
 

 

 

 

 

 

DEMİRLER ve 

DEMİRLEME 
  



ÖNSÖZ 
Demir atmak ve demirleme teknikleri her tekne sahibi veya kaptanının hakim olması gereken 

konuların başında gelir. Ne kadar çok yol yaparsa yapsın, bir teknenin kendi yaşamının büyük 

bölümünü demirde geçirdiği düşünülürse konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu açıdan 

bakıldığında dünya denizlerinde dolaşan uzakyol denizcisi tabir edilen tekne sahiplerini 

gözlemlediğimizde birçoğunun birden fazla, hatta bazen 4 ya de 5 tane demir taşıdığını 

görüyoruz. 

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, maalesef her deniz ve zemin şartına uygun, her tekne 

için geçerli tek bir model demir yoktur. Hele ki farklı coğrafyalardaki farklı uygulamalar göz 

önüne alındığında demirleme bir bilim dalı olamayacak kadar çok değişkeni içinde 

barındırdığı daha kolaylıkla anlaşılır. Dolayısıyla bir bilim dalı gibi değil de daha çok bir 

gelenek veya zanaat gibi algılamamız gereken “Demirleme Sanatının” incelikleri aynı anda 

meteoroloji, coğrafi bilgiler, eski tecrübeler ve ekip ile donanımın kendisi gibi birçok farklı 

konuyu gözden geçirip doğru karar verme yetisine sahip olmayı gerektiriyor.  

Dünyanın uzak köşelerindeki uygulamalar bazen ufkumuzu genişletecek bilgileri bize getirse 

bile, demirlemenin en eski kuralı olan “senden önce gelene yer açmak” geleneğini esas alarak 

özellikle bizim sularımızda uygulanan yöntemleri, standart yaklaşımları, kullanılan 

düzenekleri, demir modellerini ve karşılaşacağımız sorunları tartışacağız.  

 

        

                                            Mehmet Erem 

         

         

        

  



Resim-2: 2 
Tırnaklı  Göz 

demiri.  

DEMİRLER  
  

Dünya denizcilik tarihi boyunca taştan, metalden hatta ahşap 

gibi birçok çeşitli materyalden farklı tipte demirler ve demir 

modelleri üretilmiş, denenmiş ve kullanılmıştır. Günümüzde 

genellikle metalden yapıldığı için kullanılan demir tabiri, 

bizim bölgemizde tarih boyunca çapa veya çıpa olarak 

kullanılmıştır. Latin kökenli Lingua Franca lisanından türemiş 

bir kelime olan Ciappa’nın dilimize çevrilirken çapa veya 

çıpa olarak şekil değişmiş olduğu en kabul gören açıklama.  

Keza aynı dönemde metal olan demire, yine aynı kökenden 

gelen karşılığı olan ferro dendiği için, denizcilikte bu tabire de 

rastlamak mümkündür. 

Biz metin içerisinde, hem gezi tekneciliğinde hem de ticari 

gemilerde yaygın olarak kullanılan demir tabirini tercih ettik.  

Bir demir ve düzeneğini tarif etmek gerekirse, ağırlığı ile dibe 

oturan, şekli sayesinde zemine tutunan ve bir halat ve/veya 

zincir düzeneği ile tekneye bağlı bir sistemdir. Demirin şekli, 

tipi, modeli ve düzeneğin özelliklerini kullanılan tekne ve 

kullanım amacı ile coğrafi koşullar belirler. Aynı tonaj ve büyüklüğe sahip iki teknenin, farklı 

coğrafyalarda farklı demir tipleri ve demirleme yöntemleri kullanması doğaldır. 

DEMİR  TİPLERİ 

Gezi yatçılığında sıklıkla kullanılan demir tiplerinden aşağıda bahsedilmiştir. Bunlardan 

başka farklı sektörlerde ve ticari uygulamalarda kullanılan çok farklı tip ve şekiller mevcuttur.  

Çift Tırnaklı 

Daha çok ticari gemilerde veya yüksek tonajlı yatlarda çok büyük 

ebatlarda (75 kg ve üstü) veya küçük boy sandal veya dingilerde 

çok küçük ebatta kullanılır. Bu tiptekilere kum çapası da denir. 

Gemilerde kullanılan büyük boydakilerine göz demiri de denir. 

(Resim-2) Teknenin pruvasında, loçaya yerleşme ve saklanma 

kolaylığı olduğu için tercih edilir.  

Yatlarda kullanılan boydakiler genellikle döküm olarak inşa edilir, 

paslanmasına engel olmak amacıyla sık sık boyanması gerekir. Küt 

tırnakları sebebiyle yüksek bir tutunma kapasitesine sahip değildir, 

daha çok ağırlığı ile tutunur. Piyasada bulunanlar genelde kalitesiz 

metalden dökülürler, yüksek güçler altında kırıldığı bildirilmiştir. 

Dört tırnaklı çapa 

Teknede çok yer kapladığı için genellikle kolları katlanan modeller 

tercih edilir. (Resim-3) Bunlar şemsiye demiri olarak da bilinir. Saklanması kolay, dört 

ucunda bulunan üçgen tırnaklar sayesinde tutunan bir demir çeşididir. Çamur ve kum 

zeminlerde daha verimlidir, ancak güvenilirliği azdır, orta boy ve üstü gezi yatlarında esas 

demir olarak pek kullanılmaz. Katlandığında tekne içerisinde az yer kaplar. Küçük olanlar 

çengel gibi kullanılarak, dipte takılmış veya düşmüş serbest zincir ve halatları yakalamak 

Resim-1: Tarihte 
kullanılan ilk 

teknelerden olan 
Uluburun 

batığından 
çıkartılmış taş 

çapa.  



amacıyla kullanılır. Normal şartlarda atılması ve toplanması 

kolaydır. Küçük boy teknelerde ve joker botlarda tercih edilir, 

pas lekesinin hem PVC’den hem de diğer bot kumaşlarından 

çıkması zor olduğu için bu iş için genellikle paslanmaz olanları 

kullanılır. Ucuz bir demirdir. Saklama kolaylığı sağlamak 

amacıyla yanlamasına ikiye katlanan modelleri piyasada Grek 

Tipi Çapa olarak bilinir.  

Katlanmayan büyük modelleri yelkenli tekneler için pek uygun 

değildir. Ağır ve büyük olanları tonoz demiri olarak kullanır. 

Olta balıkçıları bunların ufak tiplerini, kayalık zeminlere 

demirlemek amacıyla kullanırlar. Eğer dibe takılırsa, yük altında 

eğilen ve kopan kol sayesinde çapanın kalanını ve donanımı 

kurtarmak mümkündür.  

Balıkçı demiri (Admiralti)  

Tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan 

demir tiplerinden birisidir. Sap (4), çipo 

(2), kollar (6), gaga (5), tırnaklar (8) ve 

kilit veya anele (1) bölümünden oluşur. 

Çiposunun ve kollarının katlanabilir 

olması taşınmasını kolaylaştırır. Elde ve 

güvertede hantal dursa da üçgen veya 

baklava (Hereshoff) şeklinde olan 

tırnakları ve çapraz çiposu sayesinde, 

eriştelik veya çakıl gibi zeminlerde etkin 

bir şekilde tutunur (Bkz Tablo-8). Diğer 

demirlere göre, aynı tutunma oranı için 

daha ağır olması gerekmektedir.  (Bkz 

Tablo-5) Güney kıyılarımızda, gulet ve 

tirhandil gibi teknelerde kullanımı 

yaygındır, seri üretim yatlarda ön tarafta 

taşınması zor olduğu için daha çok yedek demir olarak kullanılır, tamamen demonte 

edilebilen ya da katlanan modelleri bu saklanma kolaylığı açısından çok uygundur. Genellikle 

demiri tamamen güverteye almadan bedeninden asarak taşınır. Bu tip taşımanın ayrı bir 

tecrübe gerektirdiğini ve denizli havalarda çapariz verebileceğini akılda tutmak lazımdır. 

Balıkçı demirinin önemli bir kusuru bir kolu 

zemine gömülü iken, diğer kolunun ve tırnağının 

dışarıda kalması ve özellikle alargada kalındığında 

teknenin demirin etrafında dönmesiyle, zincirin 

dışarıda kalan kola dolanmasıdır. Bu dolanma 

demirin hızla ve zinciri iyice boş koyarak atılması 

durumlarında da meydana gelebilir ve demirin 

tutunmasına engel olur, güney kıyılarımızda birçok 

tekne kaptanının, alargada kalmayıp kıçtankara 

olmasının altında yatan sebeplerden birisi de budur. 

(Şekil-4) 

 
Resim-5: Pulluk Demir veya 

yaygın adıyla CQR 

Resim-4: Balıkçı Demiri. Katlanır 
tırnaklı modeller saklama kolaylığı 

sağlar 
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olarak da bilinir.   



Resim-7: Fortress. Saklama 
kolaylığı sağlayan demonte edilmiş 
hali 

Pulluk Demir-CQR (Lewmar) 

1930’ların başında, İngiliz matematikçi Geoffrey Ingram Taylor tarafından deniz uçakları 

palamarlarında kullanılmak üzere tasarlanan bu çapa uzun yıllar birçok yatçı tarafından 

teknenin esas demiri olarak kullanılmıştır. İngilizce “secure” yani güvenli lafından türetilen, 

CQR adıyla yaygınlaşan İskoçya üretimi Pulluk Demir, halen Lewmar tarafından 

satılmaktadır. Kolu yana yatsa bile deniz tabanına saplanmasını sağlayan, adını da aldığı bir 

saban formuna sahiptir. Tırnağı gövdesine göre daha ağır olarak üretilmiştir. Sert zeminler ve 

kaya dışında her tip deniz tabanında iyi tutuş sağlar. Birçok gezi yatında baş demiri olarak 

kullanılır. Yuvasına rahat oturur, etrafa çapariz vermez. Dirseğindeki eklemi sayesinde, yön 

değiştiğinde tutunduğu yerden hemen kurtulmaz, tararsa dahi yeniden etkin tutunma sağlar. 

Ancak kıçta veya başka bir yerde yedek demir için pek tercih edilmez, eklemi yüzünden elde 

taşınması nispeten zordur, dikkat edilmezse parmakların yaralanmasına ve sıkışmasına sebep 

olabilir. Fiyatı muadillerine göre oldukça pahalıdır. (Şekil-5) 

Danfort 

1948 yılında Amerikalı tasarımcı Richard Danforth tarafından 

patenti alınan bu demir, (Resim-87) geniş tırnakların gövde ile 

yaptığı 32’lik açı sayesinde kum zeminde etkin tutunmayı sağlar. 

Zeminle ilk temas eden geniş yan çubuğu sayesinde simetrik 

yüzeylerden birisi üzerine düşer, çekim devam ettiğinde, tırnaklar 

dibe gömülür. Özellikle kumda çok başarılıdır ama eriştelik 

zeminlerde sıklıkla tarar. Tararsa tekrar tutunması zordur. Fortress 

ve diğer aluminyum alaşım çapaları hariç tutarsak, ağırlığına göre 

en geniş tırnak oranına sahiptir. Bu sebeple.  Hafif olması önemli 

bir avantajdır. Fazla yer kaplamadığı için özellikle joker botla 

taşımak için idealdir, ayrıca kıç demiri olarak kullanılır. Baş demiri 

olarak yerleştirildiği yuvasında, geniş çubuğun tekne manevraları 

sırasında etraf ile çapariz vermesi sık karşılaşılan bir durumdur. Bu 

yüzden çubuğun ya hiç olmadığı ya da çok kısa tutulduğu, 

benzerleri türetilmiş ve yaygınlaşmıştır. (Bkz. Britany, FOB)  

 
 

 

Fortress 

Danfort firması tarafından geliştirilmiş, benzer 

bir modeldir. Tek farkı dövme çeliğe göre çok 

daha hafif bir alaşım olan aluminyumdan imal 

edilmiş olmasıdır. Bu sayede, kilosuna göre en 

geniş tırnaklara sahip demirdir. Kum zeminde 

güvenle tutar, balçık zeminde daha etkin 

tutunma için tırnak-gövde açısını 42’ye 

değiştirmek mümkündür. Çelik civatalar ile 

birbirine tutturulmuş parçaları demonte 

ederek saklanabilir, böylece teknede daha az 

yer kaplar. Hafifliği sayesinde elle atmak ve 

çekmek için idealdir. Irgatı olmayan küçük 

gezi teknelerinde esas demir veya daha büyük 

Resim-6: Danfort 



teknelerde kıç demiri olarak güvenle kullanılır, yarış 

teknelerinde de bu sebeple tercih edilir. Büyük güçler 

altında, tırnakların eğildiği bildirilmiştir, takıldığında 

ırgatla çok fazla zorlanmamalıdır.  

Guardian marka demir de şekil, malzeme ve 

performans olarak birçok açıdan benzeştiği Fortress’e 

göre biraz daha ucuz olması sebebiyle tercih edilir. 

(Resim-7) 

Bruce  

Peter Bruce tarafından 1970’lerde piyasaya giren ilk 

nesil demirlerdendir. Ördek çapa adıyla da bilinir. 

Daha kısa mesafede tutuş sağlaması ve tutunduğu 

yerden kurtulmadan 360 dönebilmesiyle ünlüdür. 

Mercan, kaya ve kum tabanlı Güney Pasifik’te dolaşan 

yatlar tarafından kullanılır, ancak Akdeniz’de yaygın erişte ve sazlık zeminlerde aynı 

etkinliğe sahip değildir. Zincirlikte çapariz verebilir, kıç demiri olarak tercih edilmez ancak 

teknenin burnundaki yuvada rahat taşınır, yerine oturduktan sonra sabit kalır, sallantılarla 

oynamaz. 

Sıcak galvanize daldırılmış yekpare çelikten üretilmiş olması sayesinde nispeten daha ucuz 

olarak üretilmektedir, sağlam ve güvenilir bir demirdir. Piyasada taklitleri mevcuttur. (Resim-

8) 

Delta (Lewmar) 

Üçgen demir olarak da bilinir. 1990’ların başında 

Simpson-Lawrence tarafından piyasaya giren, Delta 

yeni nesil çapaların ilki kabul edilmektedir. CQR’a 

çok benzeyen pulluk tarzı tırnağı, farklı olarak 

gövdeye sabittir. Saplanma etkinliğini arttırmak için 

tırnağın ucu ağırlaştırılmıştır. Bu sayede kısa sürede, 

daha etkin olarak zemine saplanmaktadır. Eklemi 

olmaması sebebiyle elde taşınması CQR’a göre daha 

kolaydır ve üretimi çok daha ucuzdur. En yaygın 

olarak kullanılan çapalardandır. (Resim-9) 

 

Kobra (Plastimo) Eklemsiz kolu ve pulluk tip 

tutunma yüzeyi ile şekil olarak Delta’ya çok benzeyen 

bu çapa, kolunun 

demonte edilebiliyor 

olması sayesinde yedek 

demir olarak da 

kullanılabilir. Kobra 2 

modelinde bu eklem için daha güçlü bir montaj geliştirilmiştir. 

Delta ile beraber yeni nesil çapaların fiyat açısından en avantajlı 

olanlarıdır. (Resim-9) 

 

Britany (Plastimo).  

Resim-9: Delta (Üçgen) 
Demir ve Kobra 

Resim-8: Ördek-Bruce  

10a: Brittany. 



Şekil olarak orijinal Danfort’a benzemekle beraber, uzun yan çubuğunun yokluğu ile 

belirgindir. Bu sayede baş demiri olarak yaygın olarak kullanılır ancak dibe otururken 

benzerleri gibi her iki tırnağı üzerine hemen düşemeyebilir. Galvanizden üretilmiş, büyük ve 

simetrik tırnakları ile yumuşak zeminlerde etkin tutunma sağlar. Kıç demiri olarak kullanmak 

için de uygundur. (Resim-10a) 

 

FOB (Calibra)  

Fransız yapımı bu demir Danforta çok benzer, temel 

ayırım kafasındaki el tutmak için de kullanılabilecek içi 

boş kare metaldir. Elde taşımayı kolaylaştıran bu sapın, 

kuma saplanmayı arttırdığı düşünülmektedir. 

Britany’den farklı olarak yan düşmesine engel olan, 

ama Danfort ve Fortress’teki kadar da uzun olmayan bir 

denge çubuğu göze çarpar. Galvaniz (FOB THP)  ve 

alüminyumdan üretilenleri vardır, özellikle hafif olanı 

FOB Light elle atıp çekmek ve kıç demiri kullanmak 

için idealdir. (Resim-11) 

 

Spade (Blue Water Supplies)  

1990’ların ortasında 

Alain Poiraud 

tarafından dizayn edilmiş, yeni nesil çapalardandır. Diğer 

pulluk tip olanlardan farklı olarak iç bükey tutunma 

yüzeyi vardır. Sivri ve ucu ağırlaştırılmış ve 

güçlendirilmiştir tırnağı ile kısa sürede ve etkin olarak 

zemine saplanır.  Bu tür iç bükey tırnakların, pulluk 

olanlara göre daha derine doğru gömülebildikleri tespit 

edilmiştir. Zemin alt tabakalara doğru indikçe daha yoğun 

olmakta ve dolayısıyla daha etkin bir tutunma 

sağlamaktadır.  

Adı Fransızların Société de Production d’Acastillage et 

Divers Equipement’ın baş harflerinden alınmıştır. Sapı demonte edilebilir, sarı gövde rengi 

derin sularda bile yüzeyden rahatlıkla fark edilir. Özellikle daha ağır modellerde (80’den 

fazla), ağırlık dağılımını bozmamak için, içi boş olarak imal edilen, gövdeye göre çok daha 

hafif sapı, demonte edilerek saklama kolaylığı sağlanır. Sap bir cıvata ile gövdeye tutturulur 

ancak güç altındayken buna yük binmez. Galvaniz çelikten (S serisi), paslanmaz çelikten (X 

serisi) veya aluminyumdan alaşımdan (A serisi) üretilir.   (Resim-11b) 

 

Buegel (Wasi) 
1986 Almanya yapımıdır. Adını demirin en dikkat 

çekici özelliği olan, “sapından” almaktadır. Zemine 

düştüğünde, üzerinde yuvarlanarak tutunma yüzeyinin 

yerle temasını sağlayan bu yarım-daire sapı sayesinde 

kolayca elde de taşınır. Pulluklardan ya da iç bükey 

alternatiflerden farklı düz bir forma sahip tek tırnağı 

vardır. Kafasındaki büyük yarım daire çubuk baş 

yuvasına oturduğunda vardevela ve borda fenerleriyle 

çapariz yaratabilir. 

Çelik firması Wasi tarafından özellikle eriştelik ve 

sazlıktan zengin Akdeniz suları için dizayn edilmiştir. 

Resim-12: Buegel 

Resim-11: FOB  

Resim-11b: Spade.Resim-



Paslanmaz veya galvaniz olarak üretilmekte, yapımı basit, nispeten ucuz, güvenilir bir çapa 

olmakla beraber piyasada taklitleri yaygındır. (Resim-12) 

Ultra (Boyut Makine) 

Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş, ileri teknoloji 

ürünü bir demirdir. Baş tarafındaki yarım daire çubuğun 

olmaması en önemli avantajlarındandır. İç bükey tutunma 

yüzeyi, aşağıya doğru eğilmiş ve sivriltilmiş ucu ile 

ağırlaştırılmış geniş tek tırnak dikkat çeken özellikleridir. 

Tırnakla uygun açı yapan güçlü ama hafifletilmiş (içi boş) 

sap sayesinde yuvaya kolaylıkla oturma ve sallantılarda 

güvenle yerinde durması, uygun hidrodinamisi sayesinde 

dipten çıkarken yuvaya hep simetrik olarak gelmesi, dibe 

inerken de hep tırnağının üstüne düşmesi kullanım 

kolaylığı sağlar. Dezavantajı galvanizden seri üretim yapılamadığı, teknolojisi ancak elde 

imalata, paslanmaz çelikten yapılmaya müsait olduğu için muadillerine göre daha pahalı 

olmasıdır. (Resim-13) 

Mantus 

Bugel gibi yarım çemberi sayesinde en kısa sürede zemine 

gömülme özelliği olan benzerlerinden farklı olarak cıvataların 

sökülmesi ile demonte edilebiliyor, bu sayede saklama kolaylığı 

olan bir çapa. Sadece başüstünde esas çapa olarak kullanıma ek 

olarak, bu şekilde saklanarak fırtına demiri olarak kenarda 

bulundurmak içinde tercih edilen bir model. (Resim-14) 

 

Rocna 

Yeni Zellanda menşeili, yekpare dövme demirden daldırma 

galvaniz yöntemi ile üretilmiş, yeni nesil dizayn çapalardan. 

Ucu sivriltilmiş, kolu hafifletilmiş ve iç bükey tek tırnaklı 

dizaynı sayesinde kısa sürede zemne gömülme, yük altında 

daha da derine saplanma ve baş 

üstü makarasında sağlam 

muhafaza edilme özelliklerine 

sahip. Kurtarma incesinin 

bağlanacağı delikten farklı, tandem demirleme için özel olarak 

yerleştirilmiş bağlantı noktası bulunuyor. Paslanmaz olanları da 

piyasada mevcuttur. (Resim-15) 

 

Mantar Çapa 

Tonoz düzeneklerinde kalıcı demir olarak kullanılır. 

Yurdumuzda yaygın bulunmamakla beraber ağırlığına kıyasla en 

geniş tutunma yüzeyine sahip olduğu için yurtdışında standart 

tonoz çapasıdır. Yumuşak zeminde gömüldüğünde ağırlığının 10 

Resim-13: Ultra 

Resim-14: Mantus 

Resim-15: Rocna 

Resim-16: Mantar 
Çapa  



katı yüke dayanacak mukavemettedir. Zemine atıldığında yan düşmesini sağlamak amacıyla 

kolunda ağırlık ve sökmek amacıyla çemberinde ek bağlantı noktası olabilir. (Resim-16) 

 

Bu tiplerin haricinde, Manson, Barnacle, Bulwagga, XYZ, Oceanie, Northill, Sarca, Brake, 

HydroBubble gibi ülkemizde nispeten fazla rastlanmayan, birçok farklı tipte ve modelde 

demirler mevcuttur. 

 



DEMİR SEÇİMİ 

Tekne boyuna göre demir seçimi 

Tekne kiralayan kişiler genelde kullandıkları malzemenin özelliklerine fazla dikkat etmezler. 

Ancak birçok tekne sahibi, biraz da başına gelmiş nahoş hadiseler sebebiyle “acaba daha iyi 

tutan bir demir var mı?” arayışı içerisindedir. Bu soru tekneye uygun çapa modeli ve ağırlığı 

ile ilgili bir tartışmadır.  

Genelde piyasada demir üretimi ve satışı yapan firmalar demirlerin ağırlıklarını tekne boyuna  

göre hesaplar ve önerirler. Her üreticinin kendi ürünü için hazırladığı bir tablo mevcuttur.  

Bunun yanında teknenin motoryat veya yelkenli olup/olmadığına veya deplasmanına göre 

değişen değerler de eklenip daha detaylı bir çalışma yapılabilir ancak kabaca buradakilerle 

aynı sonuca ulaştığı için detaya girmedik. 

Bunun yanında güvenlik açısından birçok tekne sahibi önerilenden bir boy büyük demir 

almaktan çekinmemektedir. Esasen fırtına demiri seçilirken de bu yöntem uygulanır. 

 

Tablo-5: Tekne boyuna göre demir seçimi (tekne boyları metre, ağırlıklar kg cinsindendir) 

 4m 6 m  8m 9m 10m 11m 12m 14m 16m 20m 

Çift 

Tırnak 

- - - - - - 70 70 70 140 

Admiralti  12 16 20 20 25 30 35 45 70 

Pulluk 4,5 7 9 11 11 16 16 20 25 35 

Delta 4 4 6,5 10 10 16 16 16 25 40 

Danfort 2,5 2,5 5,5 6 6 9 9 16 16 27 

Fortress 1,5 1,5 1,5 2,5 3,2 3,2 6 8,5 14 20 

Bruce 2 5 7,5 10 10 15 15 20 30 50 

Spade  6 10 15 15 20 20 20 20 30 

Ultra  8 12 12 16 16 21 21 27 35 

 

 

 

Mükemmel demir yoktur, tecrübeli denizci vardır 

Gelişmiş mühendislik sayesinde ve defalarca yinelenen testler ile birçok farklı dizaynda 

çapalar üretilmiştir. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen her zemin için en uygun ve her deniz 

şartında en iyi sonucu verecek “mükemmel” bir demir modeli yoktur. 

Dolayısıyla birçok tekne sahibi veya kaptanı, farklı durumlarda kullanmak için esas 

kullandığı demirden farklı tip ve modelde yedek demirler bulundurur.  

 

Tablo-6: Londra Açıkdeniz Yarış Konseyi tarafından önerilen demir tipleri ve sayıları  

Fırtına Demiri genel kullanımda önerilenden bir boy büyük olarak yedekte bulundurulur.  

 



Resim-17: Solda el iskandili, sağda ayna Resim-2: Çift 

ZEMİN 

Demirlemenin bu kadar bilinmez ve öngörülemez olmasının altında yatan esas belirleyici olan 

zemindir. Son kertede demirin tam olarak nerede zemin ile temas edeceğini belirlemek ve 

çapanın nasıl tutunacağını kestirmedeki güçlük, hem demir seçiminde hem de yerin 

belirlenmesinde ne kadar ileri teknoloji kullanılırsa kullanılsın, işlemin her tekrarlanmasında 

aynı sonucun alınmasına engel olabilmektedir. 

Demirlemek bir bilim dalı değil, daha çok bir sanattır! 

Çok detaylı testlerde bile farklı farklı sonuçlar elde edilmesi belki de sadece tek bir markanın 

öne çıkartılması sebebiyle olmadığı, tam olarak kestirilemeyen bilinmezlerin işleme çok daha 

derinden etki ettiğini kabul etmeliyiz. Hele de güverteden, dibi görünmüyen bir yere demir 

atan kaptanın endişeleri göz önüne alınırsa, neden her seferinde hep eski demirlediği yerleri 

seçtiği, neredeyse tutuculuk düzeyinde yeni arayışlardan kaçındığını anlamak çok daha kolay 

olacaktır.  

Zemin ile ilgili en iyi kaynak tartışmasız insan gözüdür. Demirleme yapılan yere bazen 

dalarak bazen de ayna kullanarak bakmak sadece demirin atılacağı zemin hakkında fikir 

vermez, aynı zamanda diğer teknelerin demirleri ve zincirleri ile olan ilişkilerinin de 

görülmesini sağlar. 

Güneyde suların berrak olması sayesinde, zemin hakkında uzaktan bile fikir edinmek 

mümkündür. Erişteliklerden oluşan adacıklar ve bunların arasındaki kumluk açıklıkları ayırt 

etmekte polarize gözlükler yardımcı olur.   

Birçok kez suyun bulanıklığı demir atılan yerde, zemin özelliklerinin anlaşılmasına izin 

vermez. Eski usul el iskandili kullanarak zeminden örnek toplamak artık standart olarak 

uygulanmıyor. Ancak bazı özel durumlarda hala işe yaramakta.(Resim-17)  

 

Tablo-7: Zemin Özellikleri  

 
Etraf coğrafyayı gözlemlemek de zemin hakkında ipuçları barındırabilir. Sahilin ne kadar 

hızla derinleştiği? 

Kaya yapısı, 

kumsal veya koya 

açılan bir derenin 

varlığı gibi 

gözlemler daha 

önceden demir 

atılmamış bir koya 

giren her tecrübeli 

kaptanın alışkanlık 

haline getirdiği 

uygulamalardır.  



Önceden plan yapmak için pilot kitaplar çok yararlı bilgiler verebilir. Nereye ve nasıl 

demirleneceğini detaylı olarak gösteren harita ve planlar, zemin ile ilgili de birçok bilgi 

içerirler. Keza haritalar da zemin hakkında bilgi verirler.  

Günümüzde iyice yaygınlaşan elektronik harita kartları artık derinlikler ile ilgili çok detaylı 

sonar verilere ulaşmamızı sağlıyor. Henüz daha demir yerlerinde zemin ile ilgili bilgiler 

içermiyor belki ancak çok yakında bunların da dahil edileceği sistemler gelişecektir. 

Aşağıdaki Tablo-7’de farklı zeminlerde, farklı etkinlikte tutunan çapaların karşılaştırması 

yapılmıştır.  

Zeminin uygun olmasını iki faktör belirler. Bir tanesi demirin tırnaklarının zemine ne kadar 

kolay ve çabuk gömüldüğüdür. Diğeri ise yük altında demirin zeminden ne kadar kolay 

koptuğudur. Bu açıdan bakıldığında en uygun zemin balçık ve kumdur. 

Çoğunlukla limanlarda ve bazı kapalı koylarda karşılaşılan bu zeminler, esasen coğrafi açıdan 

da en uygun demir yeri olmalarını sağlarlar. Önemli bir dezavantaj olması açısından bu tip 

yerlerin genellikle suları bulanık olabilir.   

Bundan sonra suyun nispeten temiz olduğu akıntılı yerlerdeki kalın kum gelmektedir. Bu gibi 

zeminlere de tırnaklar kolaylıkla gömülür, ancak kum tanesi kalınlığı arttıkça sert rüzgarlarda 

tutunma balçık ve ince kum kadar iyi olmaz.  

Eriştelik zeminler genelde demirleme açısından tercih edilmez. Özellikle 50 cm’den yüksek 

eriştelerin olduğu yerde birçok çapa, yukarıda kalarak zeminle teması sağlayacak kadar etkili 

olamazlar. Bu yerlere demirlenecekse demirlerin tiplerinden çok ağırlıklarının öne çıkan 

faktör olduğunu akılda tutmak lazımdır.  

 

 
Tablo-8: Farklı zeminlerde farklı tutunma özellikleri olan demirlerin karşılaştırması   



ZİNCİR 

Demir demirlemede belki de en önemli unsur 

olmakla beraber, demirleme sadece çapayla 

yapılmaz. Pahalı ve gelişmiş bir çapası olan, ancak 

yanlış teknikler uygulayan ve bu sebeple tarayan 

birçok tekne vardır. 

Çapanın yanında, tekneye uygun zincir ve/veya 

halat, ırgat ve diğer demirleme aksesuarların 

tamamının seçimi ve kullanımının yanında, nereye 

nasıl ve ne zaman demirleneceği gibi birçok detay 

sonucu belirler.  

Doğru bir seçimle doğru yere demir atmış teknenin 

tam anlamıyla güvende olmasını belirleyen önemli 

bir husus da demiri tekneye bağlayan donanımın 

güvenilirliğidir. 

Standart olarak gezi teknelerinde bu donanım zincir 

ile yapılır.  

Zincir 

Demir donanımının zincir olmasının başlıca sebebi, deniz dibindeki taşlık, başka demirler 

veya tonozlara sürtünerek aşınması ve kopmasının önüne geçmektir. Halattan daha ağır 

olduğu için zeminle olan açıyı daraltır, daha etkin tutunma sağlar, orta boy ve üzeri tonajdaki 

birçok teknede demirlemek için sıklıkla tercih edilmesinin bir diğer sebebi budur. Ancak elle 

çekilip atılması oldukça yorucudur, kullanımı için genelde ırgat düzeneklerine ihtiyaç 

duyulur. 

Standart olarak zincirler Alman 

normuna göre DIN766 tabir 

edilen kalibre zincirlerdir. Bu tip 

zincirlerin baklaları kara 

kullanımdaki zincirlerin 

baklalarından daha kısa ve 

kalındır. Dolayısıyla üzerlerinde 

yük varken kavaletada 

eğrilmezler.  

Belli kalınlığın üstündeki 

zincirler, özellikle ticari 

gemilerde, ortası köprü ile 

güçlendirilmiş olarak 

kullanılırlar. Bunlara lokma, bu 

tip zincirlere de lokmalı zincir 

denir.   

 

Genellikle gezi teknelerinde sıcak daldırma galvaniz ile kaplı demir zincirler kullanılır. Akışı 

kolaylaştırmak amacıyla bazı durumlarda krom zincir tercih edilebilir. Pas lekesinin bot 

kumaşında yaratacağı sorunların önüne geçmek amacıyla botlarda elle atılan çekilen çapalar 

ve zincirleri de krom olarak tercih edilir.   

 

Resim-18:  Solda kalibre zincir ile uzun bakla 
zincirler. Sağda bakla üzerinde marka 



Kalibre zincirler için piyasada farklı fiyat aralığında ve kalitede birçok marka bulabilmek 

mümkündür. Mümkünse bakla üzerine markası veya çeker yükü kazınmış, güvenilirliği kabul 

edilmiş olanları tercih etmek uygundur.  

Zincirlerin galvanizleri aşındığında tekrar galvanizletmek mümkündür. Üzerlerindeki 

galvanizi kimyasal işlemlerle söküp, büyük havuzlarda galvanizleme yapan firmalara ağır 

zinciri ve bazen çapayı taşımak gerekir. Normal olarak galvanizletme sık yapılan bir 

uygulama değildir.  Kaide itibarıyla birden fazla kez galvanizletilen zincirin baklaları ölçüm 

yapılarak incelenir ve güvenlik sınırı üzerinde bir aşınma tespit edilirse, yenisi ile 

değiştirilmesi uygun olur.  

 

Resim-19: DIN 766 normda Metrik  Kalibre Zincir . d: Anma Çapı (mm 
cinsinden)   , t: Adım, b: Genişlik 

 Tablo-10: Galvaniz kalibre zincirin teknik ölçüleri ve özellikleri. (uzunluklar mm, 
yükler kgf cinsinden belirtilmiştir. *Güvenilir çalışma yükü, kopma yükünün 
1/40’ı kadardır.) 



Tamamı zincir olan düzeneklerde, eğer zincir baştan sona gerilmemişse, su içinde 

oluşturacağı zincir eğrisi ile belli 

bir süspansiyon elde edilir.  Fakat 

sert rüzgarlar ve sağanaklarda 

zincir tamamen gerileceği için bu 

süspansiyon ortadan kalkar. Eğer 

ortamda çırpıntılar ve dalga da 

mevcutsa, bu gerilme anında 

demirin dipten kurtulması daha 

kolaylaşır. Bu sorunu bosa 

tutarak, gidermek belli ölçüde 

mümkündür. (Bkz Bosa Tutmak) 

 

Zincirin uzunluğu bizim sular için 

genellikle en az 50-70 metre 

civarında olması uygun olur. 

Uzunluğu 50 metreden kısa zincirlerde, derin sulara demirlerken sorun yaşanabilir. 

Birçok tekne sahibi haklı olarak, güvenlik sebebiyle, zincirliğin alabildiği en uzun zinciri 

bulundurmayı tercih etmektedir.   

  

Ancak gerektiğinden uzun zincir alıp, zincirliği ağzına kadar doldurmak ırgatın 

çalışmasına engel olabilir. Gerektiğinde eklenecek zincir veya halatı yedekte bir başka 

yerde barındırmak ile bu sorun kolaylıkla çözülür.  

Zincirin bakımı ve 

koruma önlemleri  

1- Zinciri beton zeminde 

sürüklemeyiniz. 

2- Yük altında iken dar 

açı yapacak tarzda, keskin 

kenarda dönmesine izin 

vermeyiniz. 

3- Kalınlığına uygun 

bağlantı elemanı, kilit veya 

fırdöndü kullanınız. 

4- Kilitlerin harbilerini 

kalıcı işlerde, kalıcı olarak; 

geçici işlerde geçici olarak sabitleyiniz.   

5- Senede en az 1 kez kontrol edip, aşınma, yıpranma ve şekil bozuklukları ile galvaniz 

kaplamasını kontrol ediniz. (Resim-21) 

6- En fazla 2 kez galvanizletiniz 

7- Özellikle de uzun süre suyun altında kalacak düzeneklerde farklı alaşım malzemeler 

kullanmayınız. Paslanmaz çelik kilit, bakır tel gibi… 

8- Zinciri kısaltmak amacıyla, zincirin kendisine kesinlikle düğüm atmayınız veya cıvata 

kullanarak baklalarını birbirine bağlamayınız. 

9- Bağlandığı yerde rahat hareket etmesini sağlayacak bağlantı elemanları (omega kilit, 

halka-halka fırdöndü gibi) kullanınız. 

10- Her karaya aldığınızda, zinciri ters yüz ediniz.  

11- Zincir markalarını kontrol ediniz gerekirse yenileyiniz.  

Resim-20: Eğer zincir baklalarında aşınma, 
korozyon veya şekil değişikliği %10’dan fazla 

ise değiştirmek gerekir.   

Resim-21: Kış dönemimde zinciri zincirlikte 
tutmak yerine, havalanacak bir ortamda saklamak 
korozyona engel olur. Kışlamak için başka amaçla 

kullanmak da mümkündür   



Halat 

Genel olarak demir ve tonoz düzeneklerinde kullanılan halat naylondur. Polyamid esaslı bir 

petrol ürünü olan sentetik yapıdaki bu Naylon 1950’lerden beri piyasada yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yüksek esneme kapasitesi, suda batıyor olması ve mukavemeti naylonu hala 

vazgeçilmez kılmaktadır. 

Naylondan başka polyester ve polipropilen yelkenli gezi teknelerinde demirleme ve 

bağlanmada kullanılan diğer ürünlerdir. Son yıllarda piyasada gittikçe yaygınlaşan Dyneema, 

Kevlar ve Vectran gibi yüksek modüllü lifler standart gezi yelkenciliğinde, yüksek maliyetleri 

sebebiuyle çok yer bulamamaktadır. Ancak yaygınlaşması sayesinde bazı ticari 

uygulamalarda ve yüksek performans yarış teknelerinde kullanım alanları artmaktadır. 

Polipropilen halatlar kıçtankar bağlanmalarda sahile uzun koltuğun taşınması kolaylığı 

açısından vazgeçilmezdirler. Polyester halatlar ise yıpranmaya karşı olan mukavemetleri ve 

yüksek UV dayanımları sebebiyle standart koltuk halatı olarak kullanılırlar. 

Halatların kimyasal özelliklerinden başka bir diğer özelliği yapım tekniğidir. (Resim-20b) 

Günümüzde standart 3 kollu bükümlü halatlar artık gittikçe daha az tercih edilmektedirler. 

Yük altında gam yapmaları, kolay roda edilmemeleri gibi dezavantajları başka tip örgü 

halatlara karşı zayıflatmıştır. Ancak kolay kasa yapılmaları sebebiyle demirlemede hala 

kullanılmaktadır. 

8 kollu örgü halatlar ticari gemilerin standart koltuk halatlarıdır. Küçük alanlarda kolay 

saklanmaları tercih edilmelerinin en önemli sebebidir. 12 kollu örgü halatları da bu gruba 

dahil edebiliriz. Çift örgü halatlar ise diğer daha az sayıda kola sahip halatlara kıyasla daha 

mukavimdir. Bu açıdan koltuk halatları olarak kullanılırlar. Ancak sallantı ve çırpıntının çok 

olduğu yerlerde bu tip halatların esneme kapasiteleri 3 kollu halata kıyasla çok daha az olduğu 

için tercih edilmezler. Bu tip bir halat, bu şartlar altında koltuk halatı olarak kullanılacaksa 

esnetici veya yaylar ile takviye edilmesi uygun olur. (Resim-20c)  

  

 

Resim-20b: Sırasıyla 3 kollu (bükümlü), 8 veya 12 kollu (saç örgü) ve çift 
örgü halatlar. Yelkenli teknelerde güvertede yerleşmiş, farklı işler için farklı 

renk halatlar seçilmesi, kullanım kolaylığı sağlar.  



Orta ve büyük boy (>10 metre) gezi amaçlı kullanılan teknelerde standart donanım zincirdir. 

Ancak daha ufak teknelerde veya yarış teknelerinde, ağırlıktan kaçınma amacıyla halat 

donanımlar da yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Halatların Aşınması 

Halatın ister teknede ister sahilde veya rıhtımda, temas ettiği noktalarda korunma amacıyla 

sarılması, hortumlanması ya da giydirilmesine badarna etmek denir. (Resim-20d) 

En basit olarak su tesisatlarında kullanılan plastik hortumlar ile yapılan bu uygulamalar, 

özellikle ağır hava koşullarında ve profesyonel şartlarda çok daha çeşitli ve pahalı çözümlere 

kadar uzanırlar (Resim-20d). Biz kendi uygulamamızda halatın üzerine önceden geçirilmiş, 

uygun kalınlıktaki yangın hortumlarını kullanıyoruz. Yerde sürüklenmeden etkilenmemesi 

için dayanıklı polyesterden üretilmiş bu ürünler çok ağır şartlara dayanabiliyor.  

Bununla beraber sert ve özellikle keskin yüzeyler ile teması halinde çok çabuk aşınacakları 

düşünülerek halatların bu tür temas noktalarında tel veya zincir gibi metal malzeme ile 

korumaya almak çok yararlı oluyor, halatların ömrünü basit ve ucuz önlemler ile uzatmak 

gayet kolay. 

Resim-20c: Esneme elemanları. Yay ve kauçuk lastikler. Koltuklar kauçuk 
lastiklerin içinden geçtiği için parçalandıkları durumda sorun olmaz ancak 

yaylarda mutlaka önünü-arkasına iştiraklendiren bir yedek ile koptuğu 
durumlarda teknenin karaya bağlı kalması sağlanmalıdır. 

Resim-20d: Halatın kurtağzında, koç boynuzunda ya da bir başka yerle 
sürtünerek aşınmasına engel olmak için hortum, deri veya kalın dayanıklı 

bez parçaları kullanılır.  



Sahile taşınan uzun koltuğun bir 

kayaya bağlanması işlemi için 

uzun zincirler veya uzun yangın 

hortumları yerine çelik tel 

kullanmak hem taşıma, hem de 

uçlarına kasa yapma  

 kolaylığı sağladığı için tercih 

ediliyor. Bu tür metallerin uzun 

süreli bağlanmalarda ağaçlara 

çok zarar vereceği düşünülerek, 

bir kendi uygulamamızda ağaç 

gövdesine perlon sapan ile çıma 

alıyoruz. (Resim-20e) 

 

 

Bununla beraber halat donanımlar ikinci demirin atılmasında veya yedek çapanın kıç demiri 

olarak kullanılmasında en uygun seçimdir. Bu iş için yaklaşık 50 metrelik uzun kıç 

koltuğundan yararlanılabilir. Eğer yoksa veya bu halat başka amaçla kullanıldıysa birkaç 

koltuğu uc uca eklemekle, yeterli uzunlukta bir demir halatı oluşturulabilir.  

Demir düzeneklerinde izbarço ön planda kullanılmaz. Bunun yerine sancak bağı veya 

kasa dikişleri tercih edilmelidir.  

 

Halatı direkt demire bağlamak standart olarak kullanılan bir yöntem değildir. Dibe sürtünerek 

kopmasına engel olmak amacıyla bir kısmını zincirden yapmak adettendir.  

En kısa olarak 5 metre, bazen tekne boyu bazen de zincirliğin müsaade ettiği ölçüde uzun 

tutulan zincir düzenekleri kullanılır.  

Halat ve zincir kombinasyonu kullanan teknelerde halatı zincirin son baklasına bağlarken 

radansa ve kilit kullanılmaz. Halat son baklaya örülerek kalınlığın aynı kalması istenir, bu 

sayede atarken veya çekerken kavaletaya sıkışmasına engel olmak mümkündür.  

3 kollu halatlar için standart kasa dikişinden farklı olmayan bu dikiş, halat yapısı farklı 

olduğunda daha 

karmaşık ve zor 

olabilir. (Resim-22 ve 

23) 

Ancak her ne dikiş 

veya örgü kullanılırsa 

kullanılsın, zincirliğin 

alt bölümlerinde 

özellikle de rutubetli 

yerde gözden kaçan 

çürümelerin yük 

altında kopup, demirin 

ve zincirin kaybına 

engel olmak amacıyla 

senede en az bir kere 

kontrol edilmesi hatta yenilenmesi adettendir.  

Resim-21a: Çapaya bağlanan kilit zincir baklasından bir 
boy, fırdöndü en az 2 boy büyük olur. Demir halatının 3 
kollu olması hem esneme sağlaması hem de radansaya 

kolay kasa yapılması açısından avantajlıdır. 

Resim-20e: Kıçtankara koltuklarını kayaya, 
babaya veya bazen ağaca bağlamak amacıyla 

kullanılan perlon ve tel sapan  



Birçok tekne sahibi dipte kalan bu halatın çürümesine engel olmak için, ya zincirliğin üst 

bölümünde, sudan uzak bir bölmeye roda eder ve toplarlar ya da sadece ender olarak ihtiyaç 

duyulacağı durumlarda halatı ayrıca portuçta saklarlar.  

 

Demirlemede kullanılacak halatın en önemli özelliği esniyor ve yüzmüyor olmasıdır. Bu 

özelliği en iyi yerine getiren halatlar polyamid, yani halk içindeki yaygın bilinen ismiyle 

naylon halatlardır. Esneme sebebiyle 

3 kollu halatlar diğerlerine göre daha 

uygundur. Ancak 3 kollu halatların 

demir ve tonozlarda tercih ediliyor 

olmasını ana sebebi kasa dikişi 

yapma kolaylığıdır.  

Standart donanımda tüm gezi 

teknelerinin 30-50 metrelik, koltuk 

halatının bir büyük boy kalibrede 

naylon demir halatını yedekte 

bulundurması uygun olur.  

Halat düzenekleri ile yapılan 

demirleme yöntemlerinden birisi de 

çok derin suya yapılan demirlemedir. 

Standart düzeneği olan teknelerde 30-

40 metreden derine demir atılması tavsiye edilmez. Ancak acil durum, coğrafi zorunluluklar 

veya şartlar sebebiyle demir atma gerekliliği varsa hem takılma durumunda kurtarmanın 

zorluğu hem de yukarıda anlatılan sebeplerle, yedek demiri halat ve kısa zincir düzeneği ile 

atmak uygun olur.  Eğer kaybedilirse sadece yedek demir kaybedilir, asıl düzenek korunmuş 

olur. (Ayrıca bkz: Çapa Bırakmak)   

Zincir ve Halat Uzunluğunun Tespiti 

Bırakılan kalomayı tespit etmenin en güvenli yolu zincir sayacıdır. (Resim-26) 

Resim-22: 3 kollu halatın son baklaya 
örülmesi.  Kollardan birinin, diğer 

ikisinden farklı yönde geçirilmesi kolaylık 
sağlar 

Resim-23: Bükümlü olmayan halatların zincire örülmesi. Halat kaç kollu 
olursa olsun, kollar 4 kol olacak şekilde tekrar gruplandırılır. Birer halka 

atlayarak ters yönde 9 bakla boyunca ilerletilir ve yarısı kadar geri 
döndürülür. İçine kum girmesine engel olmak amacıyla façuna edilir veya 

makaron kullanılır.  



Ancak pratikte belli aralıklarla zincirin birkaç farklı baklasını boyamak suretiyle kaç metre 

zincir döşendiği anlaşılabilir. Bu renkler genelde zincirlik kapağı içerisindeki bir tabloda 

gösterilmesi adettendir.  (Resim-25) 

Belli bakla sayısında ve renkte 

boyamak, zincir baklasına 

uygun plastikler veya kablo 

bağları kullanmak gibi 

yöntemler arasında biz en çok 

açık renkli inceler ile bağ 

yapmaktan verim aldık. 

Yaklaşık 50 cm uzunluğunda 

kesilen, suda görünmeyi 

kolaylaştırmak açısından açık 

renklerden tercih edilen 3-4 

mm’lik inceleri baklalara kazık 

bağı ile bağlıyoruz.    

 

Tecrübeli denizcilerin çoğu 

zincirlikte kalan miktara bakarak 

ne kadar zincir döşediklerini kabaca bilirler. Unutmamak lazım ki kaloma vermek detaylı 

hesaplanması gereken bir ameliye değildir. Biraz şüphe varsa ve ortam da uygunsa daha rahat 

uyumak için fazladan bir on metre zincir sermenin-ırgattan başka-kimseye zararı olmaz! 

  

Resim-25: Soldan sağa plastik klipsler, boya, renkli kablo bağları ve kurdela veya 
ince.  Aynı markalama halatlar için de uygulanabilir 

Resim-26: Zincir sayacı. Sağda ırgat kumandası 
üzerinde metre bilgisi veren model 



ZİNCİRLİK 

Zincirlik ne kadar derinse, zincir ve ırgat sistemi o kadar iyi çalışır. 

Bu yüzden zincirliğin derin olması, taban yüzeyinin en az 45 dereceden fazla bir eğime sahip 

olması istenir. Bu sayede derin olan çukura kendi 

ağırlığı ile düşen zincir kavaletada rahatlıkla 

çalışır. (Resim-102b) 

Sık yapılan yanlışlardan birisi, mümkün 

olduğu kadar uzun zincir alıp, zincirliği tıka 

basa doldurmaktır. Bu durumda yeteri kadar 

yüksekten düşemeyen zincir, ırgatla vira 

edilmesi anında kavaleteya sarılır veya sıkışır. 

Zincirlik teknenin rutubetli yerlerinden birisidir. 

İçinde çekiç, pense gibi el aletleri 

bırakılmamalıdır. Kısa sürede paslanırlar. 

Zincirliğin dibindeki frengi delikleri genelde 

iskele-sancak şaşırtmalı yapılırlar. Bu sayede 

zincirlik içine kaçan pislikler ya da benzeri 

yumuşak dokuların tahliyeye engel olmasının 

önüne geçilmiş olur. 

Zincirliğin ön kabinlerle iştiraki varsa bile kapağının sızdırmaz olması, izolasyonunu çok iyi 

durumda olmasına dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde dalgalı denizlerde su ile dolan 

zincirlikten tekne içine büyük miktarda deniz suyu girebilir. 

Halat/zincr kombinasyonu olan teknelerde, halat zincirliğin 

dibinde kalacağı için daha kolay yıpranır ve çürüyebilir. Bu 

açıdan halatı geçici uygulamalar için yedekte saklamak 

mümkün olabildiği gibi zincirliğin yapısı uygunsa halatın inşa 

edilecek bir rafta, yukarda taşınması sağlıklıdır. 

Zincirin aynı mantıkla ara ara tamamen çıkartılıp serilmesi veya 

atılması uygun olur. Zincirin havalanmasını sağlamak için 

altına yerleştirilen ızgaralar zincirliğin yüksekliğini azaltacağı 

için yukarıda anlatılan sorunlara yol açabilirler.  

Hırça Mapası 

Zincirin en sonunda, demirle beraber olan tüm ağırlığı tekneye 

bağlayan sabit bir düzenek olmalıdır. Bu kuvvetli bağlantı 

noktasına hırça mapası denir. 

Genelde birkaç kat yapılmış inceler veya sağlam bir tek kat, 

kuvvetli ve dayanıklı halat ile mapaya bağlanan zincirin son baklası ile iştiraklendirilir. Bu 

iştirakte kavaletadan geçecek ve kolaylıkla açılacak bir kilit kullanılmalıdır ya da zincirin son 

halkasına bir kropi yapılabilir. 

Söz konusu halatın mapa ne kadar derinde olursa olsun düğümün kolaylıkla, eğilmeden 

açılması için uzun olması uygun olur.  

Bağlantı ve halat her sene kontrol edilerek çürüme ve gevşeme olmadığı teyit 

edilemelidir. 

 

Resim-26b: Zincirliğin derinliği 

Resim-26b: Hırça 
Mapası bağlantıları. 



BAĞLANTI ELEMANLARI 
Teknecilikte kullanılan belli başlı malzemeler kilit, radansa, karabina, fırdöndü, kanca, 

sustalı kilit ve keryedir. 

 

Kilitlerin numaralandırılmaları pimlerinin metrik çapına göre yapılır. Bu şekilde 10 mm çapı 

olan pime sahip kilide onluk kilit denir.  

 

Kilitler şekillerine göre, U kilit veya standart 

kilit, omega kilit ve düz kilit olarak 

üretilirler.  Malzemelerine göre ise denizcilik 

piyasasında galvaniz (elektro veya daldırma), 

paslanmaz ve az miktarda pirinç olanları 

mevcuttur. (Resim-27)  

Kalıcı tonozlarda, kullanılan zincir hangi 

malzemeyse, kilidi ve fırdöndüyü de 

aynısından seçmek adettendir. (Resim-27a) 

Piyasada çeker yükleri çok daha fazla, 

taşıyıcı-çekici ünitelerde bağlantı ara elemanı 

amacıyla üretilmiş, tonaj tabir edilen kilitler 

de mevcuttur. Ancak galvaniz kaplamaları 

çok daha ince olduğu için deniz suyuna 

dayanıklı değildirler, bu amaçla demirlemede ön planda tercih edilmezler. (Resim-28)  

 

Kalibre standart zincirlerin bakla aralıkları çok dar olduğu için, zincir ortasına kullanılacak 

pim genişliğine uygun kilit yeteri kadar mukavim olmadığı için büyük güçlerin söz konusu 

olduğu işlemlerde özellikli kilitler kullanılır. (Ayrıca Bkz: Bosa Kilidi Resim-30)  

 

Resim-27: Farklı kilitler ve pimleri. Üst sıra: Normal delikli-kaybolmaz, 
mandar kilidi, cıvata ve alyen başlı kilitler. Alt sıra: Soldan sağa U kilit, 

Omega kilit ve Düz kilit. 
 

Resim-27a: Devamlı ve uzun süre su 
içinde kalacak tonoz sistemlerinde  

birbirinden farklı materyal 
kullanılması tavsiye edilmez. 



 

 

Kaybolmaz pim ile kast edilen, yivinden söküldükten sonra kilit piminin yerinden yani kilitten 

çıkmamasıdır. Bu sayede pimi gevşetirken suya düşmesi engellenmiş olur. 

Mandar kilidinin pimi de keza, kilitten ayrılmaz. Diğer yivli pimlerden farklı olarak 

kendiliğinden sallantıyla gevşemez. Bu 

açıdan mandar kilidi olarak da kullanılabilir, 

elle kolaylıkla açılır. 

Alyen başlı kafaları olan kilitler özellikle 

demir kilidi olarak tercih edilirler. Pimin 

kafasının etrafla çapariz yapmaması 

planlanmıştır. 

Demir ve tonoz düzeneklerinde kullanılan 

standart kilitlerin pimler (harbileri) 

deliklidir. Aşağıda zemine veya etraf 

donanımlara sürtünerek açılmasına engel 

olmak için geçici olarak bir telle, plastik 

kablo bağı veya ince ile bağlanır. Kalıcı 

olarak pimin sabitlenmesi düşünülüyorsa 

uygulanacak yöntem sonuna kadar sıkılan 

pimin arka tarafının çekiçlenerek 

şişirilmesidir. Sonradan boşuna açmaya 

çalışmanın önüne geçmek ve yanlış 

anlaşılmayı ortadan kaldırmak için bu 

işleme tabi tutulan harbi kafaları kesilerek 

çıkartılır.  

Bosa tutmak-Bosa kancası 

Teknik olarak gerili durumdaki metal zincir 

esnemez. Hafif havada, ağırlığı ile aşağıya 

batan zincirde oluşan eğri, sert havada 

kaybolur. Rüzgaraltına sürüklenen teknenin tüm ağırlığı demire biner. Bu gibi durumlarda, 

eğer zincir kavaletada bırakılmış ve debriyajı sıkılmış ise, özellikle de ani bindiren sağnaklar 

veya dalgalarda, ırgatın kavaletasına, dişlilerine ya da tekne üzerinde sabitlendiği yere çok 

yük binmesine sebep olabilir. Bu amaçla, zincir ırgattan çıkartılır ve esneme özelliği olan 

naylon bir halatla ve/veya bir esneme elemanı ile bosa alınır/tutulur (Resim-29). Bu sayede 

zincire aniden yük binmesi durumunda, ırgat ve bağlantıları zorlanmayacaktır. 

Bosa halatı zincire kazık bağı ya 

da pursik bağı ile bağlanabilir 

ancak bunun yük altında 

sıkışacağını unutmamak gerekir. 

Daha güvenilir olarak bu iş için 

özel olarak tasarlanmış bosa 

kancaları ile de sabitlenebilir. 

(Resim-29) 

Bosa kancaları farklı şekilde 

dizayn edilirler. (Resim-31) 

Genelde teknenin en rutubetli 

yeri olan zincirlikte saklandıkları 

Resim-28 Tonaj kilitler. Normal 
üretim kilitlere göre çok daha fazla 

çeker kuvveti olan bu tip kilitler 
farklı renkli ve normalden çok daha 

kalın pimleri ile hemen fark edilirler. 
Ancak elektro galvaniz, sıcak 

daldırma galvanize göre daha ince bir 
koruma tabakası olduğundan 

demirleme ve tonoz sistemlerinde  
tavsiye edilmez. 

Resim-29: Bosa kancası ve halatı 



için paslanmaz çelikten üretilmiş olanları tercih edilmektedir. Zincire kolay tespit edilmeleri, 

dayanıklı olmaları ve zinciri yukarı alırken, tutundukları yerden kolayca çıkartılabilmeleri 

önemli özellikleridir. 

Kancanın önemli özelliği kalibre zincir baklası üzerine “ata biner” mantığı ile oturmasıdır. 

Bunun sebebi zincirin ara baklasında, aralıktan geçecek normal kilidin veya bağlantının 

mukavemetinin zincirin baklasına kıyasla çok daha düşük olmasıdır.  

Katamaranlarda bosa tutmak normal teknelere kıyasla daha da elzemdir. Genellikle teknenin 

tam orta hattında yer alan ırgattan aşağıya inen zinciri, esneyen bir naylon halatla teknenin her 

iki ucuna sabitlemek gerekir. Aksi takdirde, katamaran tekneler, aynı rüzgar ve deniz 

koşullarında tek gövdelilere göre çok daha fazla gezinirler. Bordası çok yüksek motor yatlar 

veya ticari gemiler de benzer 

 

şekilde, iki taraftan bosa tutarlar. (Resim-31b) 

 

Resim-31: :Çeşitli bosa kancaları. Sol başta C tipi kanca tabir edilen tip. Sırasıyla 
domuz tırnağı, V tipi, Kaptan Tırnağı, Mantus ve Ultra bosa kancaları. Bahsi geçen 

kancaların hepsi kalibre zincir halkasına “ata biner” mantığı ile oturur. İçinden 
geçmez. 

Resim-30: Zincirin ara baklası içinden geçen kilitler ve bağlantılara 
güvenilmez. Kalibre zinciri dışarıdan kavrayan ek ve kilitler 

kullanılmalıdır. En sağda zincir bosa kilidi.  



 
 

Fırdöndü 

Demir ve düzeneğine fırdöndü 

eklenmesi önemli bir tartışmadır. 

Birçok tekne sahibi buna gerek 

duymazken, bazıları için ise 

vazgeçilmezdir. Sadece bir gece 

demirlemek için kullanılan 

demirlerde fırdöndüye çok da 

fazla ihtiyaç olmayacağı aşikar 

olmakla beraber, uzun süre 

alargada kalındığında veya kalıcı 

tonozlarda fırdöndüler büyük 

yarar sağlarlar. (Resim-31c) 

 

Demir dipten kurtulduktan sonra 

hızla sarmak veya demirin dipte 

bir yere takılması gamlanmaya 

yol açarak, fırdöndüye ihtiyaç 

duyulmasına sebep olur. Zincirin 

Resim-31b: Katamaranlar her iki burun tarafından bosa tutarak 
gezinmeyi azaltırlar. 

Resim-32: Fırdöndüler. Sırasıyla halka-halka; halka-kilit, kilit-kilit 

Resim-31c: Çeşitli fırdöndüler 



gam yapması, halatınkinden de karışık ve zor bir durumdur. Baklalar üst üste binerek çözümü 

zor sorunlara yol açar, zincirin makaradan ve kavaletadan akışı engellenir ve sıkışır, baklalara 

binen yük sebebiyle zincirin kırılması sözkonusu olabilir.  

Aynı malzemeden, aynı 

kalınlığa sahip fırdöndü ve 

kilitler, zincirin bir baklasına 

göre çok daha az dayanıklıdır. 

Bu yüzden kalibre olarak bir 

veya birkaç boy büyük 

fırdöndü ve kilit kullanılması 

adettendir. Yapılan 

araştırmalar ve incelemelerde, 

kopan tonoz düzeneklerinin 

çoğunun fırdöndü kırılması ya 

da kopması sonucu ortaya 

çıktığı tespit edilmiştir.  

Buna yol açan başlıca 

etmenin, fırdöndüye binen 

yanlamasına kuvvetlerdir. 

Buna engel olmak için 

fırdöndünün her iki ucunun 

bağlı olduğu yerde serbestçe 

dönmesini sağlamak için 

araya kilit eklenmesi 

gerekebilir.  

Yeni tip fırdöndülerde hareket 

aralığı genişletilerek bu sorunun önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu tip fırdöndü ve çapa 

konektörlerinin önemli bir özelliği de çapanın baş makaraya gelirken ters dönmesine engel 

olup, yerine düzgün yerleşmesini sağlamaktır  (Resim-33)  

 

Resim-33: Çapayı zincire bağlayan konektörler. Soldan sağa, tek yönlü, iki 
yönlü, açılı ve çok yönlü modeller (Mantus ve Ultra). 

Resim-34: Üstte kırılmış fırdöndü. Altta 
çapanın bedenine yanlış bağlanmış fırdöndü 
veya konektör. Pim tarafının zincire gelmesi 
gerek. Birden fazla kilit kullanmak hareket 

kabiliyetini arttırır. Mukavemet en küçük kilit 



 

Karabinalar ve kancalar 

Karabinalar genelde doğa sporlarında bolca kullanılan pratik aparatlardır. Ancak çeker 

yüklerinin az olması sebebiyle, demirleme ve kalıcı bağlamalarda yaygın kullanılmaz. İçe 

açılan, dışa açılan, vidalı gibi değişik tipleri mevcuttur. (Resim-35) 

Üzerinde büyük yük olmayan geçici bağlamalarda (örn. botu bağlarken) sıkça tercih edilirler. 

Kalıcı bağlanmalarda veya büyük yüklerde benzer amaca hizmet eden kancalar daha sıklıkla 

kullanılır, karabinalara kıyasla çeker yükleri oldukça fazladır. Kendinden fırdöndü ya da kuş 

gözü delikli olabilirler.  

 

 
 

 

Ek baklalar, kalıcı ve geçici olarak sınıflandırılabilir. Zincire herhangi bir ek yapılacağı 

zaman ekin diğer baklalar ile aynı büyüklükte olması ve kavaletadan geçerken takılmaması 

gerekmektedir. Genellikle paslanmazdan olduğu gibi, galvaniz olanları da mevcuttur. Ancak 

Resim-35: Çeşitli karabinalar ve kancalar. Kancalar paslanmazdan olabileceği 
gibi, dövme çelikten üretilenleri de vardır. Taşıma ve kaldırma işlerinde 

kullanılanları genelde bu tiptir.  

Resim-36: Ek baklalar. Kalıcı ek baklalar piyasada galvaniz ve paslanmaz çelik 
olarak bulunmaktadır. Sert bir zeminde ağır çekiçle şişirilir ve kapatılırlar. Bu 

işlemden sonra diğer baklalarla takılmadan çalıştığı ve kavaleta ile loçadan 
rahatlıkla geçtiği kontrol edilmelidir. Geçici olanlar ise paslanmaz çelikten imal 

edilmiş olup, yivli vidaları ile kapatılır açılırlar, kalıcı olanlarına göre daha az 
mukavimdir. Eklemli olanlar yanal kuvvetlere nispeten dirençlidir.        



bu tiptekilerin mukavemetinin zincirin kendi baklasından çok daha az olduğu için, yaygın 

uygulama paslanmaz olanların kullanımıdır. (Resim-36)  

Ek bakla ticari gemilerin demirleme düzeneklerinin vazgeçilmezidir. 

Radansa 

Yapılan testler ve bilimsel araştırmalar, statik güç uygulandığında kendi kalınlığının 4 

katından daha dar bir yarıçapta (radius) dönen halatın mukavemetinin önemli ölçüde azaldığı 

yönündedir. Pratikte bunu engellemek için kullanılan malzeme radansadır.  Su damlası 

şeklinde olan radansaların metal olanları genelde paslanmaz, galvaniz ve bazen pirinçten 

yapılırlar, ağır yükler söz konusu olduğunda plastik olanları kullanılmamalıdır. (Resim-37) 

 

Kapalı olanlar daha mukavim olmakla beraber, sabit montajı mümkün değildir. Bağlanacağı 

yere bir kilit veya ajutajla bağlanır. 

Yerinden çıkmaması için kasanın bol bırakılmaması gerekir. Kollara ve bedene façuna 

yaparak, buna engel olmak mümkündür. 

Radansaya façuna, halatın 

üzerinde yük varken 

yapılır 

Klemens veya Kerye 

Keryeler U şeklinde bir çift 

vida üzerine oturan tabla ile 

teli ya da kabloyu 

sıkıştırmak üzere diyazn 

edilmiş ürünlerdir. 

Oluşturulan kasada tek 

olarak kullanılmaz. 

Klemenslerin açık vida 

taraflarının beden tarafında 

olmasına dikkat edilmelidir. 

(Resim-38) 

Resim-37: Çeşitli Radansalar. Soldan sağa açık tip, bariyerli, kapalı ve plastik 
radansalar. Sağda köprülü ve en sağda çelik tel için kullanılan ağır hizmet 

radansası 

Resim-38: Çelik halatlarda klemens kullanımı. 



Klemens ile çelik halat kasası oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar: 

1- Çelik halatın klemensten sıyrılması istenmiyorsa  montajı resme göre yapılır.  

2- Çelik halat kasası ne kadar küçülecek ise 

o kadar yumuşak halat tercih edilmelidir.  

3- Halat kasalarının yıpranmaması için 

radansa kullanılmalıdır. 

Pimler ve Kopilyalar 

Bir yelkenli tekne çok fazla harekete maruz 

kaldığı için ve titreşim sebebiyle vidalı 

unsurların açılması söz konusu olabileceği için 

özellikle arması ve donanımında standart 

bağlama elemanlarında ürünler genelde pimler 

ve kopilyalardır. (Resim-40)  

 

Kopilyalar halka veya tel kopilya olarak 

kullanılır. Tel kopilyalar direk bağlantılarında 

liftin ve diğer bağlama elemanlarında sıklıkla kullanılır. Dikkat edilmesi gereken husus 

kopilyanın ağızlarının gerektiğinden (15-20’den fazla) açılmamasıdır.  

Deforme olmuş kopilyayı, acil bir durumda yerinden sökmek oldukça zor ve zahmetli 

bir iş haline gelebilir.  

Halka kopilyaların ise paslanmazdan olmalarına dikkat etmek gerekir. Piyasada bu şekilde 

satılan halka kopilyaların bir kısmı paslanmaz değildir, kısa sürede paslanır. Deforme olur, 

kırılır ve etrafı lekeler.  

 

 

 

 
 

 

 

Resim-40: Tel kopilyalar. 
Uçlarının çok fazla açılmamasına 

dikkat etmek gerekir. 



Kaloma

 

 

Başarılı bir demirlemeyi iki önemli faktör 

belirler. Bunlardan ilki demir yeri seçimi yani 

zemin özelliği ve çapanın hangi açıyla 

tutunduğudur. Birincisi pilot kitaplar, eski 

tecrübeler ve etraftakilerin yaptıklarıyla 

önceden değerlendirilir.  

İkincisi yani demirin hangi açıyla zeminle 

iştirakte olmasını ise suya bırakılan zincir 

ve/veya halat miktarıyla belirlenir. Buna 

kaloma diyoruz.  

Bırakılan zincir veya halat miktarı arttıkça, 

demirin tırnaklarının zeminle yaptığı açı azalır. 

Tutunma gücü bununla ters, kaloma ile doğru 

orantılıdır. (Resim-42) 

 

 

Zincirin yeri zincirlik değildir, kaloma 

verirken pinti olmayınız 

 

Ancak burada dikkat edilecek husus, kaloma 

arttırıldıkça diğer teknelerle çapariz yaratılması 

riskinin de artmasıdır. (Resim-43)  

 

Sadece zincirden oluşan standart düzeneklerde kaloma miktarları 3x; 5x veya 7x katı 

iken, halat/zincir kombinasyonlarında bu oranları %30 kadar arttırmak gerekmektedir.  

Demir zeminle ilk temas ettiğinde, bir süre kaloma verdikten sonra tornistanla geri giderken 

ırgatı sıkıştırıp zincirin gerilmesini sağlamak ve demirin tırnaklarının zemine saplanmasını 

sağlamak önemlidir.  

Resim-41-: Derinliğe (D) göre değişen oranlarda verilen kaloma miktarı ve 
zincirin zemin ile yaptığı açı. Bunu zincirin sudan çıkarken oluşturduğu açı ile 

karıştırılmaması gerekir. Kalomayı belirlerken sadece derinliğe bakmayıp 
tekne yüksekliğini de eklemek, özellikle bordası yüksek teknelerde yanlış 

hesapların önüne geçer.   

Resim-42: Rüzgarın değişmesiyle 
farklı kaloma vermiş teknelerde 

ortaya çıkan çapariz. 



Salınımı Azaltmak 

Dar ve sıkışık demir yerlerinde, özellikle pupada 

bulunan teknelerle çapariz yaratabileceği için çok 

uzun kaloma bırakmak tercih edilmez. Demirin az 

kaloma bırakarak zeminde tutunmasını sağlamak için 

en sıklıkla kullanılan yöntem yedek bir ağırlığı demir 

halatının üzerine indirmektir.  

Kurşun kemerler, bir miktar zincir veya varsa bu iş 

için yapılmış ağırlıklar kullanılabileceği gibi yedek 

çapa da zincire bağlanabilir. (Resim-42b) 

Genel kural ağırlığın ilk atılan primer çapa kadar 

olmalıdır. 

Özellikle uzun kaloma bırakan halat/zincir donanımı 

olan tekneler tarafından sıklıkla kullanılır. Bu 

aşamada dikkat edilecek husus indirilen ağırlığın halat 

kısımda kalmamasıdır. Zamanla sürtünme ile halat 

kopabilir, demir ve donanımını kaybetmek ve 

sürüklenmeye yol 

açılması söz 

konusu olabilir.  

Rüzgarın sertleşmesiyle beraber alargada demirdeki tekne 

gezinmeye başlar. Fırtına şartlarında, özellikle de verilen 

kaloma miktarının iyice artması sebebiyle çok geniş çaplı 

bir daire arkında dönmeye başlar. Gezinme sürati arttıkça 

demire binen sadece statik yükler değil, dinamik yükler 

de artmaya başlar.  

Bu gezinmeyi engellemek için de bazı önlemler almak 

gerekebilir.  

1-Çift direkli teknelerde arka direğe çekilen camadanlı 

borcum gezinmeyi azaltır. Tek direkli teknelerde küçük 

bir donanım ile böyle bir yelkeni kıç ıstralyaya çekmek 

gezinmeyi azaltır. Fırtına şartlarında bu tarz donanımlar 

hem armayı zorlar hem de demire binen yükü arttırabilir. 

2-Önden atılan kalomasız ikinci bir demir gezinmeyi 

azaltır. Sansabosa olarak tabir edilen bu düzeneğin 

mutlaka zincir olması gereklidir. Dibe sürtünen halatın 

aşınıp kopması mümkündür. 

3-Şartların daha zorlandığı durumlarda ikinci demiri rüzgara uygun olarak, ilki ile 30-60 açı 

ile atmak gezinmeyi azaltır. Demire binen yükü paylaştırır, tarama riskini minimuma indirir. 

(Ayrıca Bkz Çifte Demir) 

  

Resim-42b: Kalomayı 
kısaltmak için ağırlık 

eklemek 
 

Resim-42c: Gezinmeyi 
engellemek için önlemler 
 



IRGAT 

Demir atma ve çekmenin başrol oyuncusu, ırgattır. (Resim-43) 

Irgatların ana üniteleri, bir elektrik motoru, kavaleta denilen zincirin sarıldığı bölüm, 

kastanyola tabir edilen bir debriyaj sistemi, kumanda butonu, sayaç, ırgat rölesi veya 

selenoidi ve ırgat sigortasıdır.  

Gezi teknelerinde ırgatlar elektriklidir. 

Arabalardaki marş motoru temel prensibiyle 

çalışırlar. Teknedeki diğer elektrikli üniteler 

gibi 12 Volt elektrik çekerler. Irgat teknede en 

fazla elektrik tüketen unsurların başında gelir. 

Bu sebeple ancak motor çalıştığı zaman 

kullanılır. Aksi takdirde akülerin zayıflamasına 

sebep olur.  

 

Motor çalışmadan önce geceden kullanımla 

zaten zayıflamış akülerde kalan son 

enerjiyle demiri topladıktan sonra motora 

geçip çalıştıramamak başa gelecek en 

sevimsiz hadiselerden birisidir. 

Dolayısıyla birçok teknede, özellikle de kiralık 

teknelerde bir koruma devresi ile ırgatın 

çalışması, motor kontağına bağlanmıştır. 

Motor çalıştırılmadan ve hatta belli bir devre 

yükseltilip şarja geçmeden ırgat devresi 

çalışmaz. 

Bu tip düzenekler koruma amaçlı 

kullanılmakla beraber, acil durumda yaratacağı 

sorunlar sebebiyle birçok tekne sahibi 

tarafından tercih edilmez.  

Bazı ırgatlarda kavaleta tarafından ayrı 

olarak, halat sarmak için kullanılan fener 

tabir edilen vince benzer üniteler mevcuttur. 

Zinciri alırken ırgata yüklenmemek için, 

zincirin döşendiği doğrultuda motorla yol 

vererek yükü azaltmak yararlı olur, bu 

işlemde dikkat edilmesi gereken husus, 

ırgatın zinciri topladığından daha hızlı olarak 

üstüne gitmemektir. Böyle durumlarda zincir 

altta kalır, tekneye sürtünür ve bordasını 

rüzgara dönen teknenin manevrası zorlaşır. 

Irgatın başında zinciri toplayan kişinin 

dümenci ile temas halinde olması, el 

işaretleri ile yönlendirmesi önemlidir.  

  

Özellikle vertikal yerleştirilmiş ırgatların 

fenerlerini, elektrikli bir vinç gibi kullanmak 

Resim-43: Horizontal 
yerleştirilmiş bir ırgatta kavaleta 

ve fenerlik. Alt resimde dikey 
yerleştirilmiş ırgatlar. Sağ altta 

fenerlik sayesinde halat 
donanımları kullanmak mümkün  

Resim-44: Irgat Elektrik Şeması 
 



mümkündür. Tekne güvertesine yerleştirilen makaralarla geçici bir düzenek yapıp, örneğin 

direğe adam çekme gibi bir işlemde rahatlıkla çalışılır. Aynı işlem horizontal yerleştirilmiş 

ırgatlarla daha zor ancak yine de mümkündür. 

Irgat Elektriği 

Irgatlar esas itibarıyla güçlü elektrik motorlardır. Yapı itibarıyla marş motorlarına benzerler. 

Kısa sürede büyük miktarlarda akım 

çeker. Bu sebeple birçok teknede 

motor çalışmıyorken, ırgat 

çalıştırmak mümkün değildir.  

Irgat yükte iken de boşta motora 

gaz vermek mantığının altında 

aküleri hızlı şarj etmek yatar.  

Kumanda ya ırgatın yanındaki birer 

güverte butonu (Resim-45) ya ön 

kabinden uzanan bir uzatma kablo-

kumanda ya da kokpitten bir buton 

ile yapılır. 

Her ırgatın bir sigortası vardır. 

Genellikle termik mantıkla çalışan bu sigorta aşırı yüklenme durumlarında atabilir.  

Tekneyi alargada terk edip karaya çıkılacağı durumlarda, ırgat sigortasını kapatmak 

adettendir. Küçük bir ihtimal dahi olsa, kendi kendine çalışan ırgatın demiri toplayıp 

tekneyi başıboş bırakması en istenmeyen durumlardandır! 

Aküden çıkan yüksek amperli elektriği kontrol etmek için, kumanda butonu üzerindeki sigorta 

yetmez. Bu sebeple bir selenoid eklenmiştir. (Resim-46) 

  

Resim-45: Irgat kumandaları. Soldan sağa standart kablolu, portatif bağlantılı, 
sayaçlı ve uzaktan kumandalı, kokpit kumandası ve güverte kumandaları 

Resim-46: Selenoid grup şeklinde olabileceği gibi 
(solda), birden fazla selenoidin yan yana montajı 

ile de mümkündür. 



DEMİRLEME 

Demir Yeri Seçimi 

Zincirler, halatlar, ırgat veya çapanın kendisi bir demirleme esnasında hepsi kendi içinde çok 

önemli olmakla beraber, manevranın başarısını veya başarısızlığını belirleyen esas unsur 

demir yeri seçimidir. 

Buna göre nereye demirleneceğinden önce nereye demirlenmeyeceğini inceleyelim: 

Mecbur kalmadıkça,  

1-açık denize bakan, rüzgar ve dalgaya açık yerlere, 

2-ani dikleşen ya da sığlaşan yerlere, 

3-kayalık ve dipte demirin takılması mümkün olabilecek yerlere, 

4-tonoz ve demir sistemleri döşenmiş liman veya marinalara, 

5-seyir rotalarında, ticari suyollarına, başka teknelerin seyrine engel olacak giriş-çıkış 

yerlerine, 

6-su altından geçen elektrik kablosu veya doğalgaz-su borusu ve tesisatı olan yerlere, 

7-askeri alanlara demirlemekten kaçınmak lazımdır. 

Hazırlık 

Kısa hazırlık, uzun iş; uzun hazırlık kısa iş  

 

Herhangi bir yere demirlemeden ya da bağlanmadan önce iyi bir hazırlık ve planlama, 

manevranın başarısını belirleyen en önemli süreçtir. Bu planlamada şu sorulara cevap bulmak 

önem arz eder: 

1-Ne süreyle demirleneceği? Birkaç saatliğine mi yoksa birkaç günlüğüne mi demirde 

kalınacak? 

2-Tekne terk edilecek mi? 

3-Meteorolojik durum? Öngörüler ve ihbarlar? 

4-Acil durum planı? Yakın alternatifler ve kaçış planları. 

5-Tehlikeler. Döküntü, balıkçı ağları-oltaları, trafik, kablo, akıntı durumu, diğer tekneler 

6-Zemin özelliği. 

7-Sahil özellikleri? Sahile çıkmak kolay 

mı? Dingiyi güvenle bırakacak biri ya da 

yer var mı? 

 

Demirlenmesi planlanan yere ait 

özellikler ve bazı uyarılar, detaylı olarak 

Pilot Kitaplarda anlatılır. Rod Heikell’in 

IMRAY’den çıkan Turkish Waters ve 

Sadun Boro’nun Vira Demir adlı eserleri 

her amatör denizcinin teknesinde 

bulundurmaları gereken kaynak 

kitaplardır. (Resim-47) 

Coğrafi özellikler. Su üstü coğrafyası 

birçok kez, zemin ve demir yerinin 

özellikleriyle ilgili de ipuçları verir. 

Sahili kumsal olan bir yerde zeminin de 

kum olacağını beklemek uygundur, 

genelde açık denize baktığı için bu tip 

Resim-47: Rod Heikell ve Sadun 
Boro’nun engin tecrübeleri ile 

hazırladıkları, kıyılarımızı gösteren Pilot 
Kitaplar. 



yerlerde, rüzgar ve hava durumu uygun değilse sveller ve ölü dalgalar olacağını hesaba 

katmak gerekir. 

Sahilde bir dere veya sazlık olduğunda, zemin tatlı suyun taşıdığı alüvyonlarla yumuşar, 

balçık ve çamur halini alır. Bu tip yerler her tip demir için uygun demir zeminlerindendir. 

Etrafı dik yarlar ve kayalıklarla çevrili yerler, genellikle demirlemek için uygun yerler 

değildir. Kıçtan rüzgarüstüne koltuk alınsa dahi, yardan inen rüzgarlar tekneyi rahatsız 

edebilir. 

 

Rüzgar. Demirleme planı yaparken göz önünde bulundurulması gereken en önemli 

belirleyicilerden birisi de rüzgarın yönü ve şiddetidir.  Manevranın şeklini ve demirlemenin 

tipini belirlediği gibi taramanın da çoğunlukla en önemli sebebidir.   

Özellikle sert rüzgarların hakim olduğu demir yerlerinde, rüzgarüstündeki karadan veya 

iskeleden koltuk almak, saçak altı kalmak, demire binen yükü azaltır.   

 

Normal şartlarda demire binen yük, rüzgar hızı ile tekne büyüklüğüne paralel olarak artar. 

Aslında burada rüzgar ile direnç oluşturan unsur tekne eni ve borda yüksekliğidir fakat genel-

geçer kural bu değerler tekne boyuyla beraber arttığı için tablolarda sıklıkla kullanılan birim 

boydur. Keza direk boyu ve sayısı, bimini ve serpinti körüğü gibi güverte üstü elemanlar 

rüzgar direncini arttıran faktörlerdir. 

 

Sabaha doğru kara ve deniz arasındaki ısı farkları ile rüzgarın yönünde 180º’ye yakın 

değişiklikler olacağı unutulmamalıdır. Ancak sabah ortaya çıkan bu esinti hemen hiçbir 

zaman gündüz meltemi kadar sert ve uzun süre esmez.  

 

Zamanlama. Çoğu tekne sahibi, demir yerini belirlerken daha önceden yaşadığı tecrübelere 

göre hareket eder. Ege ve Akdeniz sahillerinde, demirlemek için yakın koylarda birçok 

alternatif mevcut olmasına rağmen, özellikle yaz aylarında artan talep ile bazı sıkışıklıklar 

yaşanması mümkündür, demir yerine erken gelmek bu açıdan büyük avantaj sağlar.  

 

Kaide itibarıyla yeni gelen, diğerlerinin düzenine riayet eder. 

 

Zemin özellikleri. Demirlenecek zemin hakkında önceden bilgi sahibi olunması büyük 

avantajdır. Ege ve Akdeniz’in berrak sularında gündüz vakti, 10 metre hatta daha fazla 

derinliklerde dahi zemin hakkında, görerek bilgi sahibi olmak mümkündür. Eriştelik ve sazlık 

yerler, kum zeminden daha koyu gözükür.  

Ancak berrak Akdeniz veya Ege sularında, derinlik görülenden hep biraz daha fazladır. 

Doğrulamayı derinlik ölçer (iskandil) ile yapmak önemlidir. 

İnce kum ve balçık genelde her tip demir için uygun zeminlerdir. Kum taneleri büyüdükçe, 

tutunma azalır. Birçok tekne tarafından popüler demir yerlerinde sık atılan ve çekilen çapalar 

zemini, aynı sürülmüş bir tarla gibi bozarak, üst katmanların gevşek bir hal almasına sebep 

olabilir. Bu tür yerlerde tutunma daha zordur. 

Yaz aylarında yapılan demirlemelerde, ihmal edilmemesi gereken çok yararlı, bir diğer 

uygulama da bir maske ve şnorkel takarak dipteki çapanın durumu ve zeminle ilişkisini 

gözlemlemektir. 

  



ALARGA 

Herhangi bir yerden karaya bağlı olmaksızın zemine demir atıp, zincir döşeyerek kalmaya 

verilen isimdir. Latince kökenli, Large yani geniş anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir.   

 

 
 

Demir atarken 

1. Hazırlık. Teknedeki mürettebatı bilgilendirin, nereye ve nasıl demirleneceğini ve 

bunun sebeplerini önceden anlatın. Manevra sırasında oluşacak olası aksiliklerden 

bahsedin, B planları oluşturun ve paylaşın. Özellikle rüzgarlı yerlerde ırgatın 

başındaki ile dümendekinin, önceden oluşturdukları ortak “el işaretleri”  kılavuzu çok 

yararlıdır. 

2. Geceyse, baş taraftakilerin hazırda bir projektör veya fener bulundurmaları önemlidir. 

3. Irgatın sigortası önceden kapatılmışsa, açın. Irgatı çalıştırarak deneyin. 

4. Demirlenecek yeri belirlerken derinliği, rüzgarı ve akıntıyı hesaplayarak hareket edin.  

5. Derinlik göstergenizi açın. Yoksa bir iskandil kullanın. 

6. Salınımı hesaplayın. Rüzgar veya akıntı değişmesiyle beraber diğer tekne veya iskele-

rıhtım ya da döküntülerle olan ilişkinin nasıl olacağını öngörmek yararlıdır. 

7. Irgatı elektrikle değil, fren balata sistemini gevşeterek aşağıya indirin. Hızını 

ayarlamak için pratik gerekir ancak zamanla alışılır. 

8. Yarım yol tornistan ile zinciri dibe serin. Tüm kalomanın yaklaşık 2/3’üne 

gelindiğinde kastanyolayı sıkıştırarak, suga ederek, demirin tırnaklarının dibe 

gömülmesini sağlayın. Bu aşamada amaç demiri zemine gömmektir, çok fazla 

yüklenmemek gerekir. 

Resim-48: Alargada Kalmak.  



9. Tornistana geçmeden önce, suda yüzen bir halat (mesela botun boştaki halatı) olup 

olmadığını kontrol edin. 

10. Bosa tutun. 

11. Su sıcaklığı uygunsa tercihen kendiniz bir maske ve şnorkelle dalıp, demirin ve zemin 

ile ilişkisini kontrol edin. Sıcaklık el vermiyorsa, ayna tabir edilen bir cam ile, 

dingiden dibi görmek mümkün olabilir. 

12. Gündüzse işaretlerinizi asın, geceyse demir fenerinizi yakın. 

13. Çok kısa kalacak olsanız bile kerterizlerinizi alın, tararsa alınacak tedbirleri baştan 

düşünün. Derinlik göstergesinden veya GPS’ten bulunduğunuz yeri takip edin. 

Gerekirse alarmınızı çalıştırın. Derinlik göstergesindeki değerlerin tekne karinasının 

altındaki mesafeyi gösterdiğini unutmamak gerekir. 

14. Yapılan hesaplara göre tam yol tornistanla demire asıldığında eğer yerinden 

oynamıyorsa, o tekne fırtına sınırındaki rüzgarlara dayanır demektir. Ancak şartların 

daha sertleşebileceği de akılda tutulmalı, başka önlemler ve kaçış planları önceden 

düşünülmelidir. 

 

Demir alırken, demir atılırken yapılan işlemlerin tam tersi yapılır. Buna göre; 

1- Rüzgarın durumuna ve teknenin etrafla ilişkisine bakılır. Demir alındığında nasıl 

çıkılacağı hesaplanır. 

2- Mürettebat bilgilendirilir. Aksilik durumunda neler yapılacağı kısaca anlatılır. 

3- Irgattaki ile dümendeki arasındaki temas önemlidir. Bkz el işaretleri 

4- Motor çalıştırılır. Isınması beklenir. 

5- Irgat sigortası açılır. Çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. 

6- Dingi toplanır, uygun yere konur veya sabitlenir. 

7- Suda yüzen halat yoksa hafif yolla demirin üzerine gidilir. 

8- Bu esnada ırgatla zincirin boşunu alınır.  

9- Tam demirin üstüne geldiğinde, makine boşa alınır, ırgatla demir dipten kurtulur. 

10- Demir apikodan sonra tekne artık boştadır. 

11- Yelken açılmadan motor kapatılmaz. 

  



İLERİ TEKNİKLER 

Çift Demir 

Rüzgarın şiddetlendiği, fırtına düzeyine çıktığı durumlarda, özellikle de demir atılan konumda 

zemin ile ilgili endişe varsa, ikinci bir çapayı atmak gerekebilir. 

Fırtına şartlarında sadece zincir düzeneği olan teknelerde 10 katı kaloma verilmesine 

rağman hala sağlıklı tutunma sağlanamadıysa, kalomayı (derinlik, etraf tekneler ve 

cografya ile zincir miktarı izin verse dahi) daha da fazla arttırmak doğru yaklaşım 

değildir. Tekne demirde daha geniş yarıçapta gezineceği için, üzerindeki kinetik enerji 

ve dolayısıyla tarama olasılığı da artar. Bu aşamada en doğru çözüm fırtına çapası 

kullanmaktır. 

Bu gibi durumlarda varsa fırtına çapası olarak bulundurulan ağır demir kullanılır. İlki ile en 

fazla 60 açı oluşturacak şekilde, çoğunlukla 30-45 aralıkla baştan yani rüzgarüstüne atılan 

zemine uygun seçilmiş ikinci çapa, gezinmeyi azaltır, yükü dağıtır ve tutunmayı arttırır. Bu 

sebeple birçok tekne sahibi teknesinde, farklı zeminlerde farklı tutunma özelliklerine sahip 

yedek çapa veya çapalar bulundururlar.  

Genelde ikinci demir ilki atıldıktan sonra, havanın “üstüne koyması” sebebiyle yapılan bir 

uygulamadır. Ancak baştan karar verildiği durumlarda iki demirin de aynı anda atılması 

gerekebilir.  

Genelde yedekte bulundurulan halat ve zincir donanımı ile atılan fırtına çapasını tekneden 

atmak söz konusu ise birçok tekne sahibi/kaptanı elle kontrolü daha kolay olduğu için halat 

düzeneği olan ikinci çapayı önce atıp, sonra esas demiri bırakır ve zinciri sermeyi tercih eder. 

Bu manevra esnasında halatın boşunu alarak pervaneye takılmamasına dikkat etmek gerekir.  

 

 İkinci demir, ilk demir atıldıktan sonra 

manevra ile asıl tekneden atılabileceği 

gibi ilk demir atıldıktan ve 

yerleştirildikten sonra, dingi ile de 

taşınabilir.  

Bu daha kontrollü bir manevra olmakla 

beraber, sert rüzgarda dinginin kontrolü, 

rüzgarüstüne kürek çekme ve/veya 

düşük beygir gücüyle gitme, mesafenin 

iyi ayarlanması gibi karışık ve zor bir 

ameliyedir, ancak yapıldıktan sonra 

tekneyi de kaptanı da çok rahatlatır. 

(Resim-49) 

Botla demiri atarken, iki yöntem 

uygulanır. Birincisi ve daha uygun olanı, 

özellikle sert havalarda, demirle beraber 

tüm demir halatını bota alarak, atılması 

önceden tespit edilmiş yere kadar 

gitmek, demiri attıktan sonra tekneye 

doğru zincir/halatı sererek, çımasını 

tekneye sabitlemektir. 

Bu esnada dikkat edilmesi gereken husus, halatın en altta, zincirin üstte ve demirin en üstte, 

düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olmasıdır.  

Gittikçe derinleşen zeminlerde ikinci demiri atarken nispeten daha sığ olan tarafa atmak 

gerekir. Bu sayede taramanın önüne geçilmiş olur. 

Resim-49: İkinci demiri botla atmak 



 

Demir halatının çımasının, demir atılmadan bota tespit edilmiş olmasına ayrıca dikkat 

edilmelidir. Aksi takdirde, tüm demiri-zinciri ve halatı denize düşürmek ve kaybetmek 

işten değildir. 

 Demirler atıldıktan sonra, her iki çapanın düzeneklerinin aynı oranda gergin olması 

sağlanmalıdır. Başüstünde bir süre teknenin hareketi izlenerek, hangi çapa halat veya 

zincirinin ne ölçüde gerileceği veya boşlanacağı tespit edilir, uygulanır.  

 

 

Tandem Demirleme 

Aynı zincir veya halat üzerine arka arkaya birbirlerine bağlı iki çapa atmak yöntemidir. 

(Resim-50) Yedek olan çapa başüstüne getirilirek, esas kullanılan demire bağlanır. Ara 

bağlantının uzunluğu çok kısa değil, ama çok uzun da tutulmamalıdır. Genellikle çapa tırnak 

uzunluğunun 5 katı kadar uzunluk uygundur.  

Bu bağlantıda zincir kullanılması, halat kullanılmaması önemlidir.  

Yedek çapanın baş üstünde vardavela üzerinden atlatılması kolay olmadığı durumlarda demiri 

bota yükleyip ve baş tarafa çekip bağlantının burada yapılması uygun olur. BU durumda 

zincirin uzunluğu botun zeminine kadar sarkıyor olması uygulama kolaylığı sağlar.  

Bağlantıda kullanılan kilitlerin harbileri mutlaka sabitlenmelidir. 

Yapılan testler özellikle güvenilir olmayan zeminlerde, tarif edildiği gibi iki ç ın atılmasının, 

iki çapanın toplam tutunma gücünün %20-30 üstüne kadar çıkabilen bir etkinliğe sahip 

olduğunu göstermektedir. Esas çapa, sonradan eklenen yedek çapanın dibe daha iyi yatmasını 

sağlar. Özellikle çok demir atılan, zeminin sürülmüş tarla gibi olduğu Knidos Ana liman gibi 

yerlerde ya da çok yüksek eriştelik zeminlerde ve derinliğin açığa doğru arttığı yerlerde 

çapayı yokuş aşağı tutturmak amacıyla etkilidir.  

Kum gibi zaten güvenilir olan zeminlerde bu oran daha azdır. Çapa tipleri ve şekilleri 

etkinliğin oranını değiştirebilir.  

Resim-50: Tandem demirleme 



Delta, pulluk ve ördek gibi çapaların kurtarma halkalarına yapılan bağlantılar esas çapanın 

dipten kurtulmasına sebep olurlar. Eğer kullanılan ikinci çapa daha hafifse bundan kaçınmak 

gerekir.  

 

Birden Fazla Teknenin Demirde 

Durması 

Alargada yan yana kalması planlanan 

iki ya da daha fazla teknenin 

demirlemesi sırasında en tercih edilen 

yöntem, büyük olan teknenin büyük 

olan çapasıyla demir sermesinden 

sonra, diğer küçük teknenin veya 

teknelerin onun üstüne bordalamasıdır. 

Eğer en az bir gece demirde yatılacaksa 

ve ikinci bir demir atılması söz 

konusuysa, onu da ilk tekne yedek 

demirini ve halat donanımını kullanarak 

atar. (Resim-51) 

Baştan zincirlerini döşemiş iki tekne 

ertesi sabah ayrılırken her iki zincirin 

birbirine karışmış olduklarını görmeleri 

aksi takdirde çok rastlanan bir 

durumdur. Halat donanımı çözmek 

nispeten kolay olmakla beraber iki 

zinciri birbiri üzerinden aşırtıp çaparize 

son vermek neredeyse imkansızdır. 

Burada verilmesi gereken kaloma miktarının aynı hava ve derinliğe göre daha fazla tutulması 

gerekeceği akılda tutulmalıdır.  

Birbirine bordalamış teknelerin direk, 

gurcata ve armalarını herhangi bir dalga, 

solugan veya yalpada birbirlerine çarpıp 

zarar verebileceği akılda tutulmalıdır. 

Tekneler baş kıç kaydırılır, gerekirse 

ters-yüz bağlanır. Direklerin birbirinden 

uzak olmasını sağlamak için açmazlar 

kullanılır.  

Kıçtankara bağlanılması durumunda, her 

tekne kendi demirini atar. Bordalama 

durumunda zincirlerde çapariz çıkmaz.  

Baş-Kıç Demirleme 

Teknenin demirde gezinmesinin istenmediği 

durumlarda, hem baştan hem de kıçtan 

demir atmak yöntemidir. Ticari gemilerde 

apıştırma olarak da bilinir. (Resim-52) 

Akıntı, rüzgar ve benzeri durumlardan 

dolayı teknenin yana kaymasını engellemek 

Resim-51: Birden fazla teknenin demirde 
kalması. Dalgada direk ve gurcataların 

birbirine çarpmaması için biraz asimetrik 
bağlanmakta yarar vardır. 

Resim-52: Demir yerinin çok dar olduğu 
yerlerde, salınım sebebiyle sorun 

yaşanmaması için, kıçtan da demir atılabilir.  



amacıyla yapılır. Çok dar koylarda kıyıdan 

çıma tutmak istenmediği durumlarda 

uygulanır. 

Rüzgarın mümkünse baştan gelmesi ve 20 

knotun üzerinde olmaması uygundur. 

Rüzgar şiddetinin arttığı durumlarda kıçtaki 

demir gezinmeye engel olur ve baştaki demiri 

taratır.  

Önce baştaki demir zinciri, düşünüldüğünden 

daha da fazla serilip, kıçtan demir atılır. Kıç 

tarafa boş verirken, ön taraf demirin boşu 

alınır. İstenilen kaloma miktarı önceden 

bilinip hesap ona göre yapılmalıdır.  

Diğer alternatif yedek demirin bota konup kıç 

demirinin sonradan atılmasıdır.  

Koydaki herkes aynı sistemde 

demirlemediyse, rüzgarın değiştiği 

durumlarda diğer tekneler ile çapariz 

yaşanması mümkündür. Kalabalık koylarda 

uygulanmaz. (Resim-53) 

 

Bahama Tip Demirleme  

Özellikle akıntının rüzgar ile farklı yönlerden 

geldiği durumlarda tercih edilen bir 

demirleme yöntemidir. Bizim sularda gezi 

yatçılığında yaygın olarak kullanılmaz. 

Ancak uzun süre demirde kalacak ticari 

gemilerin standart demirleme prosedürüne 

çok benzer.  

Temel nokta iki farklı yöne atılan demirleri 

bir fırdöndü ile birleştirme temel prensibine 

dayanır. Bu sayede rüzgar yön değiştirse dahi, 

tekne rahatlıkla dönecek ve kafasını rüzgara 

dönecektir. Fırdöndü su içindeki düzeneğin 

karışmasına engel olur. Ticari gemi 

jargonunda buna karamursala denir.  

Rüzgaraltı Durmak 

Tek demir atıp, ancak döşeli zincirin uygun 

yerinden alınan açılı koltuk halatı ile teknenin 

kafasını rüzgara ters tutmak. Bu sayede tekne 

rüzgarı bordadan alır, rüzgaraltındaki 

bordasını özellikle küçük teknelerin ve acenta 

botlarını yanaşması için kullanır.  

Dalganın, rüzgar ile aynı yönde olmadığı 

durumlarda dalgaları kafadan almak için de 

uygulanabilir.  

Resim-54: Dalgaya paralel 
durmak. Rüzgaraltı da denir. 

Ancak  rüzgarın 10-15 knotun 
altında, dalganın ona paralel 

olmadığı durumlarda anlamlı bir 
uygulamadır. Zincirden bu şekilde 
alınan açmazlara pürmeçe denir. 

Aynı teknik ikinci bir demir 
atarak da uygulanabilir.  

Resim-53  : Bahama tipi demirleme  



Solugan veya svel tabir edilen bu tür ölü dalgaların varlığında, rüzgar nereden eserse essin 

dalgayı yandan almamak ve sallanmayı azaltmak amacıyla demir halatından bir açmaz 

teknenin kıçına getirilir. Bu sayede burnu dalgaya dönen tekne rahatlar.  (Resim-54) 

Pürmeçe halatını zincirin uygun yerinden bosa kilidi ile sabirleyip rüzgarüstü taraftan 

teknenin kıç boynuzuna volta etmek mantığı ile yapılır. Halat ile zincirin açısını ayarlamak 

için her ikisine de belli oranda boş koymak gerekir. Deniz demiri atma mantığı ile aynıdır. 

Keza rüzgaraltı rıhtıma yanaşmada da kullanılan bir tekniktir, ticari gemilerde buna Baltık 

Tipi Yanaşma denir.  

Yalpa da tabir edilen sallanmaya engel olmak için kullanılan bir diğer yöntem de sapı sağlam 

birer kovanın teknenin kemere hizasından çıkan iki gönder (veya bir gönder ve bumba) ile 

suya bırakılmasıdır. Sağlam plastikten bu amaçla özel üretilmiş malzemeler de mevcuttur. 

(Resim-55) 

 
 

 

  

Resim-55: Dalgada yalpaya engel olmak. 



KIÇTANKARA 
Bizim sularda en yaygın olarak kullanılan demirleme-yanaşma tiplerinden birisidir. 

Anglosakson deniz lugatında Akdeniz gibi 

gelgitlerin az olduğu ve sıkışık koylar ve 

limanlarda en çok tercih edilen 

uygulamadır. 

Ege ve Akdeniz’de gündüzleri hakim olan 

meltemin güneş batışı ve hava kararması 

ile şiddetini azaltması ve sabaha karşı 

yönünü tamamen değiştirmesi sebebiyle 

tekneler, kafalarını rüzgara çevirip, demirin 

merkezde olduğu bir dairede dönerler. Bu 

esnada, zincir zeminde kollarından bir ya 

da birkaçı dışarıda kalan balıkçı demiri 

veya 4 kollu gibi demirlere takılıp 

taramaya yol açabilirler. Güney 

sahillerinde baştan demir atıp kıçtan sahile 

bağlanmanın başlıca sebeplerinden birisi de 

budur. (Resim-56) 

Aynı yaklaşımın bir diğer sebebi de, bizim 

kıyılarda hızla derinleşen koylardır. Eğimi 

fazla olan zeminlerde alargada kalmaktan 

kaçınmak için kıçtan alınan koltuk ile 

demirin her zaman daha sığ sulara doğru 

çekilmesi ve derine doğru yuvarlanmasının 

önüne geçilmiş olur. (Resim-57) 

Ancak kıçtankara demirlemenin bu kadar 

yaygın olmasının temelinde yatan asıl 

sebep yer darlığıdır. Birçok iskelede aborda 

olan tekne sayısından çok daha fazla sayıda 

tekneyi bu şekilde bağlamak mümkündür. 

Diğer yanaşma yöntemlerine 

göre, hem demir atılması 

gerektiği, hem sahile bağlanması 

gerektiği hem de tüm bunların 

uyum içerisinde zamanında 

yapılması gerekliği sebebiyle zor 

bir manevradır.  

Tornistanda farklı yöne çeken 

pervaneler, dümen dinlemeyen 

teknelerdeki alışmamış ekip için 

zorlu bir manevradır.  

 

Genel olarak 4 farklı sistemde 

kıçtankara manevrası 

yapılmaktadır. 

1-Issız koylarda kimsenin 

yardımcı olmadığı, sahildeki 

bazen baba, çoğunlukla taş veya 

kaya, zorda kalınırsa kuvvetli bir 

Resim-57: Kıçtan kara olmak. Değişen rüzgarla, 
özellikle artan derinlik sebebiyle demirin 

taraması 

Resim-56: Kıçtankara 



ağaç gövdesine kendi imkanları ile bağlanmak. Sahile yüzerek ulaşmak da mümkün 

olabileceği gibi varsa botu kullanarak da bağlanma gerçekleştirilir. Baştan demir atılıp kıyıya 

uzun çıma tutulur. 

2- Balıkçı barınakları veya iskeleler gibi, sahilde bazen profesyonel ama çoğunlukla amatör 

yardımcı olan veya olmayan yerlere baştan demir atıp, pasarella uzanacak kadar kıyıya 

girmek. Etraf tekneler ve onların zincirlerine azami dikkat etmek gerekir.  

3-Birçok marina ve bazı iskelelerde olduğu gibi baştan tonoz alıp, sahilde yardımcı bir 

profesyonelin olduğu durumlar. Tonozu sahil tarafından alıp başa götürene kadar, özellikle 

rüzgarın bordana estiği durumlarda yan tekneye aborda olmak gerektiren yerler, 

4-Bazı marinalarda olduğu gibi bot ve sahilde profesyonel desteğin olduğu, yine baştan demir 

atmadan tonoz halatını başa bağlayan bir ekibin yardımıyla yapılan yanaşmalar olarak 

sınıflanacak yanaşmalar olarak sıralayabiliriz.    

Yanaşırken 

1. Planlamanızı iyi yapın. Alargada kalmak için demir sermeye kıyasla, ırgattaki kişi ile 

dümenci arasındaki uyum ve zamanlama, bu manevrada daha da önem kazanır. 

2. Tekne size ait olmasa bile donanımı tanımak, teknenin hareket kabiliyeti ile ataletini 

hesaplamak önemlidir. Kaç metre zincir var? Koltuk halatları kaçar metre?  

 

Demiri atıp geri geri tam iskeleye yanaşacakken, zincirin bitmesi herkesin başına 

gelebilecek sevimsiz bir olaydır. Manevrayı kesip, tüm zinciri toplayıp, dışarı çıkıp 

tekrar atmak bir çözümdür. Bir diğer pratik çözüm ise, zinciri ırgattan çıkartıp, hırça 

mapası bağlantısındaki kilidi açıp çımasına izbarço ile bağlanacak kalın ve yeterli 

uzunluktaki bir halatla beraber boş koymaktır. Manevrayı tekrarlamaya gerek kalmaz, 

zincir serilmiş olur, uzun halat ile esneme sağlanmış olur. Birçok soruna cevap pratik 

bir çözümdür.  

 

3. Kıç koltuklarınızı ve usturmaçalarınızı henüz manevraya başlamadan hazır edin. 

4. Rüzgarı hesaplayın. Kafadan geldiğinde daha yavaş, kıçtan geldiğinde daha devirli 

kullanmaktan kaçınmayın. Birçok kez en zorlayıcı olanı yandan geldiği durumdur. 

5. Tornistan basmadan önce uzanıp suda yüzen bir halat olup olmadığına bakın. Arkadan 

çekilen dinginin halatı pervaneye en çok dolanan halattır!  

6. Teknenin kıçında çekilen dingiyi başa alın. Bunun için en iyi zaman, teknenin üstünde 

yol olmadığı tam tornistana geçerken oluşan aralıktır.  

7. Tornistanda teknenin dümen dinlemesi ancak üzerinde yol varsa mümkündür. Bir 

şekilde manevra kesintiye uğrarsa, tekrar tornistan basacaksanız, pervane etkisiyle 

teknenin kıçının atacağını hesaplayın. 

8. Gerekirse demiri alıp tekrar çıkmak ve tüm manevrayı tekrarlamaktan çekinmeyin. 

9. İskeleye ya da rıhtıma bağlanmak sizi bekleyen bir profesyonelin olduğu durumlarda 

nispeten kolaydır, yoksa bir yabancıdan rica etmek gerekebilir. Başkalarının attığı 

bağları, profesyonel bile olsalar, her iş bitip sahile çıktığınızda mutlaka kontrol edin. 

10. Eğer kimse yoksa, iyice yanaşıp birisinin rıhtıma ya da iskeleye çıkması gerekebilir. 

Olası yaslanmalar için kıça bağlı bir balon usturmaçayı hazırlayın. 

11. Eğer uzun bir koltukla kimsenin olmadığı bir sahile bağlanıyorsanız, uzun koltuğu 

hazırlayın, rodasını açın, düzenli olduğuna dikkat edin. Bir ucunu uygun yerden dışarı 

çıkartıp, diğer ucunu mutlaka tespit edin. 

12. Sahile yüzerek çıkacaksanız mutlaka ayakkabı veya terlik giyin. 

13. Eğer mesafe uzunsa koltuk halatının tamamını dingiye vererek, demir atmadan önce 

sahile gönderin. Demir atma manevrasına, sahildeki koltuk bağlandıktan ve dingi 



teknenin nihai duracağı yere geldikten sonra başlarsanız vakit kaybetmeden rahatlıkla 

bağlanabilirsiniz.  

14. Dingiyle çıkacaksanız sahile çıktığınızda önce dingiyi sağlama alın.  

15. Her zaman rüzgarüstü koltuğu önce bağlayın.  

16. Kıç koltuklarının çımaları tekneye bağlı olmalıdır. Diğer çımayı verirken uygun 

yerden çıktığına, etraf vardavela ve/veya başka unsurlara takılmayacağını kontrol edin. 

17. Deplasmanı büyük ağır teknelerde, koltuğun boşunu elle almakta zorlanıyorsanız, 

motor kuvvetinden yararlanın. Tornistan yarım yol basılıyken, kıç koltuğun boşunu 

alıp, voltalayıp bağladıktan sonra motoru boşa aldığınızda koltuğun gerileceğini 

göreceksiniz. 

18. Koltukların hepsini bağladıktan sonra demirin de boşunu alın.  

19. Tekneyi hemen terk etmeyin. Bir süre tarayıp taramadığına bakın. Bunun için en 

uygun gözlem boşalan koltuk halatlarını takip etmektir. 

Ayrılırken 

Çıkarken yapılacaklar girerken yapılacakların tam tersidir, ancak birkaç küçük husus. 

1. Rüzgarüstü koltuk veya açmazlar en son çözülür. Diğerlerini önceden boşlayın. 

Koltukların doblin olması tekne içinden çözülüp, alınmasını kolaylaştırır. Bir diğer 

kişinin pontonda veya rıhtımda beklemesine gerek kalmaz.  

2. Eğer rüzgar yandan bastırıyorsa ve sertse, yavaş çeken ırgatlarda sadece onun hızıyla 

çıkmaya çalışmayın. Motorla basıp hızla sıkışık yeri terk edin.  

3. Botun rüzgaraltında kalıp, diğer tekne ve onun zinciriyle çapariz yapması sık 

karşılaşılan bir durumdur. Çıkmadan botu neta edin. 

4. Usturmaçaları ayarlayın. Çıkış veya girişte zor durumlar için serbest bir balon 

usturmaçanın, güvertede el altında bulundurulması her zaman çok yararlıdır.  

Bir limana nasıl girildiyse, öyle çıkılır… 

Güney sahillerinde yüksek yamaçlardan gelen sert rüzgar ve civarnalar demirde kalan herkesi 

rahatsız eder. Kısa sürmelerine rağmen, oldukça şiddetli esmeleri sebebiyle rahatsızlık 

verirler.  



 
Kıçtan sahile bağlanmış tekneler, rüzgara paralel iseler hele de karaya aldıkları koltuk rüzgar 

üstündeyse rahat ederler, bu sayede demire binen yük en azdır. Ancak teknelerin bordasından 

gelen sert rüzgarlarda hem kıç koltuğa ama daha da fazla demire yük binmesi taramaya 

sebebiyet verebilir. Bu durumda, kıç koltuk teknenin başına götürülerek, teknenin kafasının 

rüzgara doğru dönmesi sağlanır.    Demire binen yük paylaştırılmış olur.  

Ancak bu işlem diğer teknelerin de benzer bir uygulama yaptığı durumlarda mantıklı bir 

yaklaşımdır. Yandaki büyük teknelerden alınan açmazlar, demire binen yükü azaltmada 

yararlı olabilir.  

Bütün bu önlemlere rağmen demir tarıyorsa, demir alıp çıkmak gerekir. Genelde yüksek 

yamaçlardan inerek sahilde çok sert esen bu kaçaklar, koydan çıkıp açıkdenize seyredince 

etkilerini kaybederler. (Resim-58) 

 

Demir atmayı bilmek kadar almayı bilmek de meziyettir. 

  

Resim-58: Kıçtankarada rüzgarın yön ve şiddetindeki değişikliklere göre 
yapılan farklı uygulamalar. Sert havalarda kıç koltukların esnemesini 

arttırmak için, çapraz koltuk tutulur, daha uzun halat daha çok esner. Çok sert 
rüzgarlarda, koltuğu tercihen rüzgarın geldiği yöne doğru tutmak, demire 

binen yükü azaltır. 



BAŞTANKARA 
En kolay kara baştankara 

Birçok dümencinin ortak görüşüne göre, gerekli kıç demiri 

düzeneği olan bir teknenin en zor rüzgar ve akıntı şartlarında en 

sıkışık bir limanda dahi baştankara olması diğer demirleme 

tekniklerine göre çok daha kolaydır. Hızla sığlaşan sahilde, 

dümen palasını dibe oturtma riskine engel olur, tornistanda 

manevra dinlemeyen pervane ve dümen sorunlarıyla da 

uğraşılmaz. Kalabalık rıhtım ve pontonlara yanaşınca, tekne içi 

mahremiyeti sağlanması bir diğer avantajıdır.  

Başlıca dezavantajı 

karaya giriş-

çıkışlarda teknenin 

pruvasının, kıçına 

kıyasla çok daha az uygun olmasıdır. Bu şekilde 

yanaşmayı tercih eden birçok tekne sahibi 

teknelerinin pruvasında, vardavelaya ya da 

demire monte edilen portatif merdivenler taşırlar 

(Resim-59).  

Kıç Demiri 

Tecrübeli denizcilerin teknelerinde 

vazgeçemediği elemanlardan birisi de kıç 

demiridir. Zorlu manevra edilen dar limanlarda 

büyük kolaylık sağlayabildiği gibi acil 

durumlarda hazır bir düzenekten salıverilmesi de 

önemli bir avantajdır.  

Genelde ana demirini pruvada kullanan gezi 

yatlarının büyük kısmında kıç demiri elle atılır ve 

çekilir. Daha büyük teknelerde, bu iş için kıçta 

bir ikinci ırgat bulunabilir.  

Elle atıldığı ve çekildiği durumlarda hafif 

olmasını sağlamak amacıyla, sadece halat veya 

halat/zincir kombinasyonuna ek olarak hafif 

yapıda alaşım metal modeller, genellikle 

alüminyum olanlar tercih edilir. Bu amaca en iyi 

hizmet eden çapa 

tipleri Fortress, 

FOB light ve 

Guardian’dır. (Bkz. 

Demirler ) 

Demiri attıktan sonra zincirin ve halatın, bazen de üstünde yol 

olan teknenin ilerlemesi sırasında çapariz yaratmaması için 

zincirin ve halatın düzgün şekilde istiflenmiş olması ve tekneyi 

belli bir sabit dönen makara/yuvadan terk ediyor olması büyük 

yarar sağlar. (Resim-60) 

Ancak yanaşmadan sonra, halatın bu yuvadan alınarak standart 

kullanılan kurtağzından geçirilerek bir koçboynuzuna 

sabitlenmesi gerekmektedir.  
Resim-60: Kıç demiri 

düzeneği.  

Resim-59b: Manevra esnasında 

demirin bir düzenekle atılması veya 

bu yoksa bir kovadan yararlanmak 

zincir ve çapanın tekne bordasının 

zarar görmesine engel olur.  

Resim-59: 

Baştankara olmuş 

teknelerde giriş çıkış 

kolaylığı sağlayan 

uygulamalar 



Kıç demirinde kullanılan halatın, diğer demir veya tonoz halatları gibi çok iyi esniyor ve 

batıyor olması gerekmektedir. Her ne kadar ıslandığında mukavemetini belli oranda 

kaybediyor dahi olsa bu amaca en iyi hizmet eden ürün naylondur (Bkz- Halatlar).  

  



TONOZLAR 
 

  
  

Ancak Türkiye’deki marinaların 

çoğunda demir atılmadan, sabit 

tonoz düzeneğine bağlı 

halatlardan yararlanılmaktadır. 

Bu tür kalabalık yerlerde, giren-

çıkan teknelere çapariz 

yapmaması için ayrıca şamandıra 

kullanılmaz. Tonoz halatları, 

uzun tutularak, iskeleye volta 

edilir. Tekne yerine yerleştikten, 

sonra halat başa götürülür ve 

boşu alınır. Kıçtan verilen 

koltukların sahile bağlanması ile 

tekne yerleşmiş olur.  

Rüzgarın yandan bastığı 

durumlarda bu ameliyenin 

hızlı bir şekilde yapılması 

gerekebilir, önceden hazırlıklı 

olmak uygundur. (Resim-62) 

 

Büyük teknelerde, marina botları 

tonoz halatını önceden karaya 

çıkıp alarak, teknenin başına 

getirirler.  

Tonoz halatının boşunu elle 

almak mümkün olmadığı 

durumlarda, tekne nispeten açıkta 

tutularak, tonoz halatı volta edilir 

ve kıç koltuklarının boşu, tornistanda yol vererek, motor yardımıyla yapılır.    

Yelkenli teknelerde kıç koltuklarının boşunu almanın bir diğer yolu da büyük cenova 

vinçlerini kullanmaktır. 

Resim-61: Şamandıraların (2) hafif olduğu tonoz sistemleri. Solda tek, sağda 2 
demirli sistem. Rüzgarın veya akıntının yön değiştirdiği sistemlerde, fırdöndü 

(1) şarttır. 

Resim-62: Üstte şamandırasız kıçtankara 
sistemi. Marinalarda uygulanan standart 

yöntemdir. Ağır şamandıra dalgalı denizlerde 
süspansiyon görevi görür.  Alttaki resimde 

sahil bağlantısında yay mevcut. 



 

Eğer düzenek müsaade ediyorsa 

 Zinciri kavaletadan çıkartıp tonoz 

halatının boşunu ırgtın feneri ile 

almak mümkündür. Haltın yükte 

devamlı ırgat üstünde kalmasına 

engel olmak için tonoz halatını 

barbarişka ile teknenin 

koçboynuzuna almak tercih 

edilmelidir.  

Bununla beraber İstanbul Boğaz’ı 

ve benzeri dalgalı demir yerlerinde 

ağır şamandıralar ve bunları zemine 

bağlayan apiko zincir sistemleri 

kullanılır. Yanaşma sırasında 

çapariz yaratmakla beraber halata 

binen yük için amortisör görevi 

görerek, hem zemindeki hem de 

teknede üstü bağlantıları 

zorlamazlar. (Resim-62)  

Üçüncü tip tonoz sistemleri, daha 

geniş yer imkanı olan, rüzgarın yön 

değiştirmesi ile teknenin kendi 

etrafında serbestçe dönmesine izin 

veren sistemlerdir. Teknenin 

dönmesiyle su altı sisteminde sorun 

yaratılmaması için ağır fırdöndü 

şarttır. Şamandıralar küçük olup, tekneye alınırlar. 

(Resim-61)  

Tonozlar ister barınakta, ister marinada isterse de açıkta 

zemine çok ağır sistemlerle tespit edilirler. 

Çoğunlukla kullanılan sistem ucuz olması sebebiyle 

beton bloklardır. Bundan başka ağır demirler veya 

mantar çapalar da kullanılabilir. 

 

Bilmediğiniz bir limana geldiğinizde, su yüzeyinden 

bakıldığında ne kadar sağlam gözükürse gözüksün, 

bilmediğiniz bir tonozu almak bazı riskleri de 

beraberinde getirir. 

Genelde tonoz sahiplidir ve sahibi kısa süre içerisinde 

dönebilir. Yüzeyden bakıldığında sağlam gibi dursa 

bile, dipteki bağlantını kontrol edip kendi teknenize 

uygunluğunu teyit etmeden tonoza güvenmemek 

gerekir. Eğer varsa tonozlardan sorumlu olan kişiye 

ulaşmak, bu açıdan doğru yaklaşımdır. Genelde bu tür 

limanlarda, sizi görüp gelen bir bekçi-bakıcıya ulaşmak 

kolaydır.  Resim-64: Tonoz sistemi ve 
şamandırası 

Resim-63: Tonoz Düzenekleri. Beton blok 
gibi sabit bir tonoza serbest bağlanmak 

için fırdöndü şarttır. Daha sıkışık 
ortamlarda, özellikle de fırdöndü 

kullanmamak için baş-kıç sabit düzenek 
tercih edilir. 



  

Tonoz halatlarının yüzmemesine özellikle dikkat etmek gerekir, pervaneye takılır ve çapariz  

verebilirler. Bazı durumlarda tonoz halatının manevrayı kolaylaştırması amacıyla hızla 

batması için üzerine ağırlık bağlanabilir. (Resim-63b) 

TONOZ ŞAMANDIRALARI 

Ağır tonoz şamandırası ile alargada durulduğunda 

şamandırayı sudan kaldırıp, tekneye koymak mümkün 

olmadığı için özellikle de metal olanlar tüm gece teknenin 

gövdesine çarparak zarar verebilir. Buna engel olmak için 

kalıcı çözümlere ek olarak gecelik bağlanmalarda tek çare 

kıçtan da demir atmaktır. Günümüzde saç şamandıralar 

gittikçe azaldı, artık birçok ağır şamandıra plastik 

materyalden üretiliyor. Plastiğin zarar görüp tüm düzeneğin 

kaybına engel olmak amacıyla içerisi poliüretan ve benzeri 

materyaller ile doldurulmuş olabilir.  

Genelde kalın olan tonoz halatlarının güverteye alınan 

çımaları genelde kasa yapısındadır. Bu tip kasaları tekneye 

bağlarken koç boynuzu üzerine geçirmeyip ayrı bir halat ile 

sabitlemek daha doğru olur. Sert fırtınada kasayı 

koçboynuzundan çıkartmak neredeyse imkansız hale gelir.  

Plastik şamandıraların üzerlerindeki plastik mapalar 

tekne bağlamak için kullanılmaz. 

Tekne ile yaklaşırken bu mapa kakıçla yakalamaya çalışmak 

zor bir işlemdir. Bunun yerine kakıç suya daldırılarak alttan 

gelen kalın halat alınmalıdır. Bazı kakıçlarda bu tür mapaları 

yakalamak için özel düzenekler bulunabilir.  

Tonoz şamandırasına yaklaşırken rüzgaraltından yaklaşmak gerekir. Özellikle sert rüzgarda 

bu zor bir manevra olabilir. Teknenin pruvasından halatı alınan şamandıra en kısa sürede 

güverteye çıkartılıp  

 

 

  

Resim-65: Çeşitli 
kakıçlar 



ZOR ANLAR 

Demir Taraması 

Demir taramasının önüne geçmenin en kesin yolu DEMİR ATMAMAKTIR! 

Demir atmak ve tutturmak, yani taramadan güvenle durmak her kaptanın istediğidir ancak 

belirlenemeyen faktörlerin fazlalığı bu olayı bir bilim olmaktan çıkartmıştır. 

Ne kadar pahalı demirler, sistemler kullanılsa güvenli demir yerleri seçilse dahi en 

nihayetinde bir doğa sporu olan yelken veya denizcilikte tüm faktörlerin insan elinde 

olabilmesi ya da kontrol ediliyor olmasını beklemek hayaldir. 

Dolayısıyla yapılacak doğru hareketleri bilmek, teknenin, donanımın ve ekibin sınırlarının 

farkında olmak,  mantıklı karar vermek, dikkatsizce davranmamak başarıyı belirleyen esas 

faktörlerdir. 

Eğer çapa tırnakları saplanmış, şartların iyi uygun olduğu tespit edildiyse, artık gönül rahatlığı 

ile yatıp uyunabilir! 

Ancak şartların değişmesi, rüzgarın artması ya da bir başka kişinin gelip sizin demirinize 

takarak yerden sökmesi her zaman olabilecek hadiselerdendir.  

Tarama ne kadar erken fark edilirse, o kadar kolaylıkla ve sorunsuzca çözülür. Tecrübeli 

denizciler, teknenin içindeyken bile dibe sürtünen zincirin çıkardığı sesi ayırt edebilir. Metalin 

kuma ya da dipteki taşlara sürtünerek ve çarparak çıkarttığı sese alışan kulak tehlikeyi 

zamanında farkeder. 

Eğer güvertedeyseniz, teknenin rüzgara kafasını çevirmemesi, bordadan almaya başlaması ve 

bu şekilde sürüklenmesi önemli belirleyicidir. 

Kerterizler değişir, yandaki teknelerle olan açı ve yakınlık değişir. Rüzgaraltı tarafa önceleri 

yavaş sonra hızla yaklaşmaya başlanır. 

Eğer rüzgar sahilden esiyorsa, tarama gittikçe hızlanır. 

Kıçtankara bağlı olunduğu durumlarda, kıç koltukları gergin vaziyetten gevşek bir hale 

geçerler. Zincire baş üstünde elleyince, yukarda anlatılan titreşimi hissetmek mümkündür. 

Riskli yerlerde demir nöbeti tutulabilir. Derinlik ve GPS alarmları erken uyarı sağlayabilirler. 

Tarayan demirde yapılacak tek şey 

demiri alıp tekrar atmaktır. Kalomayı 

arttırarak demirin tutunmasını 

beklemek birçok kez taramanın 

önüne geçmez. 

Eğer şartların değişmesi veya bir 

başka aksilik yüzünden tarama 

gerçekleşti ise belki de aynı yere aynı 

şekilde demir atmayıp stratejiyi 

tamamen değiştirmek gerekebilir.  

Irgat Bozulması 

Irgat bozulmasının en sık karşılaşılan 

sebebi elektrik yetersizliğidir. 

Genelde akü voltajının kontrolü ile 

tespit edilir. Irgat çalıştırılmadan önce motor çalıştırılmasının altında bu mantık yatar. Bazı 

düzeneklerde motora yeteri kadar boşta gaz vermeden (>200 rpm) yeterli akü takviyesi de 

sağlanamaz. Birçok sistemde, aküleri korumak için motor çalışmadan ırgat kumandası da 

çalışmaz. Özellikle kiralık teknelerde yaygın olarak kullanılan sistem bu şekildedir. Ancak biz 

Resim- 67 : Irgatın bozulması durumunda 
direkteki vinç ile zinciri toplamak  



kendi uygulamamızda bu devreyi kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Acil bir durumda motor 

çalışmazken de ırgat motoruyla demir atmamız ya da çekmemiz gerekebilir.  

Irgat çalışmasıyla ilgili ikinci sık rastlanan sebep elektrik bağlantıları kaynaklı oluyor. 

Kumanda butonları, selenoidler, gevşemiş bir pabuç, atmış sigorta veya kapatılmış ırgat 

şalteri sebepler arasında başı çekiyor.  

Kumandadaki bozukluklar, eğer varsa kokpit kumandası ile kontrol edilebilir. Kumanda 

üzerindeki kabloların kısa devre edilmesi denenebilir. Marş 

motoru mantığı ile çalışan ırgat motorunun marş selenoidi 

görevini gören ünitedeki bozukluk aynı şekilde ağır bir 

anahtar ile yoklanmasıyla çözülebilir. Yedeği varsa 

değiştirmek uygun olur. Eğer iki selenoid varsa yerlerini 

değiştirerek sadece vira etme fonksiyonu aktif hale 

getirilebilir.  

Irgatın kendisi çok ender olarak mekanik sorunlara bağlı 

olarak çalışmıyor olabilir. En sık sebep sonsuz dişlinin 

kırılması, sıkışması veya sıyırmasıdır.  

Irgat çalıştırılamıyor ise atılmış demir el ile çekilebilir. 

Birden fazla kişinin uygun pozisyon alarak uyumlu çekmesi 

ile çok derine atılmış demir ve zincir düzenekleri güverteye 

almak mümkündür. 

Eğer az sayıda kişi varsa direğe monte vinç veya cenova 

vinci kullanılarak zincir güverteye alınabilir. Bu işlem 

sırasında iki adet bosa kancası olması kullanım kolaylığı 

sağlar. (Resim-67) 

Demiri motor yardımıyla yüzeye almanın bir diğer yolu da 

Alderney Halkası ve Şamandırası kullanmaktır. (Resim-68) 

Demir Takılması 

Kayalık taşlık yerler demir takılmasının en sık 

karşılaşılan doğal sebeplerini oluşturur. Bu tip 

yerlere demir atmak standart uygulamalar 

içerisinde değildir. Ancak bazı zorunluluklar 

sebebiyle demir atılması gerekiyorsa mutlaka 

kurtarma şamandırası veya düzeneği kullanılması 

gerekir. (Resim-68a) 

Biz kendi uygulamamızda tüm çapaların meme 

bölgesine sabitlenmiş birer yüzer halat 

kullanıyoruz. Bu halatlar demirlerin bulundukları 

loçada yerlerine sabitlenmesi amacıyla 

kullanıldığı gibi aynı zamanda da takılma 

durumunda çapanın yerini dipte tespit etmek 

amacına da hizmet ediyor.  

Tabi olmayan takılma sebeplerinin başında diğer 

teknelerin demir ve zincirleri gelir. İstisnasız her 

zaman kıçtankara yanaşmalarda gerçekleşir. 

Birbirine paralel zincir serilmediği durumlarda 

karşılaşılan bir durumdur.  

Önce demir atan, önce çıkmak istediğinde zinciri 

altta kaldığı için takılma gerçekleşir. Eğer üstteki 

Resim- 70 : Takılan çapa için 
kullanılan kurtarma düzenekleri  

Resim-68: Alderney 

Halkası. Irgat 

kullanmayan, çapayı elle 

atıp çeken küçük balıkçı 

tekneleri tarafından 

yaygın olarak kullanılır   

Resim-68a: Kurtarma halatı ve 

şamandırası 



donanım daha ağır ise, alttaki zinciri küçük ırgat ile kaldırmak mümkün olmayacaktır. 

Eğer kaldırma yapılabilirse, su yüzeyine getirilen diğer zincire bosa vurarak, çapanın 

kurtulması sağlanır. Eğer su yüzeyine kadar getirilemediyse ancak dipte zincirler gözüküyorsa 

kurtarma kancaları kullanılabilir. (Resim-72)  

Bunun gerçekleşmesi için üstte olan zincir sahibi tekne kendi ırgatına boş koyar. Bu sayede 

kendi çapasının tırnakları zeminden kurtulmadan zincirin üzerindeki yükü azaltır, kaldırmayı 

sağlar. Eğer karaya yakınsa, rıhtıma çarpmamak veya kıyıdan uzak durmak amacıyla kıç 

koltuklarına boş koyup ileri yol vermek gerekebilir. 

Eğer üstteki zincirin sahibi bulunamıyorsa veya çıkmıyorsa, zincirin boşunu mümkün olduğu 

kadar fazla boşunu alıp, tornistanda diğer teknenin pruvasına doğru hareket ederek dipteki 

çapayı zemin içinde taratarak kurtulmak mümkün olabilir.    

Takılma durumunda ilk yapılması gereken yaklaşım, eğer şartlar mümkünse maske ve şnorkel 

ile dalıp durum tespiti yapmaktır. Eğer suya 

girmek uygun değilse, ayna kullanarak 

yukardan bakma suretiyle tespit yapılabilir. 

Eğer su bulanıklığı direkt gözleme izin 

vermiyorsa, amatör dalgıçlar için dalıp 

demir ve zincir ile uğraşmayı tavsiye 

etmiyoruz.   

Bunlar çözüm olmazsa üstteki zincir sahibi 

tekne demir alıp çıkması gerekir.  

Sonradan gelen, önce demirleyenin 

hakkına riayet eder! 

Demir Bırakma 

Bazı acil durumlarda, karışıklık veya çapariz çıktığında demiri bırakmak gerekebilir. Bir halat 

zincir kombinasyonu olan donanımlarda keserek çıkmak mümkündür. Ancak tamamı zincir 

olan durumlarda zincirin kesilmesi söz konusu olmayacağı için sorun olmadan tüm zinciri 

fora edip çıkmak gerekecektir. Her iki durumda da sonradan gelip bulmak açısından zincire 

bir şamandıra bağlamak uygun olur. Birçok durumda hem başkalarına da çapariz vermemesi 

hem de dikkat çekmemesi açısından yüzeyde kalmayacak şekilde bağlanan bir şamandıra 

donanıma kolay ulaşılmasını sağlayacaktır.   

Demirde kazalar 

Parmak sıkışması. Kavaletaya ve demirin eklemine.  

Son dönemdeki demirlerin eklemsiz, tek parça olarak yapılmasının sebebi budur 

Halatın ayağa sıkışması. 

Halatın elde yaralar açması. Mutlaka eldiven. 

Demiri düşürmek. Ayak parmaklarına dikkat! Mutlaka ayakkabı. 

Halatın etrafa takılması, sıkışması. 

Çarpışmalarda el ayak yoktur, USTURMAÇA vardır.  

  

Resim-72: Kurtarma kancaları farklı 

şekillerde üretilmiş olabilirler. Ancak 

prensipte takılan zinciri askıya alan 1. 

Halat ve kancayı kurtaran 2. Halat 

(turuncu renkte) ile kullanılırlar 



Demirleme İşaretleri 
 

 

 
 

 

 

 

  

Resim-130: 50 metreden kısa demirdeki tekne, direk tepesinde, her yönden görülür 

tek beyaz ışık yakar. 50 m’den uzun tekne baştaki daha yukarıda, her yönden 

görülür iki beyaz fener gösterir. Gündüzleri, demirdeki tekne, baş üstünde her 

yerden görülür tek siyah küre taşıması adettendir. 

 



SÖZLÜK 

TERİM AÇIKLAMA 

Aborda: Bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yandan yanaşması  

Abosa: Hisa edilmekte olan bir halatı veya vira edilmekte olan bir zinciri tut veya geçici  

olarak durdur anlamında verilen komut, bosaya vurmak 

Abramak: Kontrol altına almak, komutası altında tutmak, üstesinden gelmek, deniz  

taşıtlarını yönetmek  

Açevele Gönderi: Açevele işlemini yapmakta kullanılan gönder 

Açığa Çıkmak: Rıhtıma aborda veya kıçtan kara olmuş bir geminin bulunduğu yerden  

avara ederek daha uzaktaki bir yere demirlemek için sahilden uzaklaşması.  

Açıkta Eğlenmek: Bir teknenin sahilden veya iskeleden yada limandan açıkta beklemesi  

Açılır Bakla: Zincir kilitlerini birbirlerine eklemekte veya zincir üzerinde bulunan  

fırdöndünün iki ucundaki baklalara takılan ve gerektiği zaman kolay ve çabuk  

açılabilen bakla.  

Admiralti :Demiri Balıkçı demiri olarak da bilinir. Çiposu kollarına dik olan demirlerdir. 

Çipolar bu tip demirlerin bir kısmında sabit, bir kısmında ise hareket edebilir şekilde  

yapılırlar. Kayalık ve taşlık zeminlerde iyi tutar. 

Aganta: Hisa veya laçka edilmekte olan bir halatın veya zincirin kısa bir zaman süresi  

için akışının durdurulması, tutulması için verilen komut [Aganta iskota, aganta borina  

borinata]  

Akmak: Çıması dışarıda bulunan bir zincir veya halatın kendi kendine sağılması 

Akova: Demir memesinin suya temas edecek şekilde fundoya hazır bulundurulması 

Alarga: Sahilde bulunmayan açıkta bekleyen. [Alargada bekle] 

Alargaya Çıkmak: Bir geminin sahil ile ilişiğini kesip, sahilden uzaklaşması, açığa çıkıp  

yatması 

Alesta:Hazır olmak, hazır olarak beklemek. Alesta tramola [Tramola etmeye hazır ol]  

Alesta Ferro: [Demir atılmaya hazır] Demirin fundoya hazırlanması için verilen komuttur.  

Anele: Hareketli demir halka  

Apıştırmak: Demirler arasındaki mesafe ve zincirler arasındaki açı pek yakın olmamak  

üzere çifte demir atmaktır. Bu şekilde demirlemenin amacı dar olan liman sahalarında  

geminin gezmesine engel olmaktır. [Baş-Kıç Demirleme] 

Apiko: Demirin vira edilişinde deniz dibinden kurtulup dimdik durduğu vaziyet; veya  

dikkatli olarak beklemek.  

Askı Mapası: Bir demiri kaldırmak için bedenine konmuş olan mapa  

Avara (Avara Etmek): Gemi, bot veya teknenin yanaşmış olduğu yerden ayrılması 

Aybocu/Ayboc:i Zincirin ırgat çalıştırılarak aşağı alınması, indirilmesi. 

Aykırlama: Akıntı veya rüzgar etkisi ile demir üzerinde yatan bir geminin demir  

yönünün aksi yönünde salması.  

Baba: Halat volta etmek için ağaç veya madenden yapılmış silindirik biçimli, başlıklı  

Badarna Etmek: Bir halatın aşınmaması için üstünün halat veya koruyucu bir malzeme  

ile sarılması  

Bağ: Sağlam düzgün, kolaylıkla bağlanıp çözülmek üzere gemicilerin yapmakta olduğu  

düğümler 

Bağlama: Bir gemi veya deniz aracının şamandıra, iskele, rıhtım gibi yerlere yatmak  

maksadıyla halat vermesi.  

Bağlama Limanı: Ticaret gemilerinin kayıtlı olduğu ve her türlü tescil işlemlerinin  

yapıldığı limanlardır.  

Bakla: Zincirin her bir halkası  

Balıkçı Bağı: Bir halatı aneleye bağlamak için kullanılan bağ  



Balon Usturmaça: Halattan, hasırdan veya sentetik malzemeden yapılmış, içi  

doldurulmuş veya şişirilmiş balon biçimli bir usturmaça çeşidi  

Barbarişka: Tutulmakta olan bir halatın kaymaması için üzerine ince bir halat ile  

mezevolta alınıp gemi tarafına dolaştırılarak meydana getirilen bosadır 

Barınma: Fırtınalı havalarda en yakın limana girme veya kıyının korunmalı bir yerinde  

demirleme 

Baştankara Etmek: Tekneyi bir sahile veya kumsala baş taraftan oturtmak veya  

yanaştırmak  

Bordalamak: Denizdeki bir geminin veya sahildeki bir mevkiin, seyretmekte olan bir  

geminin kemeresi veya 090-270 nispi istikametinde bulunmasıdır.  

Bosa / Bosa Tutmak/ Bosaya Vurmak: Demir zincirlerini tutmak için güverteye  

sabitlenmiş mapalara bağlı ve uçları maçalı zincirler. 

Boş Almak: Gevşek bir halatı germek maksadıyla fazlasını çekmek  

Boş Vermek: Halatı kaçırmak  

Büküm: Halatın veya bir yomanın sağa veya sola doğru kollarının bükülmesi  

Çıma: Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı  

Çımacı: Yolcu gemilerinde geminin iskeleye yanaşması esnasında sahile halat veren, geri  

alan gemiciler 

Çıpo: Özellikle admiraltı demirinde bedenin üst kısmından anelesinin altında geçen  

kollara dik olarak bağlanmış hareketli veya sabit ağaç veya metal kollar.  

Çifte Demir (Çiftelemek) Bir limanda tek demirde yatılırken havanın sertleşmesi veya  

fırtına çıkması durumunda demirin taraması veya zincirin fazla deste olması ihtimaline  

karşı ikinci demirinde atılarak her iki demir kalomaları birleştirilerek geminin iki demir 

üzerine bindirilmesi 

Demir: Gemi ve deniz araçlarını istenilen yerde sabit tutmak için halat veya bir zincire  

bağlı olarak denize bıraktıkları özel biçimde dökme demir veya çelikten yapılmış  

ağırlıklar. [Çapa, Çıpa vera Ferro]  

Demir Almak: Demir üzerinde bulunan bir geminin demirini dipten çıkartıp gemiye  

alma işlemi 

Demir Anelesi: Halat veya zincirin demire takılması için demir bedeninin üst tarafına  

açılmış olan delikten geçirilen yuvarlak halka veya harbili kilit.  

Demir Atmak: Bir gemiyi istenilen yerde durdurup yatmak maksadıyla demiri fundo  

edip zincirine yeteri kadar kaloma verme işlemi 

Demir Bırakmak /Demiri Kesmek: Demirli bir geminin demirinin bir leşe veya herhangi  

bir yere takılması veya aniden seyre çıkılması zorunluluğu olduğu zamanlarda zincir  

kilitlerinden birinin fora edilip, zincirin markalanarak denize bırakılması 

Demir Irgatı: Demirleri fundo veya vira etmek için gemilerin başüstüne konulmuş yatay  

veya dikey olarak çalışan ırgat.  

Demir Kestirmek: Herhangi bir dış etki ile gemi zincirinin herhangi bir yerindeki  

baklasının kesilerek demirin ve zincirin denize gitmesi.  

Demir Loçası: Demir zincirinin içinden geçtiği, demirin oturduğu yer 

Demir Memesi: Demir kolları ile bedeninin birleştiği en uç nokta. 

Demir Şamandırası: Demirin denizdeki yerini belli eden ve demir anelesine bağlı bir  

halat ucundaki şamandıra.  

Demir Taramak: Fırtınalı ve denizli havalarda demirli bir geminin demirlediği mevkiden 

farklı bir mevkiiye doğru sürüklenmesi. 

Demir Tırnağı: Demir kollarındaki sivri uçlar. 

Demir Üzerinde: Demirli bir gemiyi ifade eder. 

Demir Üzerinde Yatmak/Demirde Yatmak: Bir yerde demirli olarak uzun süre kalmak 

Demir Yeri: Liman dışında demir atmaya ve demir üzerinde emniyetle yatmaya uygun  



olan yerler. 

Demiri Fundo Etmek: Demiri denize atmak 

Demiri Vira Etmek: Demirlemiş bir geminin demirini alması için yapılan işlem. 

Demirlemek  

Demirlemek: Gemiyi istenilen yerde tutmak amacıyla demirin fundo edilmesi 

Deste Etmek (olmak): Halatın veya zincirin iyice gerilmesi  

Dikiş: Bir halatın çımasını kendi bedenine irtibatlamak veya diğer bir halata eklemek  

için açılmış kolların, açılmamış kolları arasına kavalya ile sıkıştırılması. 

Doblin: Bir halatın iki çıması arasındaki sarkık kısım  

Doblin Almak/Vermek: Bir halatın iki çımasının gemide kalmak üzere bordadaki veya  

sahildeki bir babaya sarılması  

Düğüm: Bir halatın bedeni üzerine yapılan krozun içinden halat çımasının geçirilmesi ile  

yapılan bağ. 

Dülger Bağı: Halat çımalarını direk, seren ve babalara bağlamak için yapılan bağ. 

Ellemek: Halat bedenini bir elden diğer ele geçirmek suretiyle halatı çekmek. 

Etli Zincir: Baklasının boyuna göre kalınlığı fazla olan zincir.  

Façuna: Halatların fazla sürtünme ve temasa maruz kalan kısımlarının mürnel veya  

gırcala sarılarak korunması 

Fırdöndü: Zincirin gamba almaması için aralara konan bir eksene bağlı olarak bağımsız 

dönen iki yarım bakladan oluşan kilit  

Fora Etmek: Bir yere volta edilmiş olan halatın çıkartılması 

Fundo/Funda: Demirlemek için verilen komut  

Gamba Almak: Halatın veya zincirin kendi etrafında dönmesi veya burulması  

Gam/Gamba: Halat veya zincirlerin hatalı toplanması nedeniyle meydana gelen  

dolaşıklık ve burulma. 

Göz Demiri: Bir tarafında iki demir bulunan demirlerden pruvaya yakın olan ve ocaklık 

demirinin ilerisinde bulunan ve ocaklık demiri ile aynı evsafta olan demir. Gemiler  

demirlerken daima göz demirlerini kullanırlar.  

Göz Loçası: Göz demirinin yerine oturduğu loça.  

Halat: Bitkisel, sentetik veya çelikten yapılmış ve kolların bükümünün aksine kolların  

bükülmesiyle meydana gelen, bükülmeye ve çekmeye uygun çevresi 2.54 cm ‘den( 1  

burgata) büyük olan urgan 

Halat Bosa: Demir atıldıktan sonra demirin ağırlığını ırgat üzerinden almak için  

çımaları güvertedeki mapalara bağlı diğer uçlarında ceviz bulunan kısa halatlar.  

Halat Üzerinde Yük Bulunması: Gergin veya yük kaldıran bir halatın üzerindeki baskı 

Halat Vermek: Yanaşmakta olan tekneden kıyıya halat uzatmak 

Halatı Neta Tutmak: Halatları roda ederek tekrar kullanmaya hazır bulundurmak 

Hırça Mapası: Zincirin zincirlikteki çımasının omurgaya bağlandığı kilit. 

Irgat: Demirli gemilerin zincirini almada, sahile verilen halatların boşunu almada kullanılan 

stim, motor, elektrik veya elle çalışan güverte makinesi. 

Irgat Manivelası: Irgat makinelerinin arıza yapması sonucunda zinciri gemiye almak ve 

ırgatın insan gücü ile çalıştırılması için ırgat manivela yuvalarına sokulan demir veya ağaçtan 

yapılmış kollar.  

Irgat Palamar Babası: Sahile verilmiş halatların boşunu alarak halatı germek için halatın 

gemide kalan kısmının sarıldığı ırgat üzerindeki yanları çıkıntılı yatay veya dikey vaziyetteki 

silindir.  

Irgata Almak: Güverte üzerine volta edilmiş halatı babadan fora ederek ırgat fenerine 

vurmak. 

İğnecik : Dümenin kıç bodoslamaya bağlanabilmesi için erkekli ve dişili çift menteşe.  

İsparmaça: Deniz içindeki iki veya diğer gemilere ait zincirlerin birbirine dolaşması.  



İzbarço Bağı: Direk ve armalar üzerinde çalışacak personeli oturtarak yukarı çekmek için 

yapılan bağ. 

Kakıç: Suda bulunan halat veya şamandırayı yakalamak için kullanılan uzun saplı kanca. 

Kaloma: Demirli bir geminin denizde bulunan zincirinin uzunluğu. Kaloma Vermek 

Kapalı Kurtağzı: Üst kısımlarında halatın herhangi bir sebeple çıkmaması için açık olan 

kısmı kapatacak şekilde menteşeli bir kapağı olan kurtağzı 

Karamusal: Çifti demirde yatan gemilerin muhtelif yönlere saldıkları durumda zincirlerinin 

karışmaması için kullandıkları bir fırdöndüye bağlı dört parça zincirden ibaret bir donanım. 

Karamusala Vurmak 

Kasa: Halatların çımalarını kendi bedenlerine örerek, açılmayacak şekilde dikişle emniyete 

alınan halka biçimi.  

Kastanyola: Demir zinciri akarken, suga ederek durdurabilmek için ırgat etrafına konan 

demir veya çelik şerit çember (bir çeşit fren balatası).  

Kavaleta: Irgatın üzerinde zincirin baklalarını girdiği oluklu bölüm. Gomina Kapanı 

Kesildi : Halat veya zincirin kopması. 

Kıçtankara: Gemilerin baştan demirleyip veya şamandıraya bağlayıp kıçtan sahile halat 

vererek yanaşmalarıdır. 

Koç Boynuzu: Baş ve kıç omuzluklar ile mataforaların üzerinde bulunan ve halat volta etmek 

için kullanılan boynuz şeklinde iki kulaklı madeni veya plastik malzeme.  

Kolona: Gemilerin sahile verdikleri palamarları bağlamak veya kasalarını geçirmek için sahil  

ve rıhtımlara konulan ağaç, demir veya taştan yapılmış babalar. 

Koltuk: Bir teknenin aborda olduğu yere sıkılması için baş ve kıç omuzluklardan verdiği 

halat. Günümüzde sahile verilen tüm halatlar için kullanılır 

Koltuk Halatı: Gemilerin baş ve kıç taraflarından sahile verdikleri halatlar. Kısa olarak 

koltuk denilir. 

Kroz: Halatın çıması veya bedeninin birbiri üzerine aykırı konulması. 

Laçka: Boşver; boşalt; boşalmış gevşemiş anlamında. Laçka Etmek 

Loça: Demir zincirinin akması ve demir bedeninin yerleşmesi için baş tarafta açılmış madeni 

oluk.  

Loça Kovanı: Loçanın iç tarafına geçirilmiş dökme demirden yapılmış silindir şeklindeki 

kovan.  

Lokmalı Bakla: Zincir baklalarının ortaları damaklı olanlarıdır. 

Maça: Zincirleri bosaya vurarak emniyete almakta kullanılan özel kilit. 

Meme: Demir kollarının demir bedenine birleştiği noktanın alt kısmı.  

Mezevolta: Bir halatın çımasının bir seren veya kendi bedeni üzerine veya babaya bir volta 

alındıktan sonra çıma ve bedenin aksi taraflara çekilerek yapılan bağ. 

Neta: Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına gelir. Neta Etmek 

Palamar: Gemilerin rıhtıma veya iskeleye bağlanmasında kullanılan halatlar. 

Palanga : Bir halat ve en az iki makaradan oluşan kaldırma mekanizması  

Pin: Anele ve zincir kilitlerinin harbilerini sabit tutmak ve emniyet sağlamak maksadıyla 

harbi uçlarına takılan demir veya çelikten yapılmış bir çeşit çivi 

Pürmeçe: Demir üzerinde yatan bir gemiyi istenilen tarafta sabit tutmak için geminin kıç 

tarafından zincire verilen halat Pürmeçe Tutmak 

Radansa: Halatların çımalarında kasa yapmakta kullanılan madeni halka biçimindeki 

malzeme.  

Rigavo: Makaranın bülbülüne bağlanan halatın çıması.  

Roda: Halatların neta olması için kendi üzerine halka şeklinde sarılması.  

Salpa: Demirin deniz dibinden kurtulması, ağırlığın zincire binmesi anı. Demir vira edilirken 

demir önce apiko sonra salpa durumuna gelir 

Salta: Volta edilmiş bir halata boşverilmesi için verilen komut. Salta Etmek 



Salya Fora: Zinciri ırgata vurmak veya ırgattan kurtarmak için zincirlikten yeteri kadar zincir 

çıkarmak. 

Sansabosa: Fırtınalı havalarda tek demirde yatılırken demirin taraması ihtimaline karşı 

olduğu yerde atılan ikinci demirin bosaya vurulmamış ve kaloma verilmemiş durumu 

Sisal Halat: Manila halattan çekme gücü daha zayıf olan bitkisel halat. 

Suga Etmek: Kastanyolayı vira edip akan demiri durdurmak. Suga kastanyola 

Suyu Suyuna Demirlemek: Bir geminin çektiği su derinliğinden biraz fazla derinliğe kadar 

gelip demirlemesi 

Tırnak: Demirin kollarının ucundaki tırnak şeklindeki kısım. 

Tonoz Demiri: Gemileri belirli bir istikamette tutmak için gemilerin kıç taraflarından bir tele 

bağlı olarak attıkları demir. Tonoz demirleri göz demirlerinin üçte biri ağırlığındadır.  

Tuca: Halatların, merkezden çevreye doğru tek kat olarak roda edilme şeklidir. 

Vardevele Halatı/Teli: Teknelerin küpeştelerinde ve borda iskelelerinde yolcu/mürettebatı n 

korunması için dikilmiş bulunan sabit veya yatar-kalkar puntellerin üzerine yatay olarak 

geçirilmiş halat veya tel.  

Volta: Bir halatın babaya veya biteye bir kez dolaştırılıp, çımasının bedeni yönünde 

bulundurulması . 

Volta Atmak/Etmek: Halatı bir yere birkaç kez dolayarak bağlamak. 

Yanaşmak: Aborda olmak. 

Yoma: 5-8 burgatalık, 3 veya 4 kollu, sağa bükümlü olarak yapılmış kalın lif halat. Yomalar 

rıhtım ve şamandıralara bağlamada ve yedek halatı olarak kullanılır. 

Zincir: Baklaların birbirine eklenmesiyle suretiyle meydana gelen ve çeşitli maksatlar için 

kullanılan çekme gücü kuvvetli madeni halkalar dizisi. 

Zincir Bosa: Demirledikten sonra zincir ağırlığının ırgata binmemesi için bir çıması 

güvertedeki bir mapaya sağlamca kilitlenmiş üzerinde liftin uskuru ve bosa kilidi bulunan kısa 

zincir.  

Zincir Kilidi: Zincirlerin bakımlarına ve gerektiğinde değiştirilmelerini kolaylaştırmak amacı 

ile yekpare zincir yerine kullanılan 12,5 veya 15 kulaçlık uzunluğa ayrılmış zincir bölümüne 

(BİR KİLİT ZİNCİR) denir.  

Zincir Manikası: Zincirlikten güverteye çıkan zincirin çevreye hasar vermemesi için 

yapılmış kalın saç boru 

Zincir Sapan: Ağır yüklerin kaldırılması için zincirden yapılmış sapan 

Zincirlik: Teknelerin baş tarafında başaltında demir zincirlerinin muhafaza edildiği yer.  

 

  

 

 

 


