok elverişlidir. Bu tip halatlar tatlı suda ıslandıkları zaman batarlar.
Fakat polyetilen lifleri daha kabaca olur bunlar sudan hafiftirler ve yüzme kabiliyetlerine
sahiptirler. Bir sentetik halat ayni kalınlıktaki bir bitkisel halattan 2.5 kat daha fazla çekme
gücüne sahiptir.


Başlıca çeşitleri şunlardır:


Polyamid Halatlar

Naylon, perlon vb. çok sağlam ve elastiktir (güneşe dayanıklı değildir.).


Polyester Halatlar

Dakron, terilen, tergal, trevira vb. çeşitleri vardır. Hem sağlamdır hem fazla uzamaz.
Dolayısıyla yelken armalarında en makbul olanlarıdır. Tuzlu suya dayanıklı olduğu için
demir halatı olarakta kullanılmaktadır. Polyester halat yüksek dirençli ve esnek olmayan bir
halatın gerektiği yerlerde kullanılır. Polyester sudan, güneş ışığından, birçok kimyasal
maddeden ya da ortalama ısılardan kesinlikle zarar görmez.


Polipropilen Halatlar

Bu halatlar diğerlerine nazaran daha sağlam, ona mukabil ucuzdur, suda yüzer.


Polietilen Halatlar

Polietilen lif polipropilenle aynı tür sentetik liften yapılır. Polietilen ağırlık, direnç,
elastiklik ve kimyasal maddelere ve aşınmaya dayanıklılık bakımından polipropilene benzer.
Polietilen halat nem çekmez ve devamlı yüzer. Polietilen halatın yüzeyi parlak, kaygan yağlı
ve daha iyi görülebilmesi için bu halat parlak renklerde üretilebilir. Polietilen halata bazı
halat tipleri kadar kolay düğüm atılamaz. Gerilince dönmesi ya da eğilmesi nedeniyle
polietilene düğüm atmak kolay değildir ve bu malzemenin kopma direnci de düşüktür. Hem
polietilenin hem de polipropilenin güneş ışığından bozulma oranları yüksektir.
1.3.2.3. Aramid Halatlar
Kevlar halat olarakta isimlendirilir. Aynı ebattaki çelik kadar sağlam ama çok
pahalıdır. Hafif, suda yüzer, güneşe dayanıksız, çekme gücü 5 kat daha fazla, maliyetleri
yüksektir. Uzama oranı %20’dir. Kevlar yüksek gerilme direncine ve ısı direncine sahiptir.
Yüksek ısıya dayanabilir (kevlar kurşun geçmez yeleklerin yapımında kullanılır.).Kevlar
aşınma nedeniyle bozulabileceği için, kullanım sırasında aşınmasını önleyecek naylon ya da
polyester gibi malzemelerden yapılmış bir kılıf içine konmalıdır. Kevların şok emme
kapasitesinin arttırılması gerekmektedir. Bu nedenle kevlar halatı kurtarma amacıyla pek
kullanılmaz. Bu halata düğüm atmak çok zordur.
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1.3.2.4. Hangi Malzemeden Yapıldığını Anlamak
Bir sentetik halatın hangi malzemeden yapıldığını anlamak için; eğer elimizdeki
sentetik halat nalyon ve polyesterden imal edildiyse yanma esnasında yanık yün kokusu
verir, yakıcı madde uzaklaştırıldığında alev gözükmez, nalyon halatsa mavi bir alevle yavaş
yavaş yanar, polyester halatsa sarı bir alevle hızlıca yanar.
Sentetik halat polyetilenden imal edildiyse; yanma esnasında mum kokusu verir,
yakıcı madde uzaklaştığında alev bir müddet daha devam eder.

1.3.3. Çelik Tel Halatlar (Madeni Halatlar)
Kullanım sahaları kısıtlı olmalarına rağmen itina ile kullanıldıkları takdirde bitkisel ve
sentetik halatların yer almadığı birçok maksatlar için yararlı olurlar. Madeni halatlar ayrı ayrı
çelik ya da diğer farklı metallerden yapılan çeşitli ebatlardaki liflerin bir tarafa bükülmesi
sonucu kolların ve bu kollarında diğer tarafa bükülmesiyle oluşur. Madeni halat kollarındaki
tel liflerin adedi halatın kullanılacağı amaca göre ayarlanmıştır. Madeni halatların özelliklede
kolların sayısı ve kollardaki metal liflerin sayısı ile belirlenir. Buna göre 6x19'luk bir madeni
halatta 6 adet kol ve her kolda 19 adet lif bulunur. Madeni halatlar çok sayıda ince tellerden
meydana geldiklerinden ve bu tellerinde çok çabuk kırılmaya yatkın olduklarından dolayı
harici olaylardan çok çabuk etkilenir. Madeni halatları incelediğimizde kollarının tam
ortasında çekirdek vazifesi gören bitkisel veya ayrı metallerden bir kol ya da ince bir halat
vardır. Diğer kollar bunun etrafına sarılmış durumdadır. Eğer orta kol ya da fitil olur ise halat
elastik olmasının yanısıra bir miktar yağ tutacağından halatın içten sürekli olarak
yağlanmasını sağlar.




Çekme gücü yüksek
Esnek, hafif ve yumuşak
Korozyona dayanıklı

1.4. Halatların Kalınlıklarına Göre Aldıkları İsimler


Palamar: Kalınlığı 8 burgatadan yukarı olan halatlara denir. Geminin
bağlanmasında ve yedek halat olarak kullanılır.



Yoma: 5 - 8 burgata arasında olan halatlara denir. Geminin bağlanmasında ve
yedek halat olarak kullanılır.



Halat: 3 - 5 burgata arasında olan halatlara denir. Manevra, arma selviçe, iskota
ve mandar halatı olarak kullanılır.



Bosa Halatı: 2 - 3 burgata arasında olan halatlara denir. Palamar halat
kollarındaki filasa kalınlığındaki halatlardır. Bosa halatı kalınlığındaki
halatlardır.
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İnce: 1 - 2 burgata arasında olan halatlara denir. Sancak savlosu, el incesi,
vasıta pariması, deniz bağı, kılavuz halatı vb.



Piyanlık Halatlar: Bir burgatanın altındaki halatlara denir.



Ligadora: Kalınlıkları 0,7-1 burgata arasında olan halatlardır.



Gırcala: 0,4-0,7 burgata olan halatlar ispavlonun biraz daha kalınına verilen
isimdir. Piyan islerinde kullanılır.



İspavlo: 0,4 burgatanın altındaki halatlardır. En ince halattır. Piyanlamada
kullanılır.

1.5. Halatların Ölçümü ve Emniyetli Çalışma Yükü
Bitkisel ve sentetik halatlar çevreleriyle
Madeni halatlar ise çaplarıyla ölçülür, birimleri pustur.

ölçülür,

birimleri

burgatadır.

Halatların kalınlık ölçüsü burgatadır. Burgata bir halatın çevresinin inç cinsinden
değeridir. Örnek olarak bir halatın kalınlığı çevresi ölçüldüğünde 3 inç gelmiş ise, bu halatın
kalınlığı 3 burgatadır deriz.
Halatların kalınlıkları 3 burgatadan 16 burgataya kadar değişir. Fakat en büyük
gemilerde dahi 12 burgatadan daha kalın halat kullanılmaz. Halatların uzunluğu kulaç terimi
ile ölçülür. Halatlar roda denen yuvarlak kangal biçimlerde satılırlar. Bir roda halat
genellikle 120 kulaçtır.
Bir burgata= 1 inç = 2.54 cm ( bitkisel halatlarda )

1.5.1.Bitkisel Halatların Ölçümü ve Emniyetli Çalışma Yükü
1.5.1.1.Bitkisel Halatların Ölçümü
Bitkisel halatlar burgata metre denen özel taksimatlı bir kumpas ile ölçülürler. Bu
kumpasta iki ölçü taksimatı vardır. Birinci ölçümde ölçülen halatın çevresinin inç cinsinden
değeri okunur ki bu halatın burgatasını verir. Bitkisel halatlar kesit çevresi ile ölçülür. Birimi
burgatadır. Geminin büyüklüğüne bağlı olarak 12 burgataya kadar halat kullanılır.
Halatlar roda denilen kangallar halinde satılır. Rodalar genellikle 120 kulaç olarak
hazırlanır. 1 kulaç yaklaşık olarak 1,85 metredir.

Şekil 1.11:Kesit çevresi 254 mm olan bir halat 10 burgatadır.
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1 inç=2,54 cm
1 kulaç=2 yarda=6 feet

1 feet=12 inç
1 yarda=3 feet
1 gomina=100 fathom=200 yarda

Şekil 1.12:Kumpasın ağzına teğet gelecek şekilde ölçülür.

1.5.1.2. Bitkisel Halatların Kesilme Gücü
Halatların güçleri bir halatın kalınlığına göre kesilme gücü hesap edilip ona gerekli
emniyet payları verildikten sonra, halatın emniyetli çalışma kuvveti (çekme gücü) hesap
edilmiş olur. Bir manila, sisal veya başka türden bitkisel halatın kesilme gücünü ( kuvvetini )
bulmak için en iyi yöntem, halatın çevresinin ( burgatasının ) inç olarak karesini alarak üçe
bölmektir. Sonuç olarak ton bulunur. Bu formül, halatın emniyetle kullanılması için
vurulacak en fazla yükü bulmak amacı ile hasır halat hariç tümüne uygulanır.
Bir bitkisel halatın kesilme gücü (BS) genel olarak aşağıdaki verilmiş formül
yardımıyla bulunur.
BS=c²/3 ton
BS: Kesilme gücü
c: Halatın burgatası
Eski halatların kullanılması durumunda bu formülün ¾ eksiği kullanılması tavsiye
olunur.
1.5.1.3. Bitkisel Halatların Emniyetli Çalışma Yükü
Halatlar imal edildikleri birimlerce kesilme deneyine tabi tutulurlar. Halatın
kesilmesine neden olan gerilmeye kesilme gerilmesi denir. Bu gerilme halat ile çalışılırken
emniyetli çalışmanın belirlenmesinde kullanılır. Emniyetli çalışma yükü (SAFETY
WORKİNG LOAD-SWL) kesilme gerilmesinin belli bir oranında belirlenir. Bu orana
emniyet faktörü denir. Bitkisel halatlarda emniyet faktörü 6 olarak kabul edilir. Kesilme
gerilmesinin hesap yoluyla bulunması için bir formülde geliştirilmiştir. Manila halat için;
(formülde d mm. olarak çaptır.)
Kesilme gerilmesi=2d²/300
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Örnek: Çapı 5 burgatalık bir manila halatın kesilme gerilmesini ve emniyetli çalışma
yükünü bulun.
Çözüm: Öncelikle halatın çapı hesaplanır.
Çevresi 5 burgata x 25,4 = 127 mm
Çap = 127 / 3,14 = 40,4 mm.
Kesilme gerilmesi = (2 x 40,4 x 40,4) / 300 = 10,8 ton
Emniyetli çalışma yükü = 10,6 / emniyet faktörü( =6) = 1,7 ton
Emniyetli çalışma yükü (SWL)= 1,7 ton
Ayrıca bir halata yük bindirildiğinde boyu uzar. Bitkisel halatlarda yeni bir halatın
kesilme gerilimine gelebilmesi için boyunun %20 uzaması gerektiği kabul edilir. Bu bize
emniyetli çalışma için bir fikir verir. Şöyle ki 20 metre uzunluğundaki bir halatın boyu yük
bindirildiğinde 24 metreye kadar yaklaşırsa kesilmesi çok yakındır. Bu işlemin yapılması
için birçok pratik yol vardır. Bunlardan biri esneme payı kadar boşluk verilen bir incenin
çımalarından halat bedenine bağlanmasıdır. Esneyen halat incenin boşluğunu aldığında
kesilme gerilmesine yaklaşmış demektir.

Şekil 1.13: Boşluk esneme payı kadar olmalıdır.

Bir halatı taşıyacağından daha fazla yük yüklemek hem tehlikeli hem de sakıncalı bir
işlemdir. Emniyetle çalışma kuvvetinden daha fazla yük yüklenmiş bir halat kopar ve o
bölgede bulunan personel için büyük bir tehlike olur. Eğer ki bu duruma gelmiş bir halat
kopmasa bile kulanım süresi kısalmıştır. Bu nedenlerden dolayı halatların kopma ve
emniyetle çalışma kuvvetini bilmemiz gerekir. İmal edildikten sonra fabrikasyon olarak
halatların kopma kuvveti (BS) halata etiketlenmiştir. Fakat emniyetle çalışma kuvveti (SW)
öğrenmek için ya formülle ya da bazı kurallarla anlayacağız. SF bir tablo halindedir. Hangi
cins ve durumlardaki halatları ve kullanacağınız emniyet katsayıları (SF) tablo şeklinde
verilmektedir.

Şekil 1.14:Emniyet katsayıları tablosu
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Bir halatın gücünü kestirmek şüphesiz çok yararlı bir işlem ancak yeni bir halat için
uygun şartlarda formüle başvurunuz fakat yaklaşık burgatasını değil, gerçek değerini
kullanınız.
Üzerine yük vurulan bütün halatlar uzar. Bitkisel halata vurulan yükün orantılı bir
biçimde çoğaldığını düşünelim. Halat orantılı biçimde uzayacak, binen yük halatın kesilme
gücünü eriştiği anda koptuğu görülecektir. Bitkisel halatlarda kesilme uzunluğu, başlangıç
uzunluğunun % 20’sine eşittir. Örneğin, 10 kulaçlık bir halata yük bindirince, boyu 12
kulaca eriştiğinde yeni bir zor karşısında kesilecektir.

1.5.2. Sentetik Halatların Ölçümü ve Emniyetli Çalışma Yükü
1.5.2.1. Sentetik Halatların Ölçülmesi
Bitkisel halatlarda olduğu gibi burgata ölçüsü kullanılır. Sentetik halatlarda ölçüm
bitkisel halatlarda uygulanan burgata yöntemi ile yapılır.
1.5.2.2. Sentetik Halatların Kesilme Gücü ve Emniyetli Çalışma Kuvveti
Sentetik halatların kesilme gücü hesabı türüne göre değişiklikler gösterir.
Bitkisel halatlara göre 1,3-3 defa daha güçlüdür. Kesilme gerilmeleri hesaplayabilmek
için kullanılabilecek formüller şunlardır:




Polipropilen=3D²/300
Tirlen=4D²/300
Naylon=5D²/300

Emniyet faktörleri ise 6 olarak kabul edilir. Yük bindirildiğinde kesilmeye kadar
boyları %30 kadar uzayabilir. Ancak emniyetle kullanılabilecek uzama payı %7 olmalıdır.
6 Kollu ve her kolunda 12 tel=15D²/500
6 Kollu ve her kolunda 24 tel=20D²/500

Şekil 1.15:Çeşitli tel halat kesitleri

1.5.2.3. Naylon Halatlar
Eğer naylon halat 4 burgatadan ince ise kesilme gücü;
BS=c² ton
Eğer terilen halat 4 burgatadan kalın ise;
BS=0,75*c² ton
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1.5.3. Madeni Halatların Ölçümü ve Emniyetli Çalışma Yükü
1.5.3.1. Madeni Halatların Ölçülmesi
Çelik tel halatlar da ‘burgata’ ile ölçülür. Fakat bu ölçüm bir kumpasla ve mm
cinsinden çaplarının alınmasıyla yapılır. Tel halatlarda çapı 8 mm gelen halata bir burgatalık
halat denir.
Tel halatlar lif halatların aksine çapları ile ölçülür. Metrik sistemde milimetre ölçüsü
kullanılır.

Şekil 1.16: Çelik tel halatlar.

1.5.3.2. Madeni Halatların Kesilme Gücü
Bir tel halatta C= tel halatın burgatası ise, halatın kesilme gücü halattaki tel sayısına
göre değişir.
Tel halatların kesilme güçleri halatın tür ve yapısına göre değişiklik gösterir. FSWR
(fitilli çelik tel halat): 4,5 burgatadan ince ise;
BS=2*c² ton
4,5 burgatadan kalın ise;
BS=2,5*c² ton
SWR (fitilsiz çelik tel halat): Bu halatın kesilme gücü;
BS=2,75*c² ton
ESFSWR (ekstra esnek çelik tel halat): Bu halatın kesilme gücü;
BS=3,6*c² ton
Çelik tel halatlarda kullanılacak palanga makaralarının en az dil çapının halatın
burgatasına eşit olması gerekir. Çelik tel halatın volta edileceği babaların çapı en az halatın
burgatasının 4 katı olmalıdır. Bu ölçümlerin altındaki değerlerde kullanımlar gereksiz
yıpranmalara neden olur.
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Bir tel halatta C= tel halatın burgatası ise, halatın kesilme gücü halattaki tel sayısına
göre değişir
12 telli halat için: 2 c²
24 telli halat için: 3 c²
37 telli halat için: 3.25 c²
Örneğin, 3 burgatalık ( 24 mm çaplı ) 24 telli bir halatın kesilme gücü = 3 x3 x 3 =27
ton bulunur.
1.5.3.3. Madeni Halatların Emniyetli Çalışma Yükü
Tel halatların yapıları birbirinden çok farklı olduğu için aşağıda sadece belirli tiplerin
kesilme gerilmesi formülleri verilmiştir.
Bir tel halatın emniyetle çalışma gücü S. W .L. ile ifade edilir ve halatın kesilme
gücünün altıda biridir. Buna göre 3 burgatalık, 12 telli bir halat için:
S.W.L. =C² / 6 = 2×3²/ 6 = 3 ton bulunur. Buradan anlaşıldığı gibi, aynı burgatadaki
bir bitkisel halata nazaran tel halat altı kat güçlüdür.

1.5.4. Halatlarda Emniyet Faktörü
Halatlar kalınlıkları kullanıldıkları işlerin niteliğine göre emniyet faktörü yardımıyla
hesaplanır. Admiralty kaynakları tarafından kabul edilmiş ve kullanılan emniyet faktörleri üç
duruma göre tespit edilmişlerdir.


Bunlar:




Kaldırma işleri için Emniyet Faktörü(EF)=12
Yedek çekme veya çekme işlemleri için EF=8
Bağlama işlemleri için EF = 6 dır.

Bu değerler halatların kullanılacağı işin türüne göre halatın kesilme gücü (BS)
değerinin bu rakamlara bölünmesiyle bulunur.
Örnek: 3 ton ağırlığındaki bir yükü kaldırmak için kaç burgatalık bitkisel bir halata
ihtiyaç vardır.
3 ton=BS/12
BS=3*12=36 ton  BS=c²/3
C²=36*3=108  C= √108≅ 10 burgata
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Eğer 3 tonluk yükü kaldırmak yerine yedeklemek (çekmek) isteseydik kullanmamız
gereken bitkisel halatın kaç burgatalık olması gerekirdi?
BS=yük(ton)*EF
BS=3*8=24 ton
C²=BS*3  C²=24*3=72
C=√72=8,48 ≅ 8 burgata
Bitkisel halatların esneklik özelliği nedeniyle üzerlerine yük bindiği zaman bir miktar
uzamaları doğaldır. Bu uzama halatın kesilme gücüne ulaşacağı zamana kadar orantılı olarak
izlenebilir. Genellikle bir halatın kesilme gücü sırasında boyu %20 oranında uzar. Örneğin,
10m’lik bir halatın yük altında kesilme sınırına geldiğinde boyu 12m’yi bulur. Halat bu boya
ulaştığında en ufak bir yük eklemesi yapılsa bile kesilecektir.
Fabrikasyon olarak bir halatın kopma kuvveti elimizde mevcut değil ise bunu biz
hesaplayacağız.
Fakat
bu
hesaplamalar
yapılırken
bitkisel
halatlar
için
yapılacaktır.
Eğer
sentetik
bir
halatın
kopma
kuvvetini
bulmak istersek karşılaştırma faktörü kullanacağız. Bitkisel halatın karşılaştırma faktörü
(CF) her zaman 1’dir.

Şekil 1.17: Sentetik halat karşılaştırma faktör tablosu

SW = Emniyetle çalışma kuvveti
SF = Emniyet kat sayısı
CF = Karşılaştırma faktörü (bitkisel - sentetik karşılaştırması )
C = Burgata olarak çevresi
Bitkisel halat karşılaştırma faktörü =1
1 libre = 0.453 kg
L = Ton
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Limana yanaşmakta olan bir gemiye giderek veya internetten resim ve videolarını
inceleyerek halat yanaşma manevrasının adımlarını içeren bir sunum hazırlayınız ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Limana yanaşmakta olan geminin ilk
olarak hangi halatın verildiğini
gözlemleyiniz
 Baştan ve kıçtan bütün halatların volta
edilişini gözlemleyiniz
 Kontrollü ırgatlar ile manevra yapılışını
gözlemleyiniz
 Sahile yanaşmış bir geminin bağlama
halatlarını inceleyiniz
 Sahile yanaşmakta olan bir gemide halat
manevraları yapılırken gözlemleyiniz
 Loçadan gelen manevra halatının çift
babaya voltasını gözlemleyiniz
 Gidiş yönündeki babaya halat ile yarım
volta atılışını, halat ile ikinci babaya da
yarım volta atılışını, her iki babaya
yeterince volta atılışını gözlemleyiniz
 Babaya mezavolta atarak halatın
boşunun alınmasını gözlemleyiniz

 Sahile yanaşmakta olan bir gemide halat
manevraları yapılırken dikkatlice
gözlemleyiniz.
 El incesi sahile atılırken dikkatli olunuz.
 Manevra sahasından neta durunuz.
 Halatın babada sarılmaya yeterince yeri
kalması için babanın alt tarafından
başlanması gerektiğini unutmayınız.
 Volta miktarı halat üzerine binecek yüke
göre belirlendiğini unutmayınız.
 Kroz baba yönünde olmalı ve çıma
krozun altında kalmalıdır.
 Yeteri kadar sayıda ve sıkı volta
edilmezse halat sıyırarak kendi boşunu
alır ve meze volta sıkışarak halatı mola
edilemez hale geldiğini unutmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi halatlarla ilgili kullanılan terimlerden değildir?
A) Deste
B) Ligadora
C) Volta
D) Vüce
E) Laçka.

2.

Aşağıdakilerden hangisi halatlarla ilgili kullanılan terimlerdendir?
A) Vira
B) Gamba
C) Avara
D) Alesta
E) Aborda

3.

Aşağıdakilerden hangisi denizcilikte kullanım amacına göre halatların çeşitlerinden
değildir?
A) Bağlama halatları
B) Bitkisel halatlar
C) Demir halatları
D) Çekme halatları
E) Piyan ve dikiş halatları

4.

Aşağıdakilerden hangisi denizcilikte yapılış ham maddesine göre halatların
çeşitlerinden değildir?
A) Kendir halatları
B) İskota halatları
C) Manila halatları
D) Sisal halatları
E) Hasır halatları

5.

Aşağıdakilerden hangisi denizcilikte kalınlıklarına göre halatların çeşitlerinden
değildir?
A) İspavlo
B) Gırcala
C) İnce
D) Yoma
E) Mürnel halatları
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6.

Çarmık ve istralya halatları hangi çeşit halatlardan kullanılmaz?
A) Manila halatlardan
B) Çelik tel halatlardan
C) Keten halatlardan
D) Polietilen halatlardan
E) Polyester halatlardan

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
ÖĞRENME KAZANIMI


Halat işlerinde bağları gerektiği gibi kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Gemi manevrası ile ilgili videoları inceleyerek, gemi manevra mahallinde
bulunan personelin halatları sahile ne şekilde verdiklerini ve ne şekilde gemiye
aldıklarını inceleyiniz.



Bu işlemler sırasında kullanılan el incesinin hangi özelliklerde olması
gerektiğini araştırınız.



Manevrada ırgat ile deste edilmiş bir halat babaya nasıl volta edilir, araştırınız.



Halat bosasının hangi özelliklerde olması gerektiğini ve güvertede nereye
bağlanacağını araştırınız.

2. BAĞLAR
Bağlar, rıhtıma veya başka bir gemi üzerine yanaşma ve kalkış manevralarında sıklıkla
ihtiyaç duyduğumuz pratik uygulamalardır. Ağır bir halatı rıhtıma vermek için kasasına
bağlayacığımız el incesini rıhtımdaki palamarcıların kolayca çözebileceği şekilde
bağlamamız gerekir. Irgatla vira edilerek tam deste olmuş bir palamar halatını güvertedeki
bir babaya volta etmek üzere, ırgat fenerliğinden mola ettiğimizde nasıl bosa vurulacağı
bilmek, can güvenliği açısından çok önem taşır.
Denizcilikte en yaygın kullanılan bağları, gemici bağları modülünde etraflıca
işlediğimizden, bu uygulama faaliyetinde bosaları ve el incesi cevizini göreceğiz.

2.1. Halat Bosası
El, ırgat ve vinçle çekilen gergin bir halatın kaçırılmadan herhangi bir yere volta
edilebilmesi için o halatın üzerine yapılan bağa denir. Zincir, halat ve yarı zincir halat
şeklinde yapılabilir.
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Şekil 2.1: Halatın bosa ile tutulması

Şekil 2.2: Halatın bosaya alınışı

Halatlar değişik şekillerde bosaya alınabilir. Burada önemli olan halat bosasının, deste
durumdaki halatı kopmadan veya kaçırmadan tutabilecek özellikte olmasıdır. Bosa vurulacak
halatın gergin ve uzun olması, bosa ile tutulmasını zorlaştıracaktır.
Halata bosa vurulduktan sonra bosanın çımasını mezevolta yapmak, halat bosaya yük
bindirdikçe bosanın sıkışmasına sebep olacaktır. Sıkışmış bir bosayı çözmek çok zor
olduğundan genel uygulamada bosanın çımasına herhangi bir bağ yapılmaz. Bunun yerine
çıma yeterli uzunlukta bırakılıp, manevra mahallindeki bir personel tarafından sıkıca tutulup,
çekilir. Çımanın kısa bırakılması tutulmasını zorlaştırır ve bosayı tutan personelin elinin
halata sıkışarak sakatlanmasına sebep olabilir.

Şekil 2.3: Bir model üzerinde halat bosasının tutulması
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2.3.1. Bosa Kasasının Hazırlanması
Halat bosası pratik olarak uygulanabilmesi için genelde babaların ve fırdöndülere
yakın mapalara bağlı olarak bulundurulur. Bosa halatı mapaya kasa ile tutturulacaksa
kasasının sağlam olması can emniyeti açısından çok önemlidir. Halata örgü ile kasa
yapılması kasanın sağlamlığını arttırır.

 Bosa halatımızın çımaları
dikilecek yere kadar açılır
ve bantlanır. Çımalar farklı
yöne
çıkacak
şekilde
geçirilir.

 Her bir
yönünde
başlarız.

çımayı kendi
kasa dikişine

 Dikişe devam edilir.

 Boşu
alınır.
Çımalar
tamamen gizlenir.
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2.3.2. Yarım Zincir Bosa Hazırlanması

 Uzunluğu yaklaşık 1-1.5
kulaçlık olacak şekilde bosa
halatımızı ve zincirimizi
hazırlarız.

 Bosa halatımızın çımalarını
açarız.
Çımaların
örülmeyecek
kısmını
bantlarız.

 Halatı düzenli bir şekilde
zincire öreriz.

 Boşu
alınır.
Çımalar
gözükmeyecek
şekilde
yakılır ve piyanlanır.
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2.4. El İncesinin Hazırlanması
El incesi palamar botu olmayan limanlarda halatı sahile vermek için kullanılır. El
incesinin atılışını iyi bilmek gerekir. Bu uygulamayı halat manevrasında bulunan bütün
personelin bilmesi gerekir. O yüzden el incesi atma uygulamaları yapılmalıdır. Eskiden el
incesi ucuna ağırlık olması için el incesi cevizi hazırlanmaktaydı, günümüzde bu ağırlık
kazalara sebep olabileceği için yasaklanmış, yerine kavuçuktan ağırlıklar eklenmiştir.

 El incesi halatımızın çımasını
bir kulaç kadar açarız, çımanın
uclarını dört sarım yaparız. 90
derece çevirip tekrar 4 sarım
yaparız.

 Tekrar 90 derece çevirip tekrar 4
sarım yaparız. Giriş yaptığımız
yerden çıkış yapmalıyız.

 İçerisine yeterli bir ağırlık
koyarız. Kurşun ,somun vb.

Boşu alınır. Çıma içerde kalacak
şekilde kaybedilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Limana yanaşmakta olan bir gemiye giderek veya internetten resim ve videolarını
inceleyerek halatın sahile veriliş aşamalarını içeren bir sunum hazırlayınız ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Sahile yanaşmakta olan bir gemide
halatın sahile palamar botuyla veya el
incesiyle verildiğini gözlemleyiniz
 El incesinin hazırlanışını gözlemleyiniz
 El incesinin atılışını gözlemleyiniz
 El incesinin puntele bağlanışını
gözlemleyiniz
 El incesinin halata bağlanışını
gözlemleyiniz
 El incesinin çekilişini gözlemleyiniz
 Halatın sahildeki babaya takılışını ve
ırgatlarla vira edilişini gözlemleyiniz

 Sahile yanaşmakta olan bir gemide halat
manevraları yapılırken dikkatlice
gözlemleyiniz.
 El incesi sahile atılırken dikkatli olunuz.
 Manevra sahasından neta durunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Bir rıhtıma yanaşma esnasında sahile halat vermek için kullanılan ince halatlara ne ad
verilir?
A) Burgata
B) Kendir
C) El incesi
D) Parakete
E) Doblin

2.

Halat bosası ne amaçlı kullanılır?
A) Halatın flasalanmış ucunu düzeltmek için
B) Halatı ırgattan babaya alınacağı zaman gergin tutabilmek için
C) Halata kasa yapmak için
D) Halata boş koymak için
E) Halatı vira etmek için

3.

El incesi ne amaçlı kullanılır?
A) Halatları sahile vermek için
B) Halatları volta etmek için
C) Gemiyi sahile yanaştırmak için
D) Geminin halat manevrası yapabilmesi için
E) Geminin neta olması için

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
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI


Halatları kullanabilmek amacıyla örebilecek ve dikebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Örgülerin niçin yapıldığını araştırınız.



Kaç çeşit örgü türü olduğunu araştırınız.



Hangi örgü çeşidinin daha çok kullanıldığını araştırınız.



Halatlara niçin dikiş uygulamasının yapıldığını araştırınız.



Kaç çeşit dikiş türü olduğunu araştırınız.



Hangi dikiş çeşidinin daha çok kullanıldığını araştırınız.

3. HALATLARDA ÖRGÜLER
3.1. Usturmaça Örgüsü
Usturmaçalar; gemilerin, kayıkların ve yatlar gibi her türlü teknenin limana
yaklaştığında gemilere veya kıyıya çarpmamaları için arada tampon görevi görürler.

Şekil 3.1: Halatlardan yapılmış çeşitli usturmaçalar
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Şekil 3.2: Gerekli malzemeler ve küçük maketi

3.2. Örgülü Usturmaçanın Yapılış Aşamaları
 Öreceğimiz halatı üç eşit
parçaya böleriz. O rtasını
bantlarız.

 Saç
örgüsü
şeklinde
usturmaçanın kasasını örerek
diğer tarafını da bantlarız.

 Kasayı
oluşturarak
tekrar
bantlarız. Yeterli örme mesafesi
bırakarak alttan yukarıya doğru
örmeye başlarız.

 Her çıma diğerinin kenarından
örülür.

 Örme işlemi yukarıya doğru
devam ettirilir.
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 Örme işlemi yukarıya doğru
devam ettirilir.

 Örme işlemi yukarıya doğru
devam ettirilir.

 Boşu alınır ve halat çımaları
kesilerek usturmaça tamamlanır.

3.3. Borda İskelesi Ağı ve Yük Paleti Örgüleri

Şekil 3.3: Borda iskelesi ağının yerleştirilmesi zorunlu

Genellikle gemi merdivenlerinde, borda iskelesini emniyete almak için kullanılan, ip
halatlardan örgülü ve düğümlü yapılan merdiven güvenlik ağlarıdır. Aynı zamanda merdiven
altı ağı, iskele ağı olarakta bilinir. 6 milimetre çapındaki halatlardan, üretilir. Çevre
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güvenliğini sağlayan en önemli, faktörlerden bir tanesidir. Gözenekleri 15x15 cm olarak
üretilir. İsteğe bağlı olarak, 8x8 cm, 10x10 cm, 12x12 cm ölçülerinde yapılabilir. El
örgüsü ve makine dikişli olmak üzere iki modeldir. Bu ağlar tam anlamıyla gerildiğinde,
ortaya baklava dilimi desenlerinin çıkması, ağın orantılı olmasının işaretidir. Merdiven
güvenlik ağının, halat rengi göz ardı, edilmeyecek kadar önemli bir konudur. Kullanılacağı
alanda yoğunluğu olan renkler, kullanılmamalıdır. Fark edilebilecek renkler kullanılmalıdır.
Aksi halde panik ve korkuya sebebiyet verebilir. Diğer koruma ve önleyici ağlarda olduğu
gibi, kenar ipleri kalın olmalıdır. Yük paleti örgüsü gibi yapılırlar.

3.4. Yük Paleti Örgüleri

Şekil 3.4: Borda ağı ve yük paleti örgüleri

Günümüzde bazı basit ağların haricinde elle ağ örülmemektedir. Ancak ağın
donatılabilmesi, onarılabilmesi için her denizcinin elle ağ örmesini bilmesi gerekir.
Yük paletleri, borda ağları vb. bazı ağların bütün parçaları hazır ağlardan temin
edilememektedir. Bu ağların özellikleri olan kısımlarının elle yapılması gerekmektedir.

Şekil 3.5: Ağlarda gözler

Elle ağ örerken ağ iğnesi (mekik) ve ağ gözü ölçüsü içinde kalıp kullanılır. Ağ örerken
ilk düğüm sırası soldan sağa doğru yapılır. Birinci sırasının bitim yerinden sağdan sola doğru
geri dönülerek ikinci düğüm sırası tamamlanır. Bazen daha kolay olduğu için birinci sıra
bitince ağ ters döndürülerek (180 derece döndürülerek) tekrar soldan sağa doğru devam
edilir. Her düğüm sırasının bitişinde ağ yapımı yarım göz ilerler, ilk sıra kaç düğüm ise diğer
sıralarda da aynı sayıda düğüm bulunur. Kalın ağ iplikleri ile büyük gözlü ağları örerken
bazen ağ iğnesi ve kalıp kullanılmayabilir. Bu şekilde yapılan ağlara "yumak ağı" denir. El
ile yapılan ağın uzunluğu bu işi yapan kişinin yeteneğine ve tecrübesine göre değişir.

34

Şekil 3.6: Yırtılmış palet ve borda iskele ağları

Şekil 3.7: Elle camadan ve sancak düğümlü ağ örme

Şekil 3.8: Yırtılmış palet ve borda iskele ağları örme
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3.5. Hamak Yapımı

Şekil 3.9: Kullanılan malzemeler

Yük palet örgüleri gibi yapılır. Sancak bağı, camadan gibi bağlarla yapılır.

3.5.1. Hamağın Yapılış Aşamaları

 Öreceğimiz hamağın yanları
tamamlanır. İki yan bir orta
kısımdan oluşur.

 Öreceğimiz halatın yan kısımları
örülür.
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 Orta kısmınada bu şekilde
başlarız. Camadan örgüsüyle
örmeye devam edilir.

 Ölçümüze
göre
uzunluğunu ayarlarız.

halat

 Camadan bağı ile örmeye devam
ederiz.

 Camadan bağı ile örmeye devam
ederiz.

 Örme işlemimiz bitince tahtayı
çıkarırız.
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 Her iki yanları ve ördüğünüz
örgüyü birbirine ekleyiniz.

 Hamağınız
olacaktır.

tamamlanmış

Şekil 3.10: Yük paletleri aynı hamak örgüsü gibi yapılır

3.6. Halatlarda Dikiş İşlemleri
3.6.1 Halat Dikişlerini Yapmak İçin Kullanılan Aletler


Porsun çakısı: Ucu küt, düz kesme ağızlı bir bıçaktır. Dikkatli kullanılmalıdır.

Şekil 3.11: Halat dikiş malzemeleri
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Ağaç kavela: Sert ağaçtan, uzun konikleştirilerek yapılmış bir el aletidir.
Halatların kollarını açmada kullanılır. Kullanım esnasında ucunu sert yerlere
vurmamalıdır. Ağaç olduğu için ağzı dağılır.

Şekil 3.12: Kavela çeşitleri



Demir kavela: Ucu yuvarlatılmış çelik veya pirinçten yapılmış bir el aletidir.
Tel halatların kollarını açmada kullanılır. Manivela olarak kullanılmamalıdır.
Bükülür veya metalde çapaklanma olursa kullanılmaz hale gelir.

3.6.2. Dikiş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar






Kavela, açılacak kolun solundan sağına doğru sokulmalıdır.
Kavela, kolun altına direkt iterek ve vurarak değil; kolu açılacak halatın
bükümü yönünde, çevrilerek sokulmalıdır. Aksi takdirde halatın liflerinde
zedelenme olacaktır.
Dikiş yapılacak kolların çımalarına uzun piyan yapmak işlemeyi kolaylaştırır.
Dikiş esnasında işlenecek kola gam aldırmamaya ve bükümünün
bozulmamasına itina göstermelidir.
Kolların boşları alınmalıdır.

3.6.3. Bitkisel ve Sentetik Halatlarda Kasa Dikişi
Halatın ucuna kalıcı kasa oluşturma amacıyla yapılan dikişe, kasa dikişi denir.
Genellikle sabit bağlanmalarda, tonozlarda ve donanımlarda kullanılır.
Özellikle metal bir yüzey ile temas halinde, halatın yıpranmasına engel olan radansa
kullanılarak, mukavemet kayıpları en aza (%5-10) kadar indirilebilir. Örneğin, geçici amaçla
en yaygın olarak kullanılan izbarço bağındaki mukavemet kaybı %30-35 oranlarındadır.
İster amatör ister profesyonel denizcilikte en çok kullanılan, kolay bir dikiş olan 3
kollu halata kasa yaparken bazı hususlara dikkat etmek gerekir.
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Şekil 3.13: Kasa dikişi başlangıcı

Aslında her üç halatı farklı renklere boyayarak dikiş yapmak, sistemi anlamak
açısından daha uygun olabilir. Eğer halat üzerine boya ile işaret yapılacaksa, mümkünse açık
renk halatlar tercih edilmelidir.
3 kollu halatlarda sabit kasa yapmanın en zor kısmı, her 3 kolun da beden üzerinde ilk
olarak hangi aralıklardan geçeceğini tespit etmekte yatar. Bu ilk adım doğru yapıldıktan
sonrası kolaydır.

Şekil 3.14: Kasa dikişi yapılması

Her 3 kol da yeterli miktarda çekilerek, kolların sıkışması sağlanır. Kolların gam
yapmaması, hiç birinin gevşek kalmaması dikişin sağlamlığı açısından önemlidir.
İlk kolun tam olarak nereden geçirileceği, oluşturulacak kasanın boyu belirler. Eğer
radansa kullanılacaksa, yük altında halatın esneyip, kasanın gevşeyeceği hesaplanmalıdır.
Burada dikkat edilecek husus, ilk kol çımadan bedene doğru geçirilir. Bu kolun çıktığı
yerden ikinci kol geçirilir, üçüncü kol ise kasa ters çevrildikten sonra, ilk kolun girdiği
yerden çıkacak şekilde geçirilir.

Şekil 3.15: Kolların örülmesiyle oluşturulur
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İlk geçirilen kol, beden tarafında bir kol atlayarak sonrakinin altından geçirilir. Bu
işlem diğer 2 kola da uygulanır. Bundan sonra, dikiş aynı prensibe uygun olarak devam
ettirilir. Çıkan kol, beden de bir sağlam kol atlayarak ikincisinin altından geçirilir. Kolların
birbirini sıkıştırması prensibiyle, sağlam bir yapı elde edilir.

Şekil 3.16: Kasa dikişi yapılmış bir halat

Eğer aynı aralıktan birden fazla kol giriyor veya çıkıyorsa işlemde yanlışlık vardır.
Yanlış olan bölümü söküp işlem tekrar edilmelidir. Sentetik halatlarda en az 5’er tur, doğal
lif halatlarda en az 3’er tur örmeye devam edilmelidir.
Kasa dikişinin bitişinde, yumuşak bir geçiş sağlamak için 2. kolu bir kez, 3. kolu ise 2
kez fazladan geçirmek uygulanabilir. Kollar en dibinden değil, biraz pay bırakarak (kolun
kalınlığı kadar) kesilir. Bir diğer yöntem ise her kolu filasa (damarlarını) ayırdıktan sonra
genelde 12 tanedir. Yarısını keserek, kalan altısı ile örgüye devam etmektir.
Kasa oluşturulduktan sonra, sert bir zeminde yuvarlanarak kolların oturması sağlanır.
Radansaya yapılan kasalarda, kasanın gevşeyerek yerinden çıkmaması için oluşturulacak
piyan, tam yük değil ama gerginlik altında yapılmalıdır. Tercihen hem dikişin başladığı
yerde, ama aynı zamanda radansaya girdiği yere de uygulamakla, yük altında dönme eğilimi
olan 3 kollu halatın radansadan çıkması engellenmiş olur. Buna yönelik olarak köprülü
üretilmiş radansalar mevcuttur.

Şekil 3.17: Farklı amaçlı kullanılan kasalar

3 kollu halatlarda kasa dikişini anlamanın bir diğer yolu, iki 3 kollu halat çımasını
birbirine eklemek için kullanılan kolbastı dikişini incelemektir.
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3.6.4. Bitkisel ve Sentetik Halatlarda Felemenk Kasa Dikişi
Halatın çımasına kasa teşkil etmek üzere yapılan dikiştir. Aşağıdaki işlem
basamaklarına göre yapılmaktadır.





Dikişe başlamadan önce halatın çımasından itibaren, dikiş payı ve kasa payı
dâhil olarak beden üzerinde kolların işleneceği yere kadar halat kollarından bir
tanesi, kanalları bozulmadan açılır.
Kasa yapılacak olan iki kollu çıma, beden üzerine yatırılır.
Daha önceden açılan kol, çıma tarafından bedene doğru boşta olan kanallar
üzerine sarılarak dikiş noktasına kadar gelinir.
Bu aşamada ise kasa dikişinde olduğu gibi kollar işlenerek dikiş tamamlanır.

Şekil 3.18: Felemenk kasa dikişi

3.6.5. Emzirme Kasa Dikişi
Bir halatın bedenine kasa yapmak gerektiğinde kullanılan dikiştir. Aşağıdaki işlem
basamaklarına göre yapılmaktadır.





Bedene kasa teşkil edecek ayrı bir parça halat alınır. Kasa büyüklüğü
belirlendikten sonra her iki çıma tarafına birer piyan yapılarak kollar bu
piyanlara kadar açılır.
Bedenin kasa yapılacak kısmına, hazırlanan bu parça halat yatırılır.
Her çımadaki kollar, bedene kasa dikişinde olduğu gibi dikilir.

Şekil 3.19: Emzirme kasa dikişi




Emzirme kasalarda kasa dikişleri muhakkak surette sıçankuyruğu yapılarak
bitirilmelidir.
Yapılan dikişin üzeri gırcala ile façuna edilerek dikiş tamamlanır.
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3.6.6. Halatlarda Kolbastı Dikişi

Şekil 3.20: Kolbastı dikişi

İki adet 3 kollu halatı ucuca bağlamak için kullanılan dikiş kolbastı dikişidir. Kollar
sentetik halatlarda 4 veya 5’er, doğal lif halatlarda 3’er tur geçirilmeye yetecek kadar her iki
yönde açılır.
Halatın daha fazla açılmaması için kolların bittiği yere bir adet piyan yapılır. Piyanın
ince ile yapılması, kalın bir bant kullanılmaması, kolların birbirine yaklaşmasını ve başlarken
karıştırılmaması açısından kolaylık sağlar.
Kollar birbiri içine, her bir aralıkta sadece tek bir kol olacak şekilde tıpkı ata binecek
tarzda karşılıklı getirilir. Bundan sonra önce bir halatın çımasındaki kollar aynı kasa
dikişindeki gibi birer atlayacak tarzda ilerletilir.
Sonra diğer çımaya geçilir, işlem tekrarlanır. Her iki yönde en az 3’er tur geçirilir.
Kollar yeterli sayıda geçirildiğinde estetik görünüm kazanılması açısından bir koldaki
damar sayısı azaltılarak inceltme yapılabilir. Buna sıçankuyruğu denir.
Estetik olarak düzgün bir sonlanma sağlayabilmek için, ilk koldan sonra 2.
kol fazladan bir, 3. kol ise fazladan iki kez geçirilebilir.
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3.6.7. Halatlarda Matiz Dikişi

Şekil 3.21: Matiz dikişi 1

Kolbastı dikişi halat kalibresini belli oranda arttırır. Her ne kadar günümüzde 3 kollu
halatlar hareketli donanımlarda pek tercih edilmiyor olsalar da, palanga veya makara gibi
donanımdan geçen halatlarda kalınlık artışı kabul edilemez bir durum olduğu için, iki halatın
uc uca eklenmesi söz konusu olduğunda kolbastı yerine matiz dikişi tercih edilmelidir.
Kolbastı dikişine kıyasla biraz daha titizlik isteyen, nispeten zor bir dikiştir.

Şekil 3.22: Matiz dikişi 2

Aynı kalınlıkta ve yapıda iki halatı uç uca eklemekte kullanılır. Sentetik halatlarda,
doğal liflere göre sıyrılma olasılığı daha fazla olduğu için modern donanımlarda pek tercih
edilmez. Dekoratif olarak kullanılır. Benzeri bir dikişi çapa halatını, zincire örmekte
kullanmak mümkündür.

Şekil 3.23: Matiz dikişi 3

Kollar 36 kol genişliğinde her iki yöne doğru açılır.

Şekil 3.24: Matiz dikişi 4
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Aynı kolbastı dikişinde olduğu gibi, dipleri piyanlanır. Kolların çımaları, açılmaması
için eğer sentetikse geçici olarak yakılır, yoksa bantlanır veya piyanlanır. Yukarıdaki
resimdeki gibi, 2. kol yaklaşık 25 tur kadar geriye doğru açılırken onun üzerine gelen 5. kol
oluşan boşluğu doldurur.

Şekil 3.25: Matiz dikişi 5

Aynı işlem ters tarafta 3 ve 6. kollar için de uygulanır. Ortada kalan 1 ve 4. kollar tam
merkezde kalır. Birleşme yerlerinde karşılıklı kollar yarım volta ile düğümlenir. Burada tur
yönü halatın büküm yönüne uygun olarak yapılmalıdır.
Halattaki asıl kol geriye doğru açılırken, diğer halattan gelen kol aynı yönde
döndürülerek oluşan boşluğun içini dolduracak tarzda sarılır. Bu işlem esnasında kol halata
sarılırken, kendi üzerindeki bükümün bir miktar kaybolur. Sarmadan önce her turda biraz
fazladan bükmek sayesinde, kolların açılmasına, çiğ kalmasına engel olunur.
Kolların dibi, açılma bedene doğru devam etmemesi amacıyla piyanlanır veya
bantlanır. Burada kullanılacak olan bandın çok geniş olmaması önemlidir, tercihen bir ince
ile tek kat piyanlanmalıdır. Bu sayede oluşturulan dikişte birbiri üzerine sarılacak kollar
arasında boşluk kalmaz.
Kolların bileşkesinde tek tur düğümden sonra kollar ters yönlere doğru kolbastı
dikişindeki gibi birkaç tur geçirilir.

3.6.8. Tel Halat Dikişleri
Tel halat dikişi, kopan ya da yeni rodası açılmış bir halata kasa yapmakta kullanılır.
Tel halatlar yapı yönünden sert ve kolları birbirleri ile iyice kaynaşmış olduğundan bitkisel
halat dikişlerine nazaran bu halatlara dikiş yapmak daha zor ve maharet isteyen bir iştir.

3.6.9. Liverpool Kasa Dikişi
Tel halatlara kasa yapmakta kullanılır. Bu dikiş, aşağıdaki işlem basamaklarına göre
yapılmaktadır.





Dikiş yapılacak olan tel halatın bir çımasından en az altı defa işlenecek pay
dikkate alınarak buraya sağlam bir piyan yapılır.
Tel halatın çımasındaki piyan fora edilerek kollar dikkatli bir şekilde açılır.
Açılan bu kolların çımaları piyanlanarak halat dikişe hazırlanır.
Dikiş yapılacak halat çelik ise piyan fora edildiğinde kollar bir yay gibi
fırlayacaktır. Bu çeşit halatlarda kolları teker teker fora edip piyanlamakta fayda
vardır.
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Piyanlı yere kadar açılan kolların ortasındaki bitkisel fitil piyanın dibinden
kesilir.
İstenilen büyüklükte kasa yapılarak açılmış kollar mengenenin sağında,
işlenecek beden solda olmak üzere mengene içerisine sıkıştırılır.
Halatın bedeni, üç kol üstte, diğer üç kol ile fitil altta olmak üzere demir kavela
ile ikiye ayrılır.
Soldan birinci kol, kavelanın üzerinden sağdan sola doğru sokulur. Kavela ile
piyana kadar oturtulduktan sonra, bir ispavlo ile mengenenin bir tarafına en son
işlenmek üzere bağlanır.

Şekil 3.26:Liverpool kasa dikişinin başlangıcı









İkinci olarak kavela bir miktar geri çekilerek beden üzerindeki üstteki
kollardan iki ile üçüncünün arasından sağdan sola doğru sokulur. İşlenecek
kollardan soldan ikinci kol ise açılan bu kanalın içinden kavelanın üstünden
sağdan sola doğru geçirilerek çekilir.
Kavela çıkarılır, aynı kolun altından bu sefer soldan sağa doğru sokulur. Kavela
beden üzerinde bir volta aşağıya doğru döndürülür. İşlenecek kolda aynı
istikamette beden üzerinde döndürülerek, kavelanın üstünden içeriye sokulur.
Sokulan kol sol elle tutulup, sağ el ile kavela geriye doğru döndürülerek kol
beden üzerine iyicene oturtulur. Bu kolun işlenmesine kavela bedenden
çıkarılmadan altı defa devam edilir.
Üçüncü olarak dikilecek kol için ise işlenmeyen altta kalan üçüncü kol, kavela
soldan sağa doğru sokulmak sureti ile açılır. Kavela beden üzerinde bir volta
döndürülerek ileriye alınır. İşlenecek kolda aynı istikamette döndürüldükten
sonra kavelanın içeriye sokulur.
Kavelanın üzerinde bulunan bu kol kavela tekrar geri döndürülmek suretiyle
kolda geriye doğru döndürülür ve beden oturtulur.
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Şekil 3.27: Liverpool kasa dikişin işlenişi





Geriye kalan dört, beş, altıncı kollar ile mengeneye bağlı bulunan birinci kol da
iki ve üçüncü kollar gibi işlenerek dikiş tamamlanır.
Açıkta kalan kollar kesilerek dikişin üzeri katranlı gırcala ile façuna yapılır.
Eğer yapılacak kasanın içerisine radansa konulacak ise dikiş yapılacak tel halat
dikiş mengenesine sıkıştırılmadan önce, radansa kasa yapılacak bedenin
içerisine yerleştirilir ve sıkıca piyanlanır. Bu işlemden sonra halat, dikiş
mengenesine sıkıştırılır.

3.6.10. Alman Kasa Dikişi
Dikiş mengenesi gerektirmeyen bir dikiş olduğundan bütün tel halatlarda rahatlıkla
kullanılabilen bir dikiştir. Aşağıdaki işlem basamakları göre yapılmaktadır.

Şekil 3.28: Alman kasa dikişi





Dikiş yapılacak tel halat, liverpool kasa dikişinde olduğu gibi dikişe hazırlanır.
Ortadaki fitil madeni ise kesilmez bir kol gibi o da dikişe hazırlanır.
Bütün kollar solda, beden sağda olmak üzere halat yatırılır. Kavela sağdan sola
doğru fitil ve üç kol altta, diğer üç kol üstte olmak üzere halatın ortasından
sokulur.
Sol taraftan birinci kol kavelanın ucundan soldan sağa doğru sokulur. Kavela
çıkarılarak kol sona kadar sıkıca oturtulur.
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İkinci olarak kavela, sağdan sola doğru birinci kolun geçtiği kol altta kalacak
şekilde, diğer iki kolun altından sokulur. Soldan ikinci kolda bu açılan kanaldan
soldan sağa doğru geçirilir.
Üçüncü işlemde ise ikinci kolun çıktığı kol altta kalacak şekilde, sağdan sola
doğru kavela sokulur. Solda bulunan üçüncü kol da soldan sağa doğru bu
kanaldan geçirilir.
Bütün kollar üçüncü kolda olduğu gibi birer atlayarak ikişer kolun altından
geçirilmek suretiyle birinci dikiş tamamlanır.
İkinci dikişte kavela bu sefer soldan sağa doğru olmak üzere sıradaki iki kolun
altından sokulur. Kavelanın topuğu iş masasının üzerine oturtulur ve sıradaki
birinci kol, soldan sağa doğru beden üzerinde döndürüldükten sonra kavelanın
ucundan yine soldan sağa doğru sokulur.
Bu sırada ve şekilde işlenecek olan kollar istenilen miktar işlenir.
Dikiş bitiminde ise baştan üç kol, bu sefer sağdan sola doğru geçirilerek diğer
üç kolla karşı karşıya gelecek bir pozisyon alması sağlanır. Artan kollar
kesilerek, dikişin üzeri piyanlanır.

3.6.11. Kolbastı Dikişi
Kopan, kol atmış halatları birbirine eklemekte kullanılan dikiştir. Aşağıdaki şekillerde
yapılabilmektedir.


İki burgataya kadar yumuşak tel halatlara yapılan dikiş

Dikiş yapılacak tel halatın altı defa işlenecek uzunlukta işleme payı ayrıldıktan sonra
kollar açılır. Açılan kolların çımaları sıkıca piyanlanır. Kollar arasındaki fitiller kesilerek
açılmış kollar karşılıklı birbiri içerisine geçirilir. Birbiri içerisine geçirilen kollar, bitkisel
halat dikişinde olduğu gibi her kol, beden üzerindeki önündeki kolun üstünden, ondan sonra
gelen kolun altından, en az altı defa işlenmek suretiyle tamamlanır.


İki burgatadan yukarı sert tel halatlara yapılan dikiş

İki pustan daha kalın tel halatlara yukarıdaki dikiş yapıldığında açılan kolların dikiş
üzerinde bedene tam oturmamasından yapılan dikiş gevşek ve kaba olur. Aynı zamanda yük
üzerindeyken kolların sıyrılma ihtimali mevcuttur. Buna karşılık her iki tel halat yan yana
getirilir. Her iki dikiş arasında en az elli santim pay bırakılır. Daha sonra sağdaki kollar,
altına gelen bedene; soldaki kollar da soldaki bedene, liverpool kasa dikişi ile dikilir. Bu
şekilde yapılan dikiş, sert ve kalın tel halatlar için daha sıhhatli bir dikiştir. Aşağıdaki şekilde
olduğu gibi yapılmaktadır.
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Şekil 3.29: Kalın halat dikişi

3.6.12. Tel Halat Gizli Dikişi
Kopan tel halatların, birbirlerine eklenmesinde kullanılır. Ekleme yapılan halatın
burgatasında değişme olamayacaktır. Genellikle hareketli makara, vinç vb. donanımlarda
kullanılan halatların eklenmesinde kullanılır. Aşağıdaki işlem basamaklarına göre
yapılmaktadır.




Dikiş yapılacak kollar açılır ve bitkisel halat gizli dikişte olduğu gibi karşılıklı
birbiri içerisine geçirilerek sona kadar oturtulur.
Dikiş yapılacak kolun altına gelen her kol, geriye doğru alınarak dikilecek kol
açılan kanallarda yürütülür. Son çımalar birbirine kanal içerisinde volta edilir.

3.6.12. Soketli Tel Halat Dikişleri
Soketli tel halat dikişlerinde telin burgatasına uygun hazır soketler seçilir. Soketler
yumuşak malzemeden yapılmış olup genelde kurşun, çinko karışımıdır. Tel halat çımasından
uygun kasa uzunluğu kadar kros yapılarak ucu kendi bedeni üzerine yatırılır. Uygun soket
seçilerek birleştirme noktasına geçirilir. Birleştirme noktasına geçirilen soket, sıkıştırma
aparatına yerleştirilir. Sıkıştırma aparatı uygun anahtarla soket ezilerek tel halatı kavrayana
kadar sıkma işlemine devan edilir. Soket tel halatı kavramasından sonra sıkıştırma aparatı,
anahtarla gevşetilerek tel halat çıkartılarak soketle dikiş yapma işlemi tamamlanmış olunur.

Şekil 3.30: Soketle tel halat dikiş malzemeleri

Şekil 3.31: Tel halat soketleri ve soket dikişli tel halat
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki adımları takip ederek 3 kollu bir palamara kasa dikişi yapınız
İşlem Basamakları
 Halatın çımasına dikişte kullanacağınız
kadar bir pay ayırarak piyan yapınız
 Kasanın genişliğini ayarlayınız
 İlk kolun nereden geçeceğini belirleyin
 İlk kolun çımasını, halatın bedeninde
belirlediğiniz yerden geçiriniz
 İlk kolun çıktığı yerden ikinci kolu
geçiriniz
 Üçüncü kolu, kasayı ters çevrildikten
sonra, ilk kolun girdiği yerden çıkacak
şekilde geçiriniz
 İlk geçirilen kolu, beden tarafında bir
kol atlayarak sonrakinin altından
geçiriniz. Bu işlemi diğer 2 kola da
uygulayınız
 Dikişe aynı prensiple devam ediniz

Öneriler
 Gemi halatlarına ilişkin örme, dikme
işlemlerini
çok
dikkatli
gözlemlemelisiniz.
 Halat çeşitlerini ayırt ederek halatları
usulüne uygun olarak kullanabilmek
amacıyla yapılan işlemleri çok dikkatli
gözlemlemelisiniz.
 Halatları yerli yerinde kullanabilmek
amacıyla dikme işlemleri yaparken çok
dikkatli gözlemlemelisiniz.
 Özellikle çelik halatların çımaları
ellerinize
geçebileceğinden
dolayı
mutlaka eldiven kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Kasa yapılmış bir halata radansa takılırsa mukavemet kayıpları % kaça kadar
indirilebilir?
A) 2-5
B) 3-6
C) 4-8
D) 5-10
E) 6-12

2.

Aşağıdakilerden hangisi dikiş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A) Kavela, açılacak kolun solundan sağına doğru sokulmalıdır.
B) Kavela, kolun altına direkt iterek ve vurarak değil; kolu açılacak halatın bükümü
yönünde, çevrilerek sokulmalıdır. Aksi takdirde halatın liflerinde zedelenme
olacaktır.
C) Dikiş yapılacak kolların çımalarına uzun piyan yapmak işlemeyi kolaylaştırır.
D) Dikiş esnasında işlenecek kola gam aldırmamaya ve bükümünün bozulmamasına
itina göstermelidir.
E) Kolların boşlarının alınmasına gerek yoktur.

3.

Bitkisel ve sentetik halatlarda kasa dikişi yapılırken aynı yere birden fazla kol giriyor
veya çıkıyorsa işlemde yanlışlık olduğunu anlarız. Bu durumda aşağıdakilerden
hangisini yaparsınız?
A) Yanlış olan bölümü söküp işlem tekrar edilmelidir.
B) Açılacak kolun solundan sağına doğru sokulmalıdır.
C) Dikiş yapılacak kolların çımalarına uzun piyan yapılır.
D) Dikiş esnasında işlenecek kola gam aldırılmaz.
E) Kolu açılacak halatın bükümü yönünde, çevrilerek sokulmalıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi halatlarda yapılan kasa dikişleri arasında yer almaz?
A) Flemenk kasa dikişi
B) Emzirme kasa dikişi
C) Alman kasa dikişi
D) Kolbastı kasa dikişi
E) Liverpool kasa dikişi

5.

Aşağıdakilerden hangisi madeni halatlarda yapılan dikişler arasında yer almaz?
A) Flemenk kasa dikişi
B) Liverpool kasa dikişi
C) Alman kasa dikişi
D) Kolbastı dikişi
E) Soketli Tel Halat Dikişleri
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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 “Uygulamalı Test”e geçiniz.

UYGULAMALI TEST
Bir geminin kaptanına giderek çalışmalarınız hakkında bilgi veriniz. Kaptan tarafından
görevlendirilen kişi nezaretinde yukarıdaki öğrenim faaliyetinde öğrendiklerinizi
uygulayınız.
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Gemi halatlarına ilişkin dikme işlemleri yapılırken gördünüz
mü?
2. Çelik halat dikişini yaparken gözlemlediniz mi?
3. Bir halatın çımasına kasa yapılırken gözlemlediniz mi?
4. Bir halata matiz dikişi yapılırken gözlemlediniz mi?
5. Bir çelik halata kasa yapılırken gözlemlediniz mi?
6. Bir çelik halata kolbastı dikişi yapılırken gözlemlediniz mi?
7. Bir çelik halata gizli dikiş yapılırken gözlemlediniz mi?

Evet

Hayır

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
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bir halat manevrasını anlatırken, halat terimleri ve kumandalarını
kullanabiliyor musunuz?
2. Gemilerde kullanılan halatları, kullanım yerlerine, hammedelerine
ve kalınlıklarına göre adlandırabiliyor musunuz?
3. Babaya volta edilmiş bir halata bosa vurarak mola edebiliyor
musunuz.
4. El incesi cevizi hazırlayabiliyor musunuz?
5. Kasa dikişi yapabiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
B
B
B
E
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

C
B
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
E
A
D
A
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