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LİMAN VE BAĞLAMA YERİ TASARIMINA GEMİ MANEVRA 
ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ 

 
ÖZET 
 
Bu çalışmada, değişik bölgelerde gemi manevraları yapılarak bu manevraların 
sonuçlarına göre liman ve bağlama yerlerinin tasarımları incelenmiştir. Bu 
incelemedeki başlıca aşamalar oşinografik ve meteorolojik koşulların incelenmesi ve 
meteorolojik veriler kullanılarak liman ve bağlama yerlerindeki dalga özelliklerinin 
değerlendirilmesidir. Ayrıca kıyı çizgisi, batimetri, liman, iskele ve şamandıra 
yerleşimleri gibi çevresel koşullar da dikkate alınan diğer hususlardır. Çevresel 
koşullar altında tesislerin birbirlerine olan etkileri de değinilen konular arasındadır. 
Bunlarla birlikte manevralarda kullanılan gemi tipleri ve karakteristikleri hakkında 
bilgiler verilmiştir. Manevralardaki rüzgar ve akıntı etkisi anlatılmış ve bu bölümde 
rüzgar ve akıntı etkisi altında gemi hareketlerine örnekler verilmiştir. Manevraların 
yapıldığı simülasyon programının hazırlanma aşamaları hakkında bilgiler verilmiştir. 
Bu bölümde gemi ve çevre dosyalarının hazırlanışı anlatılmıştır. Simülasyon 
programında değişik coğrağfi bölgelerde bulunan çeşitli yanaşma yerlerinin gemi 
manevraları yapılmış daha sonra yapılan bu manevraların resimleri alınmış ve 
yorumlanmıştır. Bu temel bilgiler göz önüne alınarak gemi manevralarının 
sonuçlarına göre liman ve bağlama yerleri gibi yapıların  konumlarının uygunluğu 
araştırılmış ve hatalı görülen bölgelerde düzeltme çalışmalarına değinilmiştir. 
Konunun daha iyi kavranması için liman tasarımındaki genel esaslar hakkında 
bilgiler verilmiştir. Bu çalışma sonucu liman ve bağlama yerleri tasarlanmadan önce 
bölge koşullarının ve gemi manevralarının mutlaka iyi etüd edilmesinin gerektiği 
vurgulanmıştır. Bu çalışmada Numerik Gemi Simülasyonu modellerinin 
oluşturulması için DynaFlow tarafından geliştirilen DYNASIMTM yazılımı 
kullanılmıştır. 
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THE AFFECTS OF SHIP MANOEUVRE PROPERTIES TO THE PORTS 
AND BERTHING STRUCTURE DESIGNS 

 
SUMMARY 
 

In this study, the location of the ports and berthing structures have been examined  
depending on ship manoeuvres on different zones. The main phases of this study are 
examining oceanographic & meteorologic conditions  and  evaluating the wave 
properties in ports and berthing structures using meteorological parameters. Also 
enviromental conditions like coast line, batimetry, port, pier buoy locations are 
considered cases. The affects of the facilities to each other under the enviromental 
circumstances are also noticed. With these informations the types and characteristics 
of the ships which are boarded on the manoeuvres are also mentioned. The wind and 
current effects on the manouevres are mentioned and also in this section, there are 
samples ship movements under the effects of the wind and current changes.The 
phases of the preperation of the program, which supplies the simulations of the 
manoeuvres, is also described. In this section, preparetion of ship and enviromental 
folders is described.  By this program, lots of ship manouvres are simulated on 
apporaching zones, depending on the different geographical regions. Also the 
photographs of these manoeuvres are shot and commented. Depending on these 
acquirements with the results of ship manoeuvres, the locations of the ports and 
berthing structures have been observed and meant for adjustements of erroneous 
ones. For a better way of understanding, the main bases of port designing is 
informed. Consequently before designing ports and berthing structures, enviromental 
conditions and ship manoeuvres must be surveyed carefully.  In this study, 
DYNASIMTM software is used for Numerical Ship Simulation Models, generated by 
DynaFlow. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı 

Bu çalışma, değişik meteoroloji ve deniz koşullarında yanaşma yapılarında (iskele, 

rıhtım, şamandıra vb.) gemilerinin yanaşma ve ayrılma manevra kapasitelerinin ve 

risklerinin değerlendirilmesi ve yanaşma yapılarının bu manevralara elverişliliğinin 

incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Çalışmanın başlıca aşamaları şöyledir: 

• Proje bölgesindeki oşinografik ve meteorolojik koşulların incelenmesi, 

• Meteorolojik veriler kullanılarak tesis yakınlarındaki dalga özelliklerinin 

değerlendirilmesi, 

• Terminali kullanacak en büyük gemilerinin yanaşmak ve ayrılmak için 

yapacakları manevraların modellenerek emniyetli ve verimli manevra 

şartlarının teyit edilmesi ve mevcut ve/veya muhtemel risklerin 

değerlendirilimesi. 

• Yanaşma yerlerinin konumlarının incelenmesi 

• Hatalı bölgelerdeki düzeltme çalışmalarının belirlenmesi 

Bahsedilen Numerik Gemi Simülasyonu modellerinin oluşturulması için bu 

çalışmada DynaFlow tarafından geliştirilen DYNASIMTM yazılımı kullanılmıştır. 
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2. ÇALIŞMA BÖLGESİNİN ÖZELLİKLERİ 

2.1 Bölgenin Meteorolojik Özellikleri 
Yanaşma yerlerinin bulunduğu bölgelerdeki meteorolojik koşulların 

modellenebilmesi için bölgelerdeki Meteoroloji İstasyonundan alınan veriler 

kullanılmıştır.  
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3. NUMERİK GEMİ MANEVRASI MODELİ VE GEMİ SİMÜLASYONLARI 

Gemiler kullanım amaçları ve tiplerine göre farklı manevra kapasitelerine sahiptirler. 

Bu simülasyon çalışmasında söz konusu tesisi kullanacak en büyük tonajlı gemiler 

hem boyutları itibarı ile hem de manevra kabiliyetleri açısından kritik oldukları için 

seçilmişlerdir. Bu bölümde açıklanacağı üzere, tesisi kullanması planlanan en yüksek 

tonajlı gemilerin hem tam dolu hem de balastlı hali ile, bir numerik gemi manevra 

modeli ile modellenerek belirleyici çevresel koşullar altında manevra simülasyonları 

yapılmıştır. 

Bu bölümün  amacı,  detayları verilen bölgede gemi manevra koşullarına uygunluğun 

araştırılması ve verilen terminal yerleşimi için navigasyon açısından bir kısıtlamanın 

olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu amaçla DynaSimTM adlı, gemi 

manevralarının modellenmesi için DYNAFLOW şirketi tarafından yaratılan gemi 

simülatörü yazılımı kullanılacaktır.  

Gemi simülasyonu için gerekli veri dosyaları iki kısımda sınıflandırılmıştır. 

Bunlardan biri gemi verilerinin olduğu dosyalar diğeri ise yerleşim verileri ile 

batimetrik, oşinografik ve meteorolojik verileri içeren çevresel koşul dosyalarıdır.  

Gemiler için yapılan manevra simülasyonları, ana karakteristikleri aşağıdaki 

tablolarda verilen gemilerin seyir koşulları dikkate alınarak yürütülmüştür. 

3.1 Gemi Karakteristikleri 

Gemilerin ana karakteristikleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Simulasyonlarda 

kullanılan gemilerin hem dolu hem de balastlı halleri modellenmiştir.  

Manevra simülasyonlarının gerçek koşulları mümkün olduğunca yansıtabilmesi için 

DynaSimTM, Tablolarda verilen ana özellikler dışında, 70’den fazla parametreye daha 

ihtiyaç duymaktadır. Bu parametreler gemi boyutları, tipi ve özellikleri düşünülerek 

benzer gemilerin özellikleri yardımıyla belirlenmiştir. Simülasyonu yapılan geminin 

giriş verileri bu karakteristikleri içermektedir ve söz konusu karakteristikler geminin 

manevra hesapları için kullanılmıştır.  
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3.2 Simülasyonda Kullanılan Diğer Veriler 

Aşağıdaki bölümlerde gemi manevra programı veri dosyalarına girilen bilgiler 

detaylı olarak verilmektedir. Bu veriler rüzgâr, limanın geometrik yerleşimi ve diğer 

oşinografik verilerdir. 

3.2.1 Rüzgâr Verileri 

Rüzgâr şartları manevra için en önemli parametrelerden biridir. Zira gemi üzerinde 

en büyük etkileri rüzgâr ve dalga kuvvetleri oluşturmaktadır.  

Geminin manevra kabiliyetini rüzgâr kuvvetleri su üzerindeki alanının büyüklüğüne 

bağlı olarak önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Yapılan tüm simülasyonlarda, en 

kritik durumun ortaya konabilmesi için rüzgâr hızları 21 knot kabul edilmiştir. Zaten 

21 knot, birçok liman ve gemi tipi için kabul edilen operasyonel hava ve deniz limit 

koşulu olan 5 Bafor ölçeğine tekabül etmektedir. Diğer taraftan, farklı rüzgar hızları 

altındaki durumları ortaya koyabilmek açısından 18 knot ve 15 knot gibi rüzgar 

hızlarında da denemeler yapılmıştır. 

Tesis yerleşimi ve bölgedeki rüzgar karakteri genel olarak değerlendirildiğinde üç 

rüzgâr yönü kritik olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar aşağıda her tesis için farklı 

farklı yönler olarak belirtilmiştir. 

3.2.2 Dalga Verileri 

Yukarıda da bahsedildiği üzere gemi simülasyonlarda kullanılan çevre koşulları 

arasında belli bir fiziksel tutarlılık olması gereklidir. Çevresel koşullarda modellenen 

rüzgar hızları ile dalga yüksekliklerinin uyumlu olması gereklidir. Tesislerin 

bulunduğu konum için simulasyonlarda modellenen hakim rüzgar yönlerine göre 

gelebilecek olan dalgalar hesaplanmıştır. Buna göre feç sınırlı olduğu çok büyük 

dalgaların meydana gelmediği yönler ile, feç mesafesinin uzun olduğu ve 

operasyonların yapılmasını güçleştirebilecek boyutta dalgalar oluşabilecek kritik 

yönlü rüzgar yön ve hızları irdelenmiştir. Ancak bu yönlü rüzgarların esme süreleri 

tam gelişmiş deniz koşuluna ulaşmadan önceki durum göz önüne alınarak, liman 

operasyonları için üst sınır kabul edilen 2m yükseklikli dalga koşullarında denemeler 

yapılmıştır.Simulasyonlarda modellenen dalga koşulları tablolarda görülmektedir. 
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3.2.3 Akıntı Verileri 

Tesislerin bulunduğu bölgelerde dalga etkisi ile kıyı boyu akıntısı oluşabilmektedir. 

Yapılan manevra simulasyonları sırasında bölgeye ait akıntı verileri bulunarak sabit 

bir akıntı modellenmiştir. 

3.3 Verilerin Girilmesi 

PC Windows NT Gemi Manevra Simülatörü DynaSimTM, SIT (Systems 

Identification Techniques) kullanarak gemi manevra karakteristiklerini belirleyen bir 

programdır. Gerekli parametreler bilindikten sonra simülatör, rüzgâr, dalga ve diğer 

fiziksel özellikler gibi engeller altındaki gemi hareketlerini gösterir. Ayrıca multi-

threading özelliği, birden fazla geminin simülasyonunun aynı anda yapılabilmesine 

olanak tanır. 

“Program kaynak dosyası” olarak girilen dosya, çevre koşulları dosyalarından 

oluşmaktadır. “Gemi kaynak dosyası” gemi özelliklerinin girildiği dosyadır. Bu alana 

geminin fiziksel büyüklükleri girilir. Örneğin gemi şekli, eni, boyu, yüksekliği, 

derinliği, motor gücü, dümeni vb. gibi. “Çevre koşulları kaynak dosyası” kıyı çizgisi, 

batimetri, liman, iskele, rıhtım ve şamandıra yerleşimleri gibi çevresel koşulların 

girildiği dosyadır. Bu dosyaların doğru oluşturulması manevra simülasyonunun 

sağlıklı yapılmasında önemlidir.  

3.4 Numerik Gemi Manevra Modeli Simülasyon Prosedürü 

Simülasyonlar üç farklı rüzgar yönü için yapılmıştır ve her grupta geminin iskeleye 

yaklaşması modellenmiştir. Benzer şekilde gemilerin farklı rüzgar yön ve hızları 

altında iskeleden ayrılma manevraları da modellenmiştir. Yaklaşık olarak gerçek 

zamanlı yapılan simülasyonlar ve çevre koşulları tablolarda özetlenmiştir. 

Yapılan denemeler otomatik olarak belirli periyotlarla ekran görüntüsü alıp video 

biçimine getiren bir program kullanılarak kaydedilmiştir. Daha sonra bu videolardan 

resimler alınmıştır. 
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4. SİMÜLASYON PROGRAMI ve HAZIRLIK AŞAMALARI 

4.1 Gemi Dosyasının Hazırlanması 

Simülasyondaki manevralarda kullanılan gemiler için hazırlanan örnek gemi dosyası 

aşağıda verilmiştir. 

<Hull data> 

210.000000,     [1  length                    ] 

34.000000,       [2  beam                      ] 

11.50000,         [3  draftb                    ] 

12.10000,         [4  drafts                    ] 

70000.0000,     [5  displacement              ] 

2080.00000,     [6  lateral_abovewater_area   ] \ 

630.000000,     [7  transverse_abovewater_area]  > used for wind force calculation 

-11.00000,       [8  center_pressure_location  ] / 

0.0000000,       [9  dist_from_air_to_base     ] - not used 

-11.000000,     [11 Xg                        ] - used in calculating M66 

5.000000,         [12 Ho                        ] - metacentric height, GM 

0.0000000,       [13 trans_cross_sect_No       ] - not used 

0.0000000,       [10 Zg_true                   ] - not used 

0.0000000,       [14 Visual ship length        ] - if 0, ship length is used 

<Propeller data> 

6.40000,         [1 propeller_diameter             ] 

0.765000,       [2 propeller_pitch_ratio          ] 

4.000000,       [3 numbers_blades                 ] 

0.462000,       [4 propeller_area_ratios          ] 
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1.000000,       [5 numbers_propellers             ] 

0.0000000,     [6 distance_between_propeller_axes] - not used 

0.000000,       [7 dist_betw_prop_axis_and_base   ] - not used 

1,              [8 rotation: 1-R 2-L              ] 

<Rudder data> 

45.00000,       [1  rudder_area                    ] - movable area 

9.500000,       [2  rudder_height                  ]  

1.000000,       [3  numbers_rudders                ] 

52.00000,       [4  dist. rudders,or totalArea     ] - total rudder area (not distance) 

0.000000,       [5  compensation_coefficient       ] - not used 

0.000000,       [6  dist_betw_up_tip_chord_and_base] - not used 

0.000000,       [7  height_balance_part            ] - not used 

0.0,                 [8  turnrate (NOT USED)            ] 

<Approached speed table> 

14.500000,      [1  full speed ahead    ] 

13.000000,      [2  maneuver speed ahead] 

8.0000000,      [3  mean speed ahead    ] 

6.000000,        [4  slow speed ahead    ] 

4.000000,        [5  dead speed ahead    ] 

100.00000,      [6  full RPM ahead      ] 

89.700000,      [7  maneuver RPM ahead  ] 

55.200000,      [8  mean RPM ahead      ] 

41.400000,      [9  slow RPM ahead      ] 

27.600000,      [10 dead RPM ahead      ] 

<Engine data> 

1,              [engine_type: 1-diezel 2-steam] 
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10000.000,     [1  dizel_power       ] - kW (used only for engin inertia estimation) 

0.900000,       [2  part_power_ahead  ] 

1.000000,       [3  part_rpm_ahead    ] 

0.000000,       [4  deley_regim_regims] - not used 

0.620000,       [5  part_rpm_contr    ] 

<CPP pointers data> 

16.000000,      [1  full speed ahead    ]       CPP is not used - JKC 12/17/02 

10.000000,      [2  maneuver speed ahead] 

9.000000,        [3  half speed ahead    ] 

8.000000,        [4  slow speed ahead    ] 

6.000000,        [5  dead speed ahead    ] 

-13.000000,    [1  full astern pointer   ] 

-8.000000,      [2  half astern pointer   ] 

-4.000000,      [3  slow astern pointer   ] 

-2.000000,      [4  dead astern pointer   ] 

0.000000,       [5  stop pointer          ] 

2.000000,       [6  dead ahead pointer    ] 

4.000000,       [7  slow ahead pointer    ] 

5.000000,       [8  half ahead pointer    ] 

6.000000,       [9  maneuver ahead pointer] 

13.000000,     [10 full ahead pointer    ] 

1.200000,       [11 full_ahead_cntrl_pitch] 

120.000000,   [12 init_rps_cntr_pitch   ] 

<Sea data> 

0.000000,       [1 Mean draft to water depth ratio] 

0.000000,       [2 Wind velocity, 5.00 OK] 
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0.00000000,   [3 Wind direction                 ] 

0.000000,       [4 Current velocity               ] 

0.00000000,   [5 Current direction              ] 

0.000000,       [6 Wave height, sea state, 0 to 9 ] 

0.000000,       [7 Wave direction, was 270        ] 

<Bow thruster data> 

0.00000000,    [1 bow_power           ] 

0.000000,        [2 hydr_area_bow_trsr  ] 

0.000000,        [3 stream_area_bow_trsr] 

0.0000000,      [4 coord_bwt_axise     ] 

0.0000000,      [5 bow_time            ] 

<Stern thruster data> 

0.00000000,    [1 strn_power           ] 

0.000000,        [2 hydr_area_strn_trsr  ] 

0.000000,        [3 stream_area_strn_trsr] 

0.00000000,    [4 coord_strn_axise     ] 

0.0000000,      [5 strn_time            ] 

<Initial values> 

0.000000,       [1  Velocity_in_x_direction      ] 

0.000000,       [2  Velocity_in_y_direction      ] 

0.000000,       [3  Angular_velocity_about_z_axis] 

0.000000,       [4  Angular_velocity_about_x_axis] 

90.000000,     [5  Rotation per minits          ] 

0.000000,       [6  Head angle, was 0            ] 

0.000000,       [7  Roll angle                   ] 

0.000000,       [8  Distance_CG_in_x_direction, 1.4] 
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0.000000,       [9  Distance_CG_in_y_direction, 1.2] 

<Maneuver type> 

0.000000,       [1 type: 0-free 1-Circulation 2-Zigzag 3-Spiral_test ] 

1.000000,       [2 discretization step (sec, float number format)] 

1.0000000,     [3 print time: ship body display time (sec)] 

1.000000,       [4 Max_mnvr_time_min    ] 

35.000000,     [5 Max_rudder_deflection, 0] 

20.000000,     [6 Angle_of_zig_zag_maneuver_switch] 

1.000000,       [7 motion equations results display time (sec)] 

<Regimes> 

9,      [1 One engine: initial regime: 0-full astern 4-stop 9-full ahead] 6,8 

9,      [2 One engine: ordered regime, 4]                                 6,8 

4,      [3 Left engine: initial regime] 

4,      [4 Left engine: ordered regime] 

4,      [5 Right engine: initial regime] 

4,      [6 Right engine: ordered regime] 

<Added Mass> 

0.0300 [admassx_coeff, admassx/mMass]    JKC 12/31/02 

0.800 [admassy_coeff, admassy/mMass] 

0.8000 [admassz_coeff, admassz/mMass] 

0.002 [adinex_coeff, adinex/mMass/mLength^2] 

0.060 [adiney_coeff, adiney/mMass/mLength^2] 

0.0607 [adinez_coeff, adinez/mMass/mLength^2] 

<Print Data> 

1,      [1 Hull force: 1-yes, 0-no] 

1,      [2 Rudder force] 
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1,      [3 Propeller force] 

1,      [4 Kinematic] 

4.2 Çevre dosyasının hazırlanması 

İlk etap olarak proje bölgesinin kara alanı ve kıyı çizgisi tanımlanmaktadır. Daha 

sonra manevraları yapılacak olan yanaşma yapısı (iskele, rıhtım, şamandıra v.b) 

tanımlanır. Son olarak bölge batimetriside tanımlandıktan sonra yardımcı koordinat 

dönştürücü programlarla bu tanımlanan kısımlar dynasim programına aktarılır. 

Bölgenin simülasyon programında görüntüsü elde edildikten sonra program içinde 

bölgedeki rüzgar, dalga ve akıntı verileri girilir. Bu şekilde program manevra 

yapmaya hazır hale getirilmiş olur. 

4.3 Simülasyon Programında Kullanılan Paneller 

Aşağıda gösterilen panelin üst kısmındaki bölümde gemiye ileri ve geri yol aldıran 

bölüm bulunmaktadır hemen altında hız (speed) östergesi bulunmaktadır. Daha sonra 

eğer gemide varsa baş itici (bow thruster) ve kıç itici (stern thruster) pervanelerinin 

kullanıldığı bölum bulunmaktadır. Ayrıca panelin üzerinde dümen (rudder) 

bulunmaktadır. Dümenin altında ise gemi koordinatlarını gösteren kısın yer 

almaktadır. Son olarak en altta programın başlatan ve bitiren Start/Stop düğmesi 

bulunmaktadır. 
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Şekil 4.1 : Dynasim Panel-1 

Bu panelin sol üst köşesinde akıntı hızını ve yönünü gösteren bölüm,sol alt köşesinde 

derinliği gösteren bölüm, ortada gemi doğrultusunu gösteren bölüm, sağ üst 

köşesinde rüzgar hızı ve yönünü gösteren bölüm ve sağ alt köşesinde dalga boyunu 

ve yönünü gösteren bölüm bulunmakdadır. 

  

 
Şekil 4.2 : Dynasim Panel-2 

 

Bu panelde ise kullanılan römorkör sayısı, römorkörün gemiye etki ettiği nokta ve 

römorkörün gemiye uyguladığı itme ve çekme kuvvetlerini gösterilmektedir. 
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Şekil 4.3 : Dynasim Panel-3 
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5. RÜZGAR ve AKINTI ETKİSİ  

5.1 Rüzgar Etkisi 

Gemi kullanıcıların kontrolü a1tında olmayan en önemli doğal etkenlerden biri 

rüzgardır. Rüzgar etkisi her ne kadar kontrolümüz altında olmasa da eğer 

kullandığımız gemi üzerinde yönü ve kuvvetine göre doğuracağı etkiyi doğruya 

yakın olarak tahmin edebiliyorsak karşımızda olan bir kuvvetin etkisini minimuma 

indirebilir, hatta yerine göre kendi lehimize de kullanabiliriz. Gemi kullanıcı rüzgarla 

savaşmaktansa onu yanına alma imkanlarını sonuna kadar zorlamalıdır. Rüzgar etkisi 

gemiyi etkiledigi yöne ve noktaya bağlı olarak geminin rotasından sapma yapmasına 

neden olur ki biz bu sapmanın açısal değerine "düşme açısı" diyoruz (Anıker, 2008). 

Gemiler rüzgarın etkisini hızlarıyla ters orantılı olarak hissederler. Hızımız düştügü 

oranda rüzgarın etkisini de o derece fazla hissetmeye başlanz. Gemi manevrası 

bağlamında etkilenmenin başladığı anın rüzgar hızı ve gemi hızı arasındaki oranla 

yakın ilişkisi vardır. Pratik ve genel bir uygulama olarak güverte üst yapısı itibariyla 

rüzgar alanı fazla olan konteyner gemileri,yolcu gemileri, ro-ro gemileri gibi gemiler 

rüzgarın etkisini rüzgar hızı gemi hızının üç katına çıktığında hissetmeye başlarlar. 

Örnek vermek gerekirse liman manevra yanaşmasına başlamış olan bir konteyner 

gemisi 5 mil hızla manevra alanmda seyir yaparken 15 millik bir rüzgardan ciddi 

anlamda etkilenecektir (Anıker, 2008). 
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Şekil 5.1 : Rüzgar hızına bağlı gemi hızı 

 

 
Şekil 5.2 : Gemi Dönüş Ekseni Noktaları 

Bu bahsettigimiz oran yüklü dökme yük gemileri, tankerler vs. içinse 1/5 olarak 

düşünülebilir. Gemi tiplerinin yanı sıra güvertenin su seviyesinden olan yüksekliğine 

( freeboard ), özel bazı güverte üst yapılarına göre de bu oran bir miktar değişebilir. 

Diger gemi tipleri bu iki oranın arasında bir noktada yer alıyorlar diyebiliriz. Aşağıda 

Şekil 5.1' deki grafikte gemi tiplerine göre gemi hızma bağımlı olarak rüzgarın 

etkileme sürati gösterilmiştir.  

Rüzgar kuvvetiyle orantılı olarak geminin gitmekte olduğu rotadan sapma yapmasına 
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neden olur.  

Geminin dümen tuttuğu rota ile gerçekte gitmiş olduğu istikamet arasındaki açısal 

değere "düşme açısı" diyoruz  

Genel bir ifadeyle rüzgarın gemi üzerindeki etkisi rüzgar hızının karesi ile doğru 

orantılı olarak artar.  

Rüzgar hızı iki katıa çıktıgında, rüzgarın gemiyi etkileme gücü dört kat artar.  

Geminin rüzgardan nası1 etkilenecegini, hangi yöne savrulup, hangi istikamete doğru 

sürüklenecegini anlamak için öncelikle rüzgarın geminin hangi noktasında etkili 

olacağını bilmemiz gerekir. Rüzgar gemiyi,geminin su kesiminin üstündeki 

geometrik hacminin merkezinden etkiler. Bu merkez kıç kasaralı gemilerde eğer 

kayda değer bir başa trimli olma durumu söz konusu değilse Şekil 5.2'de görüldüğü 

gibi geminin vasatından kıç tarafa doğru bir yerdedir (Anıker, 2008). 

 

 
Şekil 5.3 : İleri Yol Alan Gemide Rüzgar Etki noktası 



 17

 
Şekil 5.4 : Geri Yol Alan Gemide Rüzgar Etki noktası 

 

Bu durumda eğer gemi ileri doğru yol almaktaysa aynı Şekil 5.3 'te gösterildiği gibi 

dönüş ekseni gemiyi baş bodoslamasından gemi boyunun 1/4'ü kadar kıç tarafa 

doğru olacağından rüzgar gemiyi DR moment kolu üzerinde pruvayı rüzgara doğru 

savurucu şekilde etkileyecektir. Geminin pruvası rüzgara doğru dönme eğiliminde 

olacaktır.  

Rıhtıma doğru geminin sürati kontrollü olarak azaltılacağından bu savrulma 

eğilimini dümen açısıyla düze1tmekte gitgide zorlaşacak, gemi rüzgar etkisine artan 

bir oranla maruz kalmaya başlayacaktır. Bu noktada gemi kullanıcı elindeki araçlara 

göre yerine göre kısa süreli tokatlamalarla makineyi, başiteri, demirleri, römorkörleri 

kullanarak rüzgar etkisini yenerek manevrasını tamamlar.  

Geriye doğru yol alan bir gemiyi düşünecek olursak bu sefer dönüş ekseni geminin 

kıç aynasından 1/4 gemi boyu baş tarafa doğru olacak ve rüzgar etki noktasınm 

gerisinde kalacaktır. Oluşan moment kolu RD Şekil 5.4 'te görüldüğü gibi bu sefer 

geminin kıç tarafını rüzgara doğru döndürücü bir etki yapar.  

Ancak burada tornistan çalışan geminin bordasal itme etkisini de hesaba katmak 

gerekir (Anıker, 2008). 



 18

 
Şekil 5.5 : Geri Yol Alan Gemide Rüzgar Etki noktası-2 

Örnek vermek gerekirse gemimizin tersinebilir bir makine ve sağa devirli sabit adım 

bir pervaneye sahip olduğu, rüzgarınsa iskele taraftan estiği bir durumu ele alalım 

(Şekil-5.5). Tornistanda sola doğru dönecek pervane geminin kıçını iskeleye 

atacak,iskele taraftan gelen rüzgarda RD moment kolu üzerinde aynı yönde etki 

yapacağından gemi hızla kıçını rüzgara doğru dönecek, geminin pruvası sancağa 

savrulacaktır.  

Geri yol almakta olan aynı geminin bu sefer sancak taraftan esen bir rüzgara maruz 

kaldığını düşünelim. Bu kez pervanenin bordasal itme etkisi ve rüzgar etkisi ters 

yönde olacağından geminin hangi yöne savrulacağı iki kuvvetten hangisinin daha 

baskın olacağına bağlı olarak degişebilecektir. Bu noktada geminin hangi yöne 

savrulabilecegini ancak gemisini çok iyi tanıyan bir gemi kaptanı bilebilir. Bu 

örnekte geminin kıça fazla trimli olması rüzgar etki merkezinin daha baş tarafta 

olmasına neden olacak ve moment kolunu büyüterek geminin üzerindeki rüzgar 

etkisini arttıracaktır. Tam tersi olarak başa bir trim söz konusu ise bu etki merkezini 

normal de olduğundan daha kıça doğru gelmesine neden olarak moment kolunu 

kısaltacaktır (Anıker, 2008). 

Durmakta olan bir gemide ise dönüş ekseni ile rüzgar etki merkezi birbirine oldukça 

yakın olacağından gemiler genelde durdukları zaman bir süre sonra denge noktasında 

rüzgara borda verirler. Şekil-5.6'de görüleceği gibi üzerinde ileri yol varken duran bir 

gemi kuzeyli rüzgarın etkisiyle bir süre geri yol kazanır ve 1 numaralı pozisyondan 2 
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numaralı pozisyona gelir. Burada sancak kıçomuzluğundan gelen rüzgarla tekrar ileri 

yol kazanır ve bu aşamalardan sırayla tekrar geçerek sonunda denge noktasını 

bularak rüzgara borda vererek sürüklenmeye devam eder.  

5.1.1 Başomuzluk Rüzgarı  

İleri yol alan bir gemide pruva istikametine yakın veya baş omuzluktan gelen rüzgar 

genelde baş tarafın rüzgar altına doğru düşmesine neden olur ve gemiyi rotada 

tutmak için bir miktar "rüzgarüstü dümeni" tutulmasını gerekli kılar. Yani gemi 

izlemek istedigi rotadan sapmamak için bir miktar rüzgar istikametine doğru rota 

degiştirir (Anıker, 2008). 

 
Şekil 5.6 : Rüzgar Etkisi Altında Gemi Hareketleri  
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Şekil 5.7 : Başomuzluk ve Kıçomuzluk Rüzgarı Gemi Üzerindeki Etkileri 

Ancak bazı durumlarda özellikle rüzgarın gemiye göre nispi kerterizi büyüdükçe 

rüzgar, geminin baş taraftaki dönüş ekseninin daha gerisinde bir noktadan etkili 

olabilir ki bu durumda geminin baş taraftaki rüzgarüstüne doğru savrulmaya eğilimli 

olur ve gemiyi rotada tutabilmek için bir miktar "rüzgaraltı dümeni" uygulamak 

gerekir. Başomuzluk rüzgarının Şekil-5.7a'da görüldüğü gibi iki vektörel bileşeni 

vardır. Bu bileşenlerden biri geminin hızını azaltır diğeri ise rotadan sapmasına 

neden olur. Rüzgarın hızı azaltıcı etkisi nedeniyle geminin suya göre hızı ,yere göre 

olan hızından daha fazladır ve bu nedenle daha iyi dümen dinler (Anıker, 2008). 

4.1.2. Kıçomuzluk Rüzgarı  

İleri yol alan bir gemide kıçomuzluk rüzgarı genelde geminin kıçını rüzgaraltına 

doğru savururken,başını rüzgarüstüne doğru savurur (Şekil-5.7b). Şekilde de 

görüleceği gibi kıçomuzluktan etki eden rüzgar kuvvetinin bir bileşeni gemiyi 

rotasından saptırırken, diğer bileşen de geminin süratini arttırır. Bu nedenle geminin 

yere göre olan hızı suya göre olan hızından fazladır ve dümen dinleme özelliği 

olumsuz etkilenir (Anıker, 2008). 

Tüm burada anlatılanlar ışığında bir gemi kullanıcı eğer manevrasını rüzgar etkisi 

altında gerçekleştirecekse şu hususları önceden dikkate almalıdır :  

• Manevra planı rüzgarın etkisini en aza indirecek şekilde yapllmalı.  
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• Kullanılacak römorkörlerin gücü ve sayısı rüzgar etkisini rahatlıkla yenebilecek 

şekilde olmalı.  

• Rüzgarın etkisinin eldeki araçlarla yenilebileceğine tam emin olunamıyorsa 

manevra mutlaka şartların daha uygun olacağı bir zaman dilimine ertelenmeli.  

• Başa trimin veya normalin üzerinde bir kıç trimin manevrayı olumsuz etkileyeceği 

mutlaka göz önüne alınmalı.  

• Geminin mevcut rüzgarda dümen etkisini yitirmeden yapabileceği minimum yolun 

kaç mil olabileceği yaklaşık olarak bilinmeli.  

• Gemi dümen etkisini kaybettiğinde rıhtımdan kaç metrede olacağı ve rüzgarın 

hangi açıdan geleceği manevra planında belirlenmeli. 

• Rüzgarın rıhtıma doğru olduğu durumlarda eğer alan müsaitse yanaşma 

manevrasında gemiyi rıhtımdan yarım gemi boyu mesafede durdurmalı ve eldeki 

araçlarla  kontrollü olarak yanaştırılmalı.  

• Rüzgar etkisinin rüzgar hızının karesiyle orantılı olarak arttığını asla unutmamalı. 

5.2 Akıntı Etkisi 

Akıntılar hakim rüzgarlar, gel-git hareketleri ve deniz dibinin yapısına bağlı olarak 

oluşurlar. Su havaya göre yaklaşık 900 kat daha yoğundur ve bu nedenle 1 mil 

kuvvetinde bir akıntı gemi üzerinde 30 mil süratle esen bir rüzgarın yapttğı etkiyi 

yapar. Akıntı da rüzgar gibi hızının karesiyle doğru orantılı olarak gemiyi etkiler. 

Akıntıların bazen çok sınırlı alanlarda coğrafi yapıya göre yön değiştirebildikleri 

bilinir. Kılavuz kaptanların verdikleri hizmetin vazgeçilemez oluşu da bir ölçüde 

çalıştıkları coğrafi bölgedeki akıntı yapısı ve karakterini en iyi bi1melerinden 

kaynak1anır. Özellik1e ge1-git akıntılarının etkisinde olan nehir iç1erindeki 

rıhtım1ar akıntının geliş gidiş yönüne paralel dizayn edi1irler. Baş-kıç 

doğru1tusunda ge1en akıntıyı borda istikametinden ge1en bir akıntıya kıyasla 

kontro1 altına a1mak çok daha kolaydır. Sabit hızda bir akıntı bir gemiyi draftına ve 

altında kalan derinlik miktarına göre farklı etki1er. Geminin altında kalan su geminin 

su çekiminin artmasıyla azaldıkça akıntı geminin altıdan geçmekte zorlanır ve baş, 

kıç istikametine yönelmeye başlayarak geminin üzerine uyguladığı kuvveti arttırır. 

Su derinligi/ Draft oranı 1.05'e indiğinde aynı kuvvetteki akıntı, bu oranın 3 olduğu 

duruma göre gemiyi yaklaşık 3 kat daha fazla etkiler. Örnek vermek gerekirse (Şekil 

5.8) 12 metre su çekmekte olan bir gemi 36 metre derinliğinde bir suda seyir 
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yaparken 20 ton kuvvetinde bir bordasal akıntının tesirindeyse bu gemi 12.60 metre 

derinlikte suda seyir yaparken aynı akıntının gemi üzerindeki etkisi yak1aşık 60 tona 

çıkar. Bu neden1e dünya genelinde bir geminin emniyetle manevra yapabilmesi için 

omurgasının altında draftının en az %10'u kadar faz1a bir su olması gerekir 

denmektedir. Aksi takdirde simülasyon çalışmalarının bize gösterdiği üzere geminin 

altında minimuma inen su hıza bağlı olarak geminin draftını çökme (squat) nedeniyle 

daha arttırabildiği gibi, geminin durmasını ve bordasal olarak rüzgara ve akıntıya 

karşı  koymasını son derece zor ve hatta imkansız hale getirir (Anıker, 2008). 

 

 

 
Şekil 5.8 : Su Derinliği/Draft İlişkisi 

Özellikle liman terminallerinin gemi planlaması yaparken bu hususa son derece 

dikkat etmeleri gerekir. Şekil-5.9 da 190.000 DWT bir tankeri 1 millik bir borda 

akıntısının Su derinligi / Draft oranına göre nasıl etkilediği gösterilmiştir. 
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Şekil 5.9 : Akıntının Su Derinliği/Draft Oranına Etkisi 

Bu oran 3 değerinde iken akıntı etkisi ancak 70 ton iken, 1.2 değerine düştüğünde 

şekilde görüleceği gibi 170 tona çıkmaktadır. Özellikle akıntı etkisi 1.6-1.1 değerleri 

arasında geometrik olarak artmaktadır (Anıker, 2008). 

4.2.1 Akıntı Nedeniyle Rotadan Sapma 

Normal şartlar altmda akıntı yönü ve hızına bağlı olarak sürüklediği büyük bir 

tekneyi de büyük bir gemiyi de aynı şekilde etkiler. Tekne ve büyük gemi 

birbirlerine olan göreceli durumlarını korurlar. Ancak mevkilerini kontrol 

ettiklerinde ya da karadan kerteriz aldıklarında sürüklenmekte olduklarını 

anlayabilirler. Akıntı etkisinin olduğu bir bölgede seyir yapan bir gemi akıntının yön 

ve hızının kendi rota ve hızına alan etkisiyle farklı bir iz üzerinde gider, rotasından 

sapar. Rüzgar etkisinin önemli olmadığı durumlarda bu etkileşimin ne şekilde 

etkileyeceği  basit vektör hesabıyla görülebilir. Şekil 5.10 'ye göz attığımızda 

gemimiz kuzey rotasında 12 mil (suya gore) süratle ilerlemekteyken 2250 derece 
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istikametinde ve 3 mil kuvvetinde bir akıntının tesiri altında kalmaktadır (Anıker, 

2008). 

 

Şekil 5.10 : Akıntı Etkisinde Gemi Hareketi 

Bu durumda akıntının gemimizi sancak başomuzluktan gelen rüzgarla nispi kerteriz   

olarak aynı yönden etkileyeceğini  görürüz. Şeklimize dönecek olursak :  

AB = Geminin dümen tuttuğu rota ve hız vektörü  

BC = Akıntı yön ve hız vektörü 

BD = Yere göre gidilen rota 

BC = Rotadan sapma yolu  

BD = Akıntının  hız azaltan baş-kıç vektör bileşeni  

Açıklayacak olursak AB vektorü geminin cayro pusulasında gidilen yön ve geminin 

parekete hızını belirtir. BC ise akıntının yön ve hız vektorü olup bu vektörün yatay 

bileşeni gemiyi rotasından saptırırken, dikey bileşeni ise geminin hızını azaltır  
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Gemi neticede akıntının etkisiyle yere göre AC vektörünün yönünde ilerleyecek ve 

hızı bu vektörün uzunluğu kadar, şekilde de görüldüğü gibi parekete hızından daha 

düşük olacaktır. Gemimiz cayro pusulasında gitmekte olduğu rotadan y açısı kadar 

iskele tarafa düşecektir.  

Eğer akıntının yönünü ve süratini saptayabilmiş isek akıntının bizi rotamızdan 

iskeleye saptıracağı y açısal değeri kadar dümenimizi sancağa tutarsak yere gore 

gerçek kuzey rotasında ilerlemeyi başarırız (Anıker, 2008). 

4.3. Draft ve Trimin Manevraya Etkisi 

Gemi manevrası, geminin altındaki su miktarı gemi draftının %20’sinin altına 

düşmesinden itibaren daha riskli ve hassas bir hale gelir. Bunun başlıca nedeni bir 

geminin ileriye doğru hareket edebilmesi için geminin sualtı hacmine eşit bir su 

kütlesinin, geminin hareket ettiği yönün tersine  doğru yer değiştirmesi gerekliliğidir. 

Geminin altındaki su azaldıkça suyun yer değiştirme hareketi gitgide daha zor hale 

gelir ve bu durum gemi manevrasının zorlaşmasına neden olur. 

Aynu şekilde gemiyi baş-kıç iterler yada römokörler ile bordasal olarak hareket 

ettirmek  de zorlaşacaktır. 

 
Şekil 5.11 : Baş Trimli Gemi 

Bu nedenle manevra emniyeti için kabul edilen emniyet payı %10 dur. Yani geminin  

karinasının altındaki su miktarı geminin draftının %10 undan az olmamalıdır. 

Gemiler sığ suya girdikçe hızlarının karesiyle doğru orantılı olarak daha çok su 

çekmeye başlarlar. Bu duruma çökme (squat) etkisi denir. 

Bir geminin manevra için kıça trimli olması tercih edilir. Zira Şekil-5.11’ de 

görüleceği gibi bir  gemi manevraya baş trimli olarak başladığında baş taraftan gelen 
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sular önemli bir bir direnç oluşturacak ve geminin dönüş ekseninin kıça doğru 

kaymasına neden olacaktır (Anıker, 2008). 

4.4. Geminin Dönüş Eğrisi 

Bir gemi dümen basarak dönüş yapmaya başladığında dümenin bordasal vektörü 

haricinde iki kuvvet daha gemiyi döndürmeye yardımcı olur. Buna bağlı olarak bir 

gemi toplam üç kuvvetin tesiri ile döner diyebiliriz. 

1. Geminin ağırlık merkezinin bordasal hareketi. 

2. Geminin baş tarafında ve pivot noktasının önünde su direncinin döndürme 

etkisi 

3. Dümen  açısının  doğurduğu dümen  kuvvetinin  bordasal birleşeni 

 

 

 
 

Şekil 5.12 : Gemiyi Döndüren Kuvvetleri  

Gemi dönüşünü yaparken dönüş ekseni geminin baş tarafında olduğundan geminin 

kıç tarafı dönüş yapılan yönün tersine savrularak (skidding) dönüş hareketi 

gerçekleşir. Gemi sancağa dönüş yaptığında kıç tarafta dümen açısıyla orantılı olarak 

iskeleye savrulur. Özellikle şamandıra seyirlerinde keskin dönüşler yaparken mutlaka 

bu hususu göz önüne almak gerekir. 

Örnek vermek gerekirse dar bir kanalda şamandıra seyri yaparken sancak tarafa 45º 

ila 90º arasında sert bir dönüş yapabilmek için dönüşe başlarken geminin sancak 



 27

başomuzluğunu mümkün olduğunca sancak şamandıraya yakın tutarak dönüş 

yapılmalıdır. (Şekil 5.12)  

Eğer dönüşten hemen önce geminin baş tarafını orta kanalda tuttuğunuzda  kanalın 

enine bağlı olarak büyük olaslıkla dönüş sırasında geminin kıç tarafı iskele taraftan 

taranmış kanal dışına doğru savrulacak ve iskele şamandırasının ezme yada kısmen 

iskele kıç omuzluktan  karaya oturma tehlikesi doğacaktır. Şekil-5.13’ da görüleceği 

üzere gemi kanal seyrinde sancağa dönerek bir miktar savrulmuş ancak savrulma 

anında tehlikeyi zamanında fark ederek iskele alabanda dümen basmış ve durumu 

kurtarmıştır. Savrulma şiddeti geminin hızına, dümen açısına deplasmana, su  altı  

direncine ve su derinliğine göre değişir. 

Bir gemi tam dönüş yaptığında makine tornasını arttırmasının dönüş dairesinin çapını 

değiştirmede çok büyük bir etkisi olmaz. Geminin dönüş yaptığı yönün tersinde 

bordasal olarak oluşan su direncide yükselen süratle orantılı olarak artacağından 

dönüş dairesi çok az bir farkla aynı kalır ancak dönüş daha kısa zamanda 

tamamlanmıs olur. Dönüş dairesinin çapını belirleyen ana etken dönüş yapılan 

mevkideki suyun derinliğidir. Genel bir tanımlama olarak su derinliği gemi draftının 

iki katından  daha az ise gemi sığ sudadır. Sığ suda dönüş dairesinin çapı derin suya  

kıyasla  iki  kat büyüktür (Anıker, 2008). 
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Şekil 5.13 : Gemi Manevrası Sırasında Savrulma 
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Şekil 5.14 : Derinlik /Draft a Bağlı Dönüş Eğrileri 

 

Şekil 5.14’ de 250.000 DWT, luk ESSO OSAKA gemisinin üç farklı Derinlik /Draft 

değerine göre dönüş eğrisi grafikle gösterilmiştir.  

İncelendiğinde derinlik azaldıkça dönüş dairesinin ciddi bir biçimde büyümekte 

olduğunu görürüz. Yine bir başka örnekte 255.000 DWT’luk 329 m (loa) boyundaki 

MT EUROPA gemisinin 1/25 modeli ile insanlı olarak yapılan sığ ve derin su 

dönüşlerinin diyagramı Şekil 5.15’ de    gösterilmektedir (Anıker, 2008). 
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Şekil 5.15 : Derin ve sığ su Manevraları 

 

Grafik incelendiğinde Derinlik/Draft (H/D) oranı 3 ten büyük olan derin suda yapılan 

dönüş dairesinin çapı yaklaşık 2 gemi boyudur. Aynı oran sığ suda yaklaşık 1.15 

civarına düştüğünde dönüş dairesinin çapı iki katına çıkarak 4 gemi boyuna 

yükselmiştir. Dönüş dairesinin sığ suda iki katına çıktığı bilgisi gemi kullanıcılar için 

son derece önemlidir (Anıker, 2008).  
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Şekil 5.16 : Derinliğe Bağlı Dönüş Eğrileri 

 

 

Şekil 5.16’ te  sığ derin ve orta derinlikte suda sancak tarafa doğru dönüş yapan bir 

geminin karakteristik dönüş eğrileri gemi boyuna bağlı olarak gösterilmiştir. 

Hatırlanması gereken bir diğer önemli nokta dönüş dairesi makine sürati yere  göre 

olan süratten fazla olduğunda azalma eğilimindedir. Yere göre pek ağır yol sürati ile 

ilerlemekte olan bir gemi dümeni alabanda bastıktan sonra yarım yol veya tam yol 

ileri verdiğinde dönüş dairesini azaltma eğilimindedir. Aynı mantıkla yere göre tam 

yolla dönüş yapmakta olan bir gemi dönüş esnasında makinesi pek ağır yol ileriye 

düşürdüğünde dönüş dairesi büyüyecektir. Bu bahsettiğimiz olgunun Şekil 5.17’ te 

verilen grafikte derin suda dönüş dairesini nasıl etkilediği gösterilmiştir (Anıker, 

2008).  
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Şekil 5.17 : Gemi Hızına Bağlı Dönüş Eğrileri 
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6. GEMİYİ TANIMLAYAN TERİMLER 

Bir gemi başlıca iki ana bölümden meydana gelir. (a) tekne (hull), (b) makine 

(machinery). Bir geminin ana yapısını meydana getiren ve bütün bölümleri bir kabuk 

gibi saran yapıya tekne denir. Tekne kısmı bir geminin yapışal şeklini belirtir. Şekil-

6.1 ve Şekil-6.2 de geminin tekne terimleri gösterilmiştir (Sügen, 2007) 

 

Şekil- 6.1 : Bir Gemi Teknesinin Terimleri 
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Şekil- 6.2 : Tekneye Ait Terimler 
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7. LİMAN TASARIMINDA GENEL ESASLAR 

7.1 Liman Yapılarının Boyutlandırılması 

7.1.1 Navigasyon (Ulaşım) Kanalı 

Liman girişinde veya açığa doğru su derinliğinin gemilerin emniyetli seyri için 

yeterince derin olmaması durumunda, liman içinde ve dışında tarama ile suni 

navigasyon kanalları oluşturulmaktadır. Navigasyon kanalının su derinliği aşağıdaki 

parametrelerin fonksiyonudur. 

Yüklü su kesim derinliği:  

Bir geminin durgun ve tuzlu suda plimsol markasına veya yük çizgisine kadar yüklü 

durumda iken çektiği su derinliğine yüklü su kesim derinliği denir. Limana 

girebilecek maksimum büyüklükteki geminin yüklü su kesim derinliği kullanılır. 

Gel-git: 

Kanal derinliği gel-gitin bütün safhalarında geminin limana girebileceği şekilde 

belirlenmelidir. 

Yoğunluk değişimi: 

Tuzlu sudan tatlı suya geçen bir gemi suyun yoğunluk farkından dolayı su kesimini 

arttıracaktır. Tatlı suda geminin göde şekline bağlı olarak su kesim derinliği 

genellikle %2-3 oranında arttırılır. Kıyı gemilerinde bu dikkate alınmazken nehir, 

nehir ağızı ve kanal gemileri için bu faktör dikkate alınmalıdır. 

Squat: 

Gemi sığ suya girdiğinde gemi tarafından üretilen dalgaların yüksekliğinde ani bir 

artış meydana gelir. Dalga yüksekliğindeki bu artışla sakin su seviyesi rölatif olarak 

gemi profili boyunca su yüzeyinde ortalama bir düşme meydana gelir. Yüzeyin bu 

alçalması kanal tabanına göre rölatif olarak geminin batmasına neden olur. 

Sorenson'a göre V²/gd>0.7 halinde squat dikkate alınır,  V²/gd<0.7 halinde squat 

dikkate alınmaz. Burada d su derinliği, g yerçekimi ivmesi ve V ise geminin suya 

göre rölatif hızıdır (feet/saniye). Squat'ı etkileyen diğer faktörler; a) geminin 

omurgası ile taban arasındaki mesafe, geminin trimi, kanal kesit alanı, geminin bir 
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başka gemiyi geçip geçmemesi, kanalın eksenine göre geminin durumu ve gemi 

karakteristikleridir. 

Baş kıç vurma ve yalpa (Pitching and rolling): 

Dalga etkisine maruz gemilerin baş kıç vurma ve yalpa hareketlerinden dolayı 

yaptığı deplasmanlar dizayn için gerekli olan derinliğin hesaplanmasında dikkate 

alınmalıdır. Bu faktör özellikle liman giriş ağzında ciddi dalga etkisinin bulunduğu 

hallerde önemli olmaktadır. Ancak baş-kıç vurma ve yalpa açıları bilinmiyorsa, 

geminin maruz kaldığı dalga yüksekliğinin yarısı baş-kıç vurma genliği olarak 

alınabileceği önerilmiştir. Ve bu kriter dizayn mühendisleri tarafından sıkça 

kullanılmaktadır. 

Trim: 

Geminin manevra kabiliyetinin arttırılması için baş-kıç kısmına farklı yükleme 

sonucunda su çekmesinin değişimidir (bu değer gemi boyunun her 10 m'si için 25 

mm olarak hesaplanır). 

Ampirik faktör (sığlaşma oranı): 

Bu faktörlere ilave olarak hem manevra kabiliyetini ve pervane verimliliğini 

arttırmak hem de emniyet faktörü olarak ampirik bir değer dikkate alınmaktadır. Bu 

faktör genellikle kum taban ve düşük gemi hızı için 0.6 ve kaya zemin ve yüksek 

gemi hızları için 1.2 m olarak alınmaktadır. Katı madde taşınımı nedeniyle 

sığlaşmaya maruz kanallar için yine ampirik faktörün 1.2 m olarak alınması tavsiye 

edilir. 

Yukarıda belirtilen bütün derinlikler toplanarak navigasyon kanalının su derinliği (d) 

bulunur. 

Navigasyon kanalı genişliği ise şu faktörlerin fonksiyonudur; a) dizayn gemisinin 

hızına ve genişliğine, b) geminin diğer bir gemiyi geçmesine, c) kanal derinliğine,   

d) kanalın dar veya geniş bir su yolunda olup olmamasına, e) kanal şevlerinin 

stabilitesine, f) kanaldaki rüzgar, dalga, akıntı ve karşı akıntılara. Tüm bu faktörleri 

ihtiva eden bir formül olamasa da bazı öneriler mevcuttur. Eğer gemi geçilmiyorsa 

kanal genişliği gemi genişliğinin 3-4 katı, eğer gemiler birbirini geçiyorsa 6-7 katı 

alınabilir. 

Liman girişinin yerleşimine ve kıyı çizgisinin konfigürasyonuna göre derin suya düz 

bir navigasyon kanalı ile ulaşmak mümkün olmayabilir ve dolayısıyla kanalda derin 

suya doğru bir kavise ihtiyaç olalabilir.Bu kavis o şekilde dizayn edilmelidir ki 

limana gelmesi beklenilen en büyük gemi mevcut topografik ve meteorolojik 
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şartlarda kendi manevrası ile tek başına seyir edebilmelidir. Kanal yönünün değişim 

açısı  30° den küçük olması tercih edilmektedir. Açının 30° yi geçmesi gereken 

durumlarda, kanalın eğrilik yarıçapı maksimum büyüklükteki gemi uzunluğunun 4 

katından büyük olması gerekmektedir (Yüksel ve Çevik, 1998) 

7.1.2 Liman Girişi 

Korunmuş liman bölgesi ile açık deniz arasındaki bağlantıyı sağlayan su yoluna 

liman giriş ağzı denir. Yapay limanlarda dalgakıranlar arasında bırakılan bir yol 

olmaktadır ve gemilerin rahatlıkla giriş çıkış yapabilecekleri bir boyuta sahip 

olmalıdır. Liman giriş ağızları açık deniz dalgalarının koruma bölgesine girmelerini 

engelleyecek şekilde hakim dalga yönüne ters yönde olmalıdır. Buna karşılık 

navigasyon koşulları açısından ise gemilerin açık denizden kolaylıkla limana 

girebilmeleri, S tipi bir dönüş yapamamaları tercih edilmektedir. 

Liman giriş ağzının derinliği limana girebilecek en büyük geminin liman ağzında 

oluşabilecek en yüksek dalga koşulları altında rahatlıkla geçebileceği  kadar 

olmalıdır (Kabdaşlı, 1990). 

Buna göre; 

                                                       Dg = t + Hmax + e                                     (7.1) 

  

Şeklinde yazılabilir. Burada ; 

Dg: Liman giriş ağzı derinliği (m) 

t : En büyük geminin tam yüklü iken su kesimi (m) 

Hmax: Liman giriş ağzındaki max dalga yük (m) 

 

Giriş ağzının genişliği ise dalgakıran topuk noktaları arasındaki net açıklık olarak 

alınmalıdır ve en büyük gemi girişte yan döndüğüde karaya oturmayacak kadar 

olmalıdır. 

                                                         Bg = l + e                                               (7.2) 

 Bg= Giriş ağzı genişliği  

 l  = En büyük gemi boyu  

e  = Emniyet payı 

 

Bunların dışında liman giriş genişliği için çeşitli öneriler aşağıda verilmiştir. 
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Quinn                   Küçük limanlar:                              B= 90-100 m 

                             Orta büyüklükte limanlar:               B=100-155 m 

                             Büyük limanlar:                              B= 150-244 m 

 

Minikin:               B= Loa (beklenilen en büyük gemi) 

 

Japon:                   Gemi büyüklüğü (DWT)                             B (m) 

                                    10000-50000                                      200-300 

                                      5000-10000                                      150-200 

                                      1000-5000                                        100-150 

                                        100-1000                                          50-100 

 
 

 
 

Şekil 7.1 : Liman Giriş Ağzı 
 

 

7.1.3 Manevra Dairesi 

Liman içindeki korunmuş su bölgesinden gemilerin hareket ettikleri yolların dışında 

limana gelen gemilerin yanaşmak için manevra yaptıkları özel alanlar ayrılması 

gerekir. Bu alanların liman içindeki genel deniz trafiğini engellemeyecek veya 

tehlikeye düşürmeyecek bir kesimde ve yanaşma yerleri yakınlarında olmalıdır. 

Büyük limanlarda birden fazla manevra alanları öngörülmektedir. 

Limanlarda manevra iki şekilde olabilir ve buna bağlı olarak manevra alanı 

büyüklüğü değişir (Kabdaşlı, 1990). 

 

a) Gemilerin kendilerinin manevra yapması durumu: Bu durumda manevra alanının 

minimum yarıçapı aşağıdaki şekilde hesaplanır. 
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                                                         Rm = l + 3t                                             (7.3) 

Burada; 

 

l: İskeleye yanaşabilecek en büyük gemi uzunluğu 

t: İskeleye yanaşabilecek en büyük gemi su kesimi  

 

b) Yardımcı römorklarla manevra yapılması durumu: Bu durumda ise Rm değeri 

aşadaki ifade ile bulunabilir. 

 

                                                   Rm =  l + ld + 2 lr + e                                   (7.4) 

 

Burada; 

 

l  : En büyük gemi uzunluğunu 

ld : Demirleme hattı uzunluğu  

lr  : Römork uzunluğu 

e  : Emniyet  payıdır. 
 

Liman bölgesinde ayrıca limana  gelen gemilerin yanaşma yerleri dolu ise veya açık 

denizdeki hava durumu kötü olduğu durumlarda beklemeleri için uygun bir 

demirleme alanı ayrılması gerekir. Bu alanın demirleyen gemilerin liman 

çalışmalarını hiç bir şekilde engellemeyecekleri bir kesimde olması gerekir. Bunun 

için en uygun yer dalgakıranların liman tarafındaki bölgedir. 

Demirleme alanlarında gemilerin düzenli durmalarını sağlamak amacıyla dubalar 

öngörmek ve bunlar arasında gemilerin önden ve arkadan bağlanmasını sağlamak 

yerinde olur. Gemilerin kendilerinin tek yerden demirlemeleri veya bağlanmaları 

durumunda rüzgar ile demir etrafında dönebileceklerinden herbir gemi için gemi 

boyunun üstünde bir yarı çapa sahip demirleme alanı gerekecektir. 

Bütün liman kesimleri gibi demirleme ve manevra alanları gelecekteki gelişmelere 

cevap verecek boyutlarda olmalıdır. Aksi halde limanın diğer boyutlarını geliştirmek 

yeterli büyümeyi sağlayamaz (Kabdaşlı, 1990). 

Demirleme ve manevra alanlarının boyutları limanın genel boyutlarını belirleyen 

önemli faktörlerden biridir. 
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Farklı şartlar için manevra dairesinin çapı aşağıdaki gibi verilmiştir: 

 

1) Dmin= 4 x Loa                ; kolay bir manevra için optimum basen büyüklüğü 

2) Dmin= 2 x Loa                ; geminin tek başına yapabileceği daha zor bir manevra            

                                              için minimum basen genişliği  

3) Dmin= 1.5 x Loa             ; geminin manevrasını römork, vinç gibi yardımlarla 

                                              yapabileceği manevra büyüklüğü 

4) Dmin= 1.2 x Loa             ; manevra dairesinin olabileceği minimum büyüklük olup 

                                         gemi sabit bir noktada kendi ekseni etrafında  dış  

                                              yardımlarla dönebilir. 

Burada Loa gemi boyu, Dmin  minimum manevra daire çapıdır. Manevra dairesi 

liman içinde her yapı veya gemiden 25 m emniyet mesafesi bırakılarak çizilmelidir 

(Yüksel ve Çevik, 1998). 
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8. LİMAN PLANLAMASINDA GEMİ TİPLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ                 

8.1. Gemilerin Sınıflandırılması: 

1. Savaş Gemileri 

2. Ticaret gemileri 

 Yolcu gemileri 

 Yük gemileri 

 Karışık yük gemileri 

 Özel yük gemileri 

 Kuru yük gemileri 

 Dökmeciler 

 Maden gemileri 

 Konteyner gemileri 

 Soğuk hava gemileri 

 Sıvı yük gemileri 

 Petrol tankerleri 

 Asit tankerleri 

 Su tankerleri 

 LPG tankerleri 

 LNG tankerleri 

           2.2.1 Yardımcı yük gemileri 

           2.3 Yardımcı tekneler (römorkörler, kurtarma vb.) 

 

 

 

 



 42

8.2 Gemi Karakteristiklerinin Belirlenmesi 

8.2.1 Karakteristik boyutlar: 

1. Loa = Geminin toplam uzunluğu (lenght overall) 

2. b     = Gemi gövdesinin en geniş yerinin ölçüsü (breadth) 

3. d     = Tamamen dolu olduğunda ortalama draftı (Draugt) 

4.   ds    = Geminin derinliği 

5. trim = d1-d2 

d1, d2 geminin baş ve kıçına ait su kesim derinlikleri 

6. dmax= d+1/2trim = Maksimum su kesimi 

7. dboş = d-(DWT/Loa*b)k = Boş geminin ortalama su kesimi 

       (k= 1.4 genel kargo, 1.2 tanker, 1.25 dökme) 

 

Şekil 8.1 : Geminin karakteristik boyutları 

8.2.2 Gemi tonajları 

1. Gros Ton (G/T) – Gross Tonnage 

Geminin toplam kütlesinden gelen tonajdır ve geminin toplam iç hacminin 100 ft3 

(2,83 m3) ile bölünerek bulunur.Yolcu gemileri genellikle gros tonajları ile tariflenir. 

2. Hafif Ağırlık (LW-Light Weight or Light Displacement) 

Geminin kargo yükü yüklemeden önceki kendi ağırlığıdır. 

3. Deplasman Tonajı D/T (Displacement Tonnage) 

Geminin kendi ağırlığı, yakıt, yağ ,tatlı su,makineler,kargo yükleri ve diğer 

malzemelerin gemiye yüklenmesi ile oluşan tonajı olarak tanımlanır. 
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Kargo gemilerinin geminin tam yüklü draft çizgisine kadar yüklenmesine “full load 

displacement” (FLD) denir. FLD geminin büyük ağırlığını gösterir ve geminin 

taşıdığı su hacminin deniz suyu birim ağırlığı ile çarpılması ile bulunur.  

4. Ölü Yük Tonajı (D/W) Dead Weight Tonnage) 

Gemiye yüklenen yakıt, yağ, su, gıda maddeleri ve  yolculardan oluşan ağırlığına 

denir ve geminin tam yüklü displacement tonajından kendi ağırlığını çıkararak 

bulunur. 

FLD = LW+DW 

Yük gemileri ve tankerler “Dead Weight” tonları ile tarif edilirler. 

5. Net Tonaj (N/T) Net Tonnage 

Geminin Gros tonundan personel kabinleri ve makine odalarının tonajlarının 

çıkarılması ile bulunur. Diğer bir anlatımla ticari olarak kullanılan hacminin ton 

olarak hesaplanmasıdır. LPG ve LNG gemileri özellikle Gros ton, Net ton veya (m3) 

olarak taşıma kapasiteleri ile tarif edilirler.  

Liman kullanması öngörülen gemilerin tiplerinin (kuru yük, dökme yük, tanker ve 

konteyner gibi) yanı sıra geminin uzunluk , doş ve dolu draftı ve yüksekliklerininde 

bilinmesi gerekir. 

Bazı gemi tiplerinin  Groston, DWT ve deplasman tonajları arasındaki ilişki yaklaşık 

olarak tablo da verilmektedir (Yüksel ve Çevik, 1998). 

Tablo 8.1 : Tonajlar arasındaki ilişki 

 GT DWT D/T 

Yük gemisi, Tanker 1 Yaklaşık 1,5 Yaklaşık 2 

Konteyner gemisi 1 Yaklaşık 1,33 Yaklaşık 2 

Yolcu gemisi 1 Yaklaşık 0,85 Yaklaşık 1 
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Tablo 8.2 : Konteyner Gemisi Boyutları 
 

DWT  Loa b d ds TEU 

10000 162 23,0 7,5 12,0 588 

15000 195 26,0 9,0 14,0 882 

20000 220 27,7 10,0 15,3 1176 

25000 235 29,0 10,8 16,5 1470 

30000 253 30,0 11,7 17,0 1765 

35000 265 31,0 12,2 18,2 2058 

40000 280 31,9 12,5 19,0 2353 

45000 283 32,7 12,7 19,5 2647 

50000 285 33,5 12,8 20,0 2941 

L/b=6+0.0085L             L/d=12+0.0075L             b/ds=3.850=0.004L 

            DWT=0.63(D/T)           D/T=0.55LbT                  TEU=DWT/17 

 
 

 
Tablo 8.3 : Dökme yük gemisi boyutları 

 
DWT  Loa b d ds D/T 

25000 162,5 25,75 9,0 12,5 35000 

50000 215 32,0 12,25 17,2 67300 

75000 240 36,0 14,3 19,7 97000 

100000 275 42,0 15,0 20,6 124000 

125000 285 44,8 16,0 22,1 149000 

150000 290 44,5 16,25 22,4 173000 

175000 295 45,5 16,25 22,5 203000 

200000 298 46,2 16,5 22,5 230000 

              L/b=5.5+0.005L                 b/ds=2.8                    L/d=11+0.008L 

              D/T=0.78LbT                     DWT=(0.71+0.00125DISP/1.000)D/T 
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Tablo 8.4 : Tanker Boyutları 

 
DWT Loa b d ds D/T 

25000 170 22,5 11,0 13,0 31000 

50000 215 29,5 14,0 17,2 61000 

75000 245 33,5 15,7 19,2 90000 

10000 265 36,5 17,7 20,7 119000 

125000 277 38,5 18,2 21,5 152000 

150000 285 40,0 19,5 22,0 180000 

175000 293 40,7 19,8 22,2 210000 

200000 299 41,0 20,0 22,5 235000 

L/b=Değişken              b/ds=Değişken                L/d=Değişken 

                  D/T=Değişken             DWT=(0.76+0.0004D/T/1.000)D/T 

 
 

Tablo 8.5 : Ro-Ro Gemi Boyutları 
 

DWT  Loa b d ds D/T 

5000 138 19,4 6,0 13,8 8835 

10000 173 25,3 8,6 17,3 20703 

15000 188 28,7 9,7 18,8 28786 

20000 214 31,0 10,0 21,4 36487 

L/b=6.7                   b/ds=3.2                     L/d=10 

                            D/T=0.55Lbt           DWT=0.53D/T          TEU=DWT/17     
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8.2.3 Gemi Hareketleri 

Hareket halindeki veya bağlı gemide dalga ve akıntıdan dolayı aşağıdaki dönme ve 

öteleme hareketleri oluşur (Şekil 8.2) (Yüksel ve Çevik, 1998). 

 

 

1- Dönme Hareketleri 
 
a. Roll (yalpa)                      b. Pitch (baş-kıç vurma)              c. Yaw (dervişleme) 
 
2- Öteleme Hareketleri 
 
a. Heave (dalıp-çıkma)        b. Surge (ileri-geri gitme)            c. Sway (yan öteleme) 
 
 

 
Şekil 8.2 : Gemi hareket şematik izahı 
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9. GEMİ SİMÜLASYONLARI 

9.1 Simülasyon-1 

Çalışılan Bölge: İskenderun 

Yanaşma Yeri : İskele 

Gemi Türü: Konteyner 

Şekil 9.1 : Hatay İli Rüzgar Gülü 

Yukarıda Şekil 9.1 ve aşağıda Tablo 9.1 de kullanılan veriler görülmektedir. Şekil 

9.1 de görüleceği gibi  bölgedeki hakim rüzgarlar NNE, WSW ve SE yönlerinden 

gelmektedir.  

N
NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE
S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW
300

200

100

0



 

 

 

Tablo 9.1 : İskenderun İlçesi Rüzgar Değerleri 

YIL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 

2002 18.3  W 25.5 WSW 13.1  W 15.9  W 17.0 ENE 13.8  W 13.2 WNW 15.1  W 12.8  W 22.1NNE 14.0WNW 16.2 SSE 

2003 11.3  S 19.8 NNE 11.6  N 12.4  W 12.6 NNW 13.5 WNW 15.8  NW 11.0 WSW 17.2 WSW 19.1  W 22.2 ENE 17.1  NE 

2004 16.0 SSE 19.2 SSE 15.3  SE 16.6  W 14.1 WSW 11.6 WSW 12.1 WSW 11.3  W 11.0  N 22.0  SE 18.5  N 12.7 SSE 

2005 20.5 SSE 23.4  W 16.6 WSW 11.3 NNE 14.8 WSW 20.2  N 11.6 WSW 13.1 WSW 11.5 WSW 16.0  N 12.2WSW 12.8 NNW 

2006 17.3  SW 19.5 ESE 13.2 WSW 12.8 NNW 12.0 NNE 12.6  SW 14.4  SW 12.2 WSW 14.4  SW 15.8  N 12.8  NW 20.2 NNE 

2007 12.6WSW 11.8 ENE 12.6  W 12.6 WSW 14.2 SSE  12.6 WSW 11.5 WSW 12.9 WSW     48 



Tablo 9.2 : Manevra simülasyonu yapılan 55600 DWT’luk konteyner gemilerinin 
temel özellikleri 

Gemi Özelikleri Balastlı Gemi Tam Dolu 
Gemi 

Loa (Tam Boy) 
B (Genişlik) 
Ttasarım (Tasarım Draftı) 
Deplasman Tonajı (Disp. T.) 

294.0 m 
32.2 m 
11.0 m 

67250 ton 

294.0 m 
32.2 m 
13.1 m 

80000 ton 
 
 

Tablo 9.3 : Yapılan gemi simülasyonları için kabul edilen çevresel parametreler 
Rüzgâr Akıntı 

Yön Hız (knot)

Rüzgar Yönünde 
Dalga Yüksekliği 

(m) Yön Hız (knot) 

WSW 21 2.00 W 0.20 
WSW 18 2.00 W 0.20 
WSW 15 2.00 W 0.20 
NNE 21 1.25 W 0.20 
NNE 18 1.25 W 0.20 
NNE 15 0.75 W 0.20 
SSE 21 0.50 W 0.20 
SSE 18 0.50 W 0.20 
SSE 15 0.50 W 0.20 

 
 

9.1.1 Sonuç  

Bölgedeki iskeleye hakim üç ana rüzgar yönünde yanaşma ve ayrılma manevraları 

yapılmıştır. Burda eseme sıklığı ve meydana getirdiği dalga yüksekliği ile en kritik 

olan rüzgar yönü WSW rüzgarlarıdır.  

Bu iskeleye yapılan yanaşma ve ayrılma manevalarında SSE ve NNE rüzgar 

yönlerinde başarılı manevralar yapılmasına rağmen WSW rüzgar yönünde 15 knot 

rüzgar hızından sonra yapılan manevralar riski durumlar ortaya çıkarmıştır. 

Şekil A.1-10 da görüldüğü gibi bu simülasyonunda WSW yönlü rüzgar için yapılan 

yanaşma denemesinde 2 adet 45 tonluk ve 2 adet 60 tonluk 4 adet römorkör 

kullanılmıştır. Buna rağmen simülasyonda da görüldüğü gibi başarılı bir manevra 

gerçekleştirilememiştir. İskele konumu itibariyle yaklaşmakta olan gemi WSW yönlü 

49 
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rüzgarı kıç bölgesinden almakta buda geminin hızının azaltılmasını olumsuz yönde 

ekilemektedir. 

Ayrıca WSW yönlü rüzgarların yapılan yanaşma ve ayrılma manevralarında gemiyi 

döndürme etkisinin olduğu görülmüştür. Buda manevrayı güçleştiren bir unsurdur. 

Burda römorkör koordinasyonu ön plana çıkmaktadır. 

Bu simülasyondaki yanaşma denemesinde görülmüştürki gemi ne istenilen konumda 

yanaştırılabiliyor nede geminin hızı istenilen yanaşma hızına düşürülebiliyor. 

Sonuç olarak geminin hızının düşürülememesi geminin iskeleye çarpma riskini 

ortaya çıkarmaktadır, bununla beraber geminin görülen konumdan biraz daha ileriye 

doğru sürüklenmesi ile karaya oturma riskide bulunmaktadır. 

Bölgede WSW yönlü rüzgarların esme sıklığı diğer rüzgarlardan daha çok 

olduğundan ve bu rüzgarlar altında manevranın büyük riskler taşımasından dolayı  

iskelenin kullanılma kapasitesini önemli ölçüde düşürecektir. 

Bu bilgiler ışığında açıkça iskelenin konumunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. 

İskelenin W yönüne bakacak şekilde inşa edilmesi optimum kullanılmasını 

sağlayacaktır. Yada bir başka çözüm olarak bir dalgakıranla iskelenin korunması da 

sağlanabilir.   

9.2 Simülasyon-2 

Çalışılan Bölge: İskenderun 

Yanaşma Yeri : İskele 

Gemi Türü: Dökme Kuru Yük 
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Tablo 9.4 : Manevra simülasyonu yapılan 70 000DWT’luk dökme kuru yük 
gemilerinin temel özellikleri 

Gemi Özelikleri Balastlı Gemi Tam Dolu 
Gemi 

Loa (Tam Boy) 210.0 m 210.0 m 

B (Genişlik) 34.0 m 34.0 m 

Ttasarım (Tasarım Draftı) 6.9 m 11.8 m 

Deplasman Tonajı (Disp. T.) 40400ton 70000 ton 
 
 
9.2.1 Sonuç 
 
Simülasyon-1 deki tesisin bu sefer de kuzeydeki iskelesine gene üç ana rüzgar yönü 

olan NNE, SSE ve WSW yönlerinde yanaşma ve ayrılma manevraları yapılmıştır.  

Bu manevralar sırasında dökme kuru yük gemisi kullanılmıştır. Ayrılma ve yanaşma 

manevra denemelerinde görülmüştürki bu tip gemi ilede NNE ve SSE yönlü 

rüzgarlarda başarılı manevralar yapılmış fakat yine kritik olan WSW yönünde 15 

knot ve üzeri rüzgarlarda riskli durumların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu manevra 

da 4 adet 30 tonluk römorkör kullanılmıştır. 

Şekil B.1-10 ve Şekil C.1-10 daki manevrada da görüldüğü gibi dökme kuru yük tipi 

gemi ile de yapılan yanaşma manevrasında geminin rüzgar etkisi ile dönmeye 

çalıştığı görülmüş ve bu rüzgar altında geminin hızını azaltma problemi ile tekrar 

karşılaşılmış ve bu sebeplerdendirki gemi istenilen bölgeye yanaştırılamamıştır.  

Bu manevrada da Simülasyon-1 de olduğu gibi iskeleye çarpma riski ve sürüklenerek 

karaya oturma riski olduğu görülmüştür. Burda ayrıca iskelenin ön tarafında başka 

bir gemi olma ihtimali olduğu için bunlardan başka birde gemiye çarpma riskinin 

ortaya çıktığı görülmüştür. 

Bu manevralar esnasında birde olabilecek bir römorkör arızası yapılan yanaşma 

manevrasının risklerini bir kat daha arttırabileceği gibi telafisi mümkün olmayan 

sonuçlara yol açabilir. 

Tekrar Simülasyon-1 de de söylenildiği gibi farklı bir gemi tipi ile manevraları 

incelenen iskelenin konumunun yanlış olduğu bir kere daha görülmüştür. 
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9.3 Simülasyon-3 

Çalışılan Bölge: Samsun 

Yanaşma Yeri : İskele 

Gemi Türü: Dökme Kuru Yük 

 

 
 

 
Şekil 9.2 :. Samsun İli Rüzgar Gülü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tablo 9.5 : Samsun İli Rüzgar Değerleri 

 
Rüzgar 
Değerleri 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK 

Ort. Rüz. 
Hızı 2,3 2.4 2.6 1,4 1,2 1,9 2,3 2,0 1,8 1,4 2.4 2,0 1,9 

Hakim 
Rüzgar 
Yönü 

SSE SSE SSE NNE NNW NNW WNW NNE SW SW WSW WSW NNW 

En 
Kuvvetli 
Rüzgar 
Hızı 

15,1 16,5 19,7 10,7 8,5 10,7 16,5 12,5 12,2 15,6 18,2 14,7 19,7 

En 
Kuvvetli 
Rüzgar 
yönü 

SSE S S SW WNW WNW WNW N NW NNW SSW SW S 

En 
Kuvvetli 
Rüzgar 
günü 

31.01. 
2006 

17.02. 
2006 

06.03. 
2006 

12.04. 
2006 

11.05. 
2006 

30.06. 
2006 

15.07. 
2006 

31.08. 
2006 

01.09. 
2006 

26.10. 
2006 

03.11. 
2006 

25.12. 
2006 

06.03. 
2006 

Kuvvetli 
Rüz.Gün 
Sayısı 

5 10 3    1 1 1 1 5 6 33 

Fırtınalı 
Rüz.Gün 
Sayısı 

  1        2  3 
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Tablo 9.6 : Manevra simülasyonu yapılan 50000 DWT’luk dökme kuru yük 
gemilerinin temel özellikleri 

Gemi Özelikleri Balastlı Gemi Tam Dolu 
Gemi 

Loa (Tam Boy) 225.0 m 225.0 m 

B (Genişlik) 32.2 m 32.2 m 

Ttasarım (Tasarım Draftı) 7.7 m 13.8 m 

Deplasman Tonajı (Disp. T.) 45500 ton 87000 ton 
 
 

Tablo 9.7 : Yapılan gemi simülasyonları için kabul edilen çevresel parametreler. 

Rüzgâr Akıntı 

Yön Hız 
(knot) 

Rüzgar Yönünde 
Dalga Yüksekliği 

(m) Yön Hız 
(knot) 

NNW 21 2.00 W 0.20 
NNW 18 2.00 W 0.20 
NNW 15 2.00 W 0.20 
WNW 21 0.75 W 0.20 
WNW 18 0.50 W 0.20 
WNW 15 0.50 W 0.20 
SSE 21 0.50 W 0.20 
SSE 18 0.50 W 0.20 
SSE 15 0.50 W 0.20 
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Şekil 9.3 : Tarama Bölgesi
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9.3.1 Sonuç 

Şekil D.1 ve Şekil E-1 de görülen iskelede yaklaşma ve ayrılma manevraları alınan 

rüzgar verilerine göre hakim yön olarak NNW, SSE ve WNW rüzgar yönleri 

kullanılarak yapılmıştır. Burda iskelenin konumu itibariyle iki farklı yöndeki 

(NNW,SSE) rüzgarlaraltındaki manevra sonuçları irdelenmiştir. 

Şekil D.1-11 de görülen 1. manevra NNW 21 knot rüzgar hızı altında yapılan 

yanaşma manevrasıdır. Manevra 2 adet 30 tonluk römorkör yardımıyla yapılmıştır. 

Bu rüzgar altındaki yanaşma denemelerinde rüzgarın gemiyi döndürmeye çalıştığı 

görülmüştür. 

Manevraları yapılan bu iskelede yukarıdaki çizimdede görüldüğü gibi bi tarama alanı 

yapılmıştır. Yapılan bu tarama alanı iskele boyunun yanaştırılmak istenen dökme 

kuru yük gemi boyu için yeterli olmamasından ve o bölgedeki normal batimetrinin 

geminin karaya oturmasına neden olacağı için yapılmıştır fakat manevralar sırasında 

NNW rüzgar altındaki yanaşma denemelerinde rüzgarın gemiyi döndürme etkisinden 

dolayı ilk olarak iskeleye baş taraftan çok yaklaşıp iskeleye çarpma riski olduğu 

görülmüştür .Manevranın devamında ise geminin karaya oturma riskinin olduğu 

görülmüştür. Geminin baş tarafının draftının gövde kısmına göre daha az olmasına 

rağmen emniyet için yapılmış tarama bölgesine istenilenden fazla girmiş ve karaya 

oturma riskiyle karşı karşıya kalındığı görülmüştür. 

Şekil E.1-6 da görülen 2. manevrada ise iskelenin batı tarafından SSE 21 knot rüzgar 

altında bir ayrılma manevrası incelenmiştir. Bu manevra 1 adet 45 tonluk ve 3 adet 

30 tonluk 4 römorkörle gerçekleştirilmiştir. 1. manevraya göre daha fazla römorkör 

kullanılmasının sebebi bu manevrada boş gemi ile çalışılmış ve haliyle boş geminin 

draftının azalmasıyla rüzgar alanın artması sebebiyle gemiye etkiyen rüzgar 

kuvvetide artmış olacağından buda gemiyi tutabilecek römorkör kuvvetini 

dolayısıyla sayısını arttırmıştır. 

Bu manevrada ise, iskelenin kuzey batısında bulunan LPG tankerlerinin yanaştığı 

şamandıralara çok yakın olmasından dolayı şamandıralara bağlı olabilecek bir 

gemiye çarpma riski olacağı görülmüştür. Yapılan bu ayrılma manevrasında 4 

römorkör eşliğinde geminin iskeleden ayrılabildiği fakat manevra sırasında gemi ile 

diğer şamandıralara bağlı olabilecek gemi arasındaki mesafe azlığı manevranın riskli 

bir manevra olduğunu göstermiştir. Bu manevra sırasında birde oluşabilecek bir 
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römorkör arızası geminin kontrolünün yitirilmesine sebep olacağından sürüklenerek 

şamandıralara ve gemiye çarpma riskini dahada arttıracaktır. 

Sonuç olarak esme sıklığı çok görülen NNW ve SSE rüzgar yönlerinde manevraların 

yapılması büyük riskler taşıdığından iskele kullanımı çok kısıtlanmış olacaktır. 

Mevcut tarama alanının iskeleye göre uygun olmaması bu iskeleye yapılacak 

manevraların her daim risk taşımasına sebebiyet vermektedir. 

Bu iskelede yukarıda söz edilen risklerin yaşanmaması için komşu şamandıraların 

veya iskelenin yerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yanaştırılmak 

istenilen gemini boyutları bu iskele için uygun değildir. Şayet iskele uzatılırsa veya 

tarama alanı karaya doğru genişletilirse bu büyüklükte bir gemini yanaşmasına 

uygun hale gelebilecektir.  

 

9.4 Simülasyon-4 

Çalışılan Bölge: Samsun 

Yanaşma Yeri : Şamandıra 

Gemi Türü: LPGTanker 

 

Rüzgar ve simülasyon bilgileri yukarıda simülasyon-3 başlığının altında verilmiştir. 

 

Tablo 9.8 : Manevra simülasyonu yapılan 1779 DWT’luk LPG tanker gemilerinin 
temel özellikleri 

Gemi Özelikleri Balastlı Gemi Tam Dolu 
Gemi 

Loa (Tam Boy) 77.0 m 77.0 m 

B (Genişlik) 11.8 m 11.8 m 

Ttasarım (Tasarım Draftı) 3.1 m 4.1 m 

Deplasman Tonajı (Disp. T.) 2310ton 2960 ton 
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9.4.1 Sonuç 

Şekil F.1-6 da görülen bu simülasyonda LPG tanker gemisinin şamandıralara 

yanaşma ve ayrılma manevraları incelenmiştir.  

NNW,SSE ve WNW yönlü rüzgarlar altında yapılan denemelerde görülün en büyük 

risk NNW yönündeki 18 knot ve 21 knot rüzgar hızlarında boş gemi ile yapılan 

ayrılma manevraları sırasında geminin şamandıraya çarpma riskidir. 

18 knot ve 21 knot rüzgar hızlarında şamandıralardan ayrılma manevrası sırasında 2 

adet 30 tonluk römorkör kullanılmıştır. Şamandıralardan ayrılmakta olan gemiden 

römorkör desteği kesildiği anda rüzgarın etkisiyle geminin doğu yönüne doğru hızlı 

bir şekilde sürüklendiği görülmüştür. Bölgedeki akıntıda kıyıya paralel ve doğu 

yönlü olduğu için bu sürüklenmeyi daha da hızlandırmıştır. Böylece  akıntı ve rüzgar 

kuvvetlerinin  birleşerek gemiye etkimesi geminin sürüklenerek kuzeydeki baş 

şamandıraya çarpmasına neden olmuştur. Sürüklenerek meydana gelen bu çarpma 

römorkörlerin birisi arızalandığında da ortaya çıkmıştır. 

Bu riski ortadan kaldırmak için gemi  kuzey şamandırasını geçene kadar römorkör 

desteği kesilmemelidir. Bununla birlikte geminin çapasının kuzey batı bölgesinde 

daha ileriye atılması bu riski azalmak açısından  faydalı olacaktır. 
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9.5 Simülasyon-5 

Çalışılan Bölge: Adana 

Yanaşma Yeri : Şamandıra 

Gemi Türü: LPGTanker 

 
 

 
Tablo 9.9 : Adana İli Rüzgar Değerleri 

 

Aylar Ortalama Rüzgar 
Hızı 

Max. Rüzgar 
Hızı 

  Yönü Hızı 
OCAK 1.6 NW 14.7 
ŞUBAT 1.4 NE 16.0 
MART 1.4 WSW 13.5 
NISAN 1.2 N 10.8 
MAYIS 1.3 N 12.6 

HAZİRAN 1.3 NNE 14.2 
TEMMUZ 1.5 N 14.2 
AGUSTOS 1.2 SSE 8.0 

EYLUL 1.1 SE 11.3 
EKIM 0.9 NNW 17.2 

KASIM 0.9 N 12.4 
ARALIK 1.2 N 21.0 

Yıllık 1.3 N 21.0 
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Tablo 9.10 : Manevra simülasyonu yapılan 56824 DWT’luk LPG gemilerinin temel 
özellikleri 

Gemi Özelikleri  Balastlı Gemi Tam Dolu 
Gemi 

Loa (Tam Boy) 239.9 m 239.9 m 

B (Genişlik) 33.9 m 33.9 m 

Ttasarım (Tasarım Draftı) 7.0 m 13.9 m 

Deplasman Tonajı (Disp. T.) 46000 ton 76000 ton 

9.5.1 Sonuç 

Şekil G.1-20 de görülen bu bölgede akaryakıt tankeri ile hakim rüzgar yönü olarak 

seçilen N, SE ve WSW rüzgarlarında yanaşma ve ayrılma manevraları yapılmıştır. 

Simülasyonda görülen WSW rüzgarı altında yapılan yanaşma manevrasında 2 adet 

30 tonluk römorkör kullanılmıştır. 

Burda 18 knot rüzgar altında dahi görülmüştür ki herhangi bir römorkör arızası 

olmamasına rağmen gemi şamandıralara çok yaklaşmış, çarpma son anda 

engellenmiştir  

Yapılan manevralar sonucunda WSW yönlü rüzgarlar altında yapılan manevralarda 

geminin şamandıra bölgesi içinde düz bir şekilde tutulması zorluğu vardır, mevcut 

rüzgarların gemiyi devamlı döndürmeye çalışması römorkör koordinasyonunu ön 

plana çıkarmaktadır. Burda koordinasyonda meydana gelecek hata veya 

römorkörlerden birinin arızası geminin rüzgar etkisi altında dönmesi ve bu etki ile 

sürüklenmesi sonucu şamandıraya veya diğer şamandıralarda bağlı konumda olan 

gemilere çarpma riskinin olduğu açıkça görülmüştür. 

WSW 21 knot hızlı rüzgar altındaki denemeler çok daha tehlikeli durumlar ortaya 

çıkarmaktadır. 

N ve SE yönlü kuvvetli rüzgarlar altında yapılan manevralar ise benzer özellikler 

göstermektedir, her ikisinde de gemi önemli büyüklükte bir kuvvete mağruz kalsada 

(Özellikle SE yönlü rüzgarlarda akıntınında bu yönde olması bu kuvveti arttıran bir 

etken olmakla beraber) doğrultusunun çok değişmemesi bu manevralardaki avantaj 

olarak ortaya çıkmaktadır. Her iki yönlü rüzgar altında da oluşabilecek risk römorkör 

arızasından kaynaklanmakta olup burada geminin sürüklenmesi ile şamandıralara 

veya gemiye çarpma riski ortaya çıkmaktadır. 
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Netice itibariyle bu bölgedeki sorun şamandıraların birbirine çok yakın olmasından 

kaynaklanmaktadır. Manevra yapan gemilerinde akaryakıt tankerleri olduğu 

düşünüldüğünde meydana gelebilecek bir gemi sürüklenmesi telafisi olmayacak 

kazalara sebebiyet verecektir. 

Bu bölgede şamandıraların konumlarının birbirinden uzaklaştırılması problemi 

çözecektir. 

Ayrıca bu tür risk seviyesi yüksek manevralarda yedekte bir römorkör 

bulundurulması oluşabilecek kazaların önlenmesi için büyük önem taşımaktadır. 

9.6. Simülasyon-6 

Çalışılan Bölge: Zonguldak 

Yanaşma Yeri : Rıhtım 

Gemi Türü: AkaryakıtTankeri 



 
 
 

Tablo 9.11 Rüzgar Esme Sayısı ve Ortalama Hızları 
 

A  Y  L  A  R 
Meteorolojik Elemanlar 

R
as

at
 

Sü
re

si
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Yıllık  

N         Rüzg. ort. hızı ve esme sayısı toplamı
NNE        “     “       “          “        “          “ 
NE           “     “       “          “        “          “ 
ENE         “     “       “          “        “          “ 
E              “     “       “          “        “          “ 
ESE         “     “       “          “        “          “ 
SE           “     “       “          “        “          “ 
SSE         “     “       “          “        “          “ 
S              “     “       “          “        “          “ 
SSW        “     “       “          “        “          “ 
SW          “     “       “          “        “          “ 
WSW      “     “       “          “        “          “ 
W            “     “       “          “        “          “ 
WNW     “     “       “          “        “          “ 
NW         “     “       “          “        “          “ 
NNW      “     “       “          “        “          “ 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

4,5-62 
3,2-13 
4,9-12 
3,1-17 
4,2-62 
3,9-111 
4,1-78 
3,6-64 
4,5-40 
3,6-20 
4,0-28 
3,5-31 
6,5-41 
4,8-19 
5,2-31 
3,9-17 

4,2-37 
2,1-9 
3,6-7 

3,2-10 
4,5-76 
4,0-76 
3,8-79 
3,4-68 
4,3-38 
2,5-14 
5,7-23 
3,4-20 
5,5-47 
3,5-33 
3,6-30 
2,9-23 

4,0-85 
2,1-10 
3,5-29 
2,5-10 
4,1-39 
3,8-61 
3,8-86 
3,1-57 
2,9-24 
2,6-18 
3,7-25 
2,4-38 
3,1-49 
2,8-29 
3,6-45 
2,9-36 

4,4-51 
2,3-11 
4,4-8 
4,8-7 

4,7-45 
3,5-65 
3,5-73 
3,0-62 
3,8-25 
3,1-11 
4,3-32 
3,2-49 
3,8-60 
3,0-35 
3,6-52 
3,5-33 

4,8-51 
1,0-2 
5,9-17 
2,5-11 
3,9-44 
3,6-70 
3,2-70 
2,6-67 
2,4-35 
2,2-20 
3,9-35 
3,3-43 
3,8-53 
2,7-44 
3,8-49 
3,0-30 

5,4-67
5,1-5 

5,2-15
4,0-7 

3,9-48
3,3-91
3,0-87
2,5-75
2,0-30
2,3-21
3,5-22
2,7-24
3,5-30
3,3-33
3,9-50
3,9-18

5,9-82 
4,7-12 
7,1-46 
2,6-9 

3,8-62 
3,2-85 
3,2-100 
2,5-52 
2,0-20 
2,5-23 
4,6-15 
3,3-16 
4,9-23 
3,4-29 
4,6-46 
4,0-20 

5,7-100 
3,0-4 

6,2-30 
2,1-6 

4,0-79 
3,3-108 
4,8-103 
2,3-59 
2,4-17 
1,3-3 

5,3-21 
4,6-8 

4,0-22 
3,7-28 
4,2-35 
3,9-20 

5,8-84 
4,9-9 
6,4-23 
3,4-8 
4,3-71 

3,2-115 
3,4-119 
3,1-65 
3,4-15 
5,0-2 
6,3-13 
3,3-8 
5,6-27 
3,8-23 
4,2-36 
3,4-7 

4,8-67 
6,3-13 
5,4-16 
3,2-9 
4,4-73 

3,8-129 
3,9-129 
3,1-65 
3,3-8 
2,7-6 
3,7-15 
5,4-12 
3,7-20 
3,1-28 
3,8-42 
3,0-14 

4,7-37
4,0-8 
6,1-15
3,3-8 
4,2-61

4,0-138
4,1-121
3,6-55
4,3-26
2,1-6 
6,2-12
3,5-26
5,1-29
2,7-33
3,5-35
2,6-20

4,3-32 
2,7-8 
4,4-15 
3,1-15 
4,3-67 

3,5-131
4,3-117
3,8-70 
4,6-35 
2,6-16 
5,7-21 
3,3-24 
5,8-24 
2,6-19 
4,4-38 
2,8-15 

5,0-755 
3,7-104 
5,6-233 
3,1-117 
4,2-727 

3,6-1180 
3,6-1162 
3,0-759 
3,4-313 
2,6-160 
4,4-262 
3,3-299 
4,5-425 
3,2-353 
4,0-489 
3,3-253 

0,99 
0,013 
0,03 
0,015 
0,095 

0,0155 
0,0152 
0,099 
0,041 
0,022 
0,034 
0,039 
0,056 
0,046 
0,064 
0,033 
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Tablo 9.12 : Manevra simülasyonu yapılan 195000 DWT dökme yük gemisinin 
temel özellikleri 

Gemi Özelikleri Balastlı Gemi Tam Dolu 
Gemi 

Loa (Tam Boy) 299.0 m 299.0 m 

B (Genişlik) 47.5 m 47.5 m 

Ttasarım (Tasarım Draftı) 9.5 m 18.6 m 

Deplasman Tonajı (Disp. T.) 216 600 ton 95 300 ton 
 

9.6.1 Sonuç 

Şekil H.1-19 da görüldüğü gibi SE yönlü 21knot hızlı rüzgar, limana girdikten sonra 

dönüş yapan geminin bordasından gelmekte ve bu dönüş sırasında gemi üzerinde 

maksimum rüzgar kuvveti oluşturmaktadır. Bu rüzgar kuvvetini karşılayabilmek ve 

gemiyi kontrol altında tutabilmek için mevcut olan römorkörlerin tam güçleri ile 

kullanılmaları gerekmektedir. Bu da beraberinde önemli riskler getirmektedir. 

Şekillerde de görülebileceği gibi, bu dönüş sırasında gemi kolaylıkla kontrolden 

çıkıp mendireklere doğru sürüklenebilmektedir. Yapılan denemelerde gemi yeni 

liman içerisine girip rıhtımı karşılayabilse bile, rıhtıma yanaşma sırasında geminin 

doğrultusunun kontrol altında tutulmasının güç olduğu belirlenmiştir.  

18 knot rüzgar hızı altında yapılan denemelerin mevcut römorkörlerin kullanımı ile 

çok daha güvenli bir şekilde yapılabildiği görülmüştür. N yönlü rüzgarlarda olduğu 

gibi, bir adet 30 ve bir adet 40 ton kapasiteli römorkörün aktif olarak kullanımı, ve 

diğer 30 tonluk römorkörün yedekte beklemesi, ihtiyaç halinde destek vermesi 

geminin kontrol altında tutularak rıhtıma yanaştırılması için yeterli olmuştur. 

SE yönünden gelen 21knot hızlı rüzgarlar altında, boş gemi kullanılarak yapılan 

rıhtımdan ayrılma ve limanı terk etme manevrası denemelerinin büyük çoğunluğu 

başarısızlık ile sonuçlanmıştır. N yönünde yapılan manevralarda açıklandığı üzere, 

boş geminin 21 knotluk rüzgar hızı altında mevcut römorkörler ile kontrol altında 

tutulması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, rıhtımdan ayrılan gemi, denemelerin 

çoğunluğunda kontrol edilemeyerek güney mendireğine çarpmıştır. Sadece bir 

manevrada herhangi bir çatışma olmadan geminin limanı terk etmesi sağlanabilmiş 
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olup bu manevrada da gemi kabul edilemeyecek şekilde güney mendireği mizuvarına 

yaklaşmaktadır. 18 knot hızlı rüzgarlar altında yapılan manevralarda daha yüksek 

yüzde ile başarı sağlanmış olmasına rağmen römorkörlerin etkin bir şekilde 

kullanımının gerektiği ve olası aksaklıkların telafisinin mümkün olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Şekil I.1-17 de görüldüğü gibi N yönlü rüzgarlar liman girişine Batı tarafından 

yaklaşan gemiye tam bordadan geldiği için önemli bir rüzgar kuvveti 

oluşturmaktadır. Yapılan denemelerde, dolu haldeki geminin bu rüzgar etkisi altında 

sadece kendi makine gücü ve dümeni ile kontrol edilebilmesi için 4,5 knot veya daha 

hızlı seyretmesi gerektiği belirlenmiştir. Liman girişin geniş olması ve liman 

içerisinde gemini durabilmesi ve manevra yapabilmesi için yeterli alan bulunması 

nedeni ile bu hızda yapılan yaklaşmalar normal koşullarda herhangi bir risk 

yaratmamaktadır. Ancak geminin makine veya dümen arızası yaşaması halinde liman 

içerisinde kontrolsüz kalması riski söz konusu olabilir. 

Liman içerisine giren gemi, kendi makine gücü ile yavaşlamakta ve uygun hıza 

ulaştığı zaman römorkörler de devreye girerek geminin döndürülmesini 

sağlamaktadır. Denemelerin yapıldığı 21 ve 18 knot rüzgar hızlarında tesiste 2 adet 

30ton ve bir adet 40 tonluk çekme kapasiteli römorkörlerin bu manevra için yeterli 

olduğu belirlenmiştir. Ancak özellikle 21knot rüzgar hızında bu römorkörlerin tam 

kapasiteye yakın güçlerde ve çok iyi bir koordinasyon ile kullanılmaları 

gerekmektedir.  

Römorkörler ile dönüşünü tamamlayan gemi gene römorkörlerin desteğini 

kullanarak yeni limana giriş yapıp rıhtıma yanaştırılmaktadır. Bu manevra sırasında 

da, 21 knot rüzgar hızında geminin kontrolünün zor olduğu ve yeni liman girişindeki 

mendireklere tehlikeli bir şekilde yaklaştığı denemeler görülmüştür. Benzer şekilde, 

21 knot rüzgar hızında geminin yeni liman içerisindeki tarama alanında tutulabilmesi 

de güç olmaktadır.  

18 knot rüzgar hızında yapılan manevralarda ise, bir adet 30tonluk ve bir adet 40 

tonluk römorkörün kullanımının yeterli olduğu görülmüştür. 30 tonluk diğer 

römorkörün ise ihtiyaç halinde destek vermek üzere yedekte bekletilmesi ve birkaç 

noktada destek vermesi ile limana giriş ve rıhtıma yanaşma manevrası güvenli bir 

şekilde yapılabilmiştir.  
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Boş gemi ile yapılan manevralarda, geminin rüzgar alanının artması nedeni ile dolu 

gemiye nazaran daha büyük römorkör kuvvetlerine ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.  

21knot rüzgar hızı altında, mevcut römorkörlerin kapasiteleri, rüzgarı tam yandan 

alan gemiyi kontrol etmeye yeterli olmamaktadır. Ancak rıhtım doğrultusunun rüzgar 

yönüne yakın bir açıda olması, rıhtıma yanaşmış durumda olan gemi üzerindeki 

rüzgar kuvvetlerinin daha az olmasını sağlamaktadır. Bu sayede, römorkörler tam 

kapasite ile kullanılarak geminin rıhtımdan uzaklaştırılması ve başının yeni liman 

ağzına çevrilebilmesi mümkün olmaktadır. Gemi başını tam kuzeye çevirdiği zaman 

römorkörlerin desteğine ihtiyaç duymadığı için kendi makine gücünü kullanarak yeni 

limandan çıkış yapıp, gene sadece kendi dümenini kullanarak Batı’ya dönerek liman 

tesislerini terk edebilmektedir. Geminin rıhtımdan uzaklaştırılması ve burnunun 

Kuzeye (rüzgara) çevrilmesi dışında römorkör desteği gerekmeyen bu manevraların 

önemli riskler taşımadığı belirlenmiştir 

Sonuç olarak karadenizde bulunan bu tesisin bölgenin özelliğinden dolayı yılın belli 

zamanlarında sert hava ve deniz koşullarına mağruz kalacağından gemi 

manevralarına bakarak  kullanım kapasitesinin düşeceğini söyleyebiliriz. Tesisin 

liman girişindeki mendirekler yüksek hızlı esen rüzgarlar altında yapılan 

manevralarada riskli durumların oluşmasına sebebiyet verdiği için bu tip bir limanı 

projelendirirken mendireklerin arasındaki mesafenin uzatılması bu riskli durumları 

engellenmesinde önemli bir adım olacaktır. Bu şekilde geminin sürüklenmesi 

sırasında römorkörlerin bu sürüklenmeyi durdurmak ve gemiyi tekrar kontrol altına 

alabilmek için ekstra bi mesafe olacaktır. 
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9.7 Simülasyon-7 

Çalışılan Bölge: Kuşadası 

Yanaşma Yeri : Rıhtım 

Gemi Türü: Feribot 

 
Tablo 9.13 : Kuşadası Meteoroloji İstasyonu yıllık maksimum rüzgar hızları ve 

yönler. 
 

Rüzgar Hızı (m/s) 
Yıl 

WNW NW NNW 

1975 14,1 18,9 19,7 
1976 16,9 21,3 27,0 
1977 18,0 15,6 24,4 
1978 18,9 7,0 19,4 
1979 20,9 15,8 18,0 
1980 13,1 15,0 26,0 
1981 25,7 12,6 18,8 
1982 11,5 11,8 17,1 
1983 11,0 11,3 21,4 
1984 18,3 18,9 20,0 
1985 17,2 13,0 16,0 
1986 16,5 15,2 19,4 
1987 12,4 17,1 22,1 
1988 15,8 16,7 15,4 
1989 15,2 17,0 18,6 
1990 16,2 20,4 16,0 
1991 13,0 21,3 19,8 
1992 19,0 19,3 15,7 
1993 15,2 11,0 13,5 
1994 11,0 12,9 17,5 
1995 18,2 20,7 15,8 
1996 12,0 17,1 13,2 
1997 15,5 13,3 17,8 
1998 16,3 25,3 15,9 
1999 10,0 14,0 12,9 
2000 15,3 11,9 18,2 
2001 16,0 12,9 15,4 
2002 11,4 16,9 17,5 
2003 14,1 13,0 17,9 
2004 10,3 12,3 13,9 
2005 15,0 17,5 13,6 
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Bu veriler bölgedeki genel yerleşimle birlikte değerlendirildiğinde, yürütülecek gemi 
yanaşma ve navigasyon simülasyonları için üç rüzgar yönü (WNW, N ve SE) dikkate 
alınmıştır. 
 

Tablo 9.14 : Feribot yanaşma yerlerini kullanması beklenen maksimum 
3000GRT’luk geminin temel fiziksel özellikleri 

Loa (Tam Boy) 110,0 m 

B (Genişlik) 20,9 m 

T (Tam Yüklü Draft) 5,9 m 

GRT (Tasarım Gross Tonajı) 3000 GRT 

VS (Servis Hızı) 14,5 knot 

P (Makine Gücü) 6500 kW 
 
 

9.7.1 Sonuç 

Numerik gemi manevra simülasyonlarının sonuçlarına göre, liman yerleşiminin bu 

boyuttaki feribotların normal hava koşullarında yanaşma/ayrılma operasyonları 

açısından elverişli olduğu ortaya çıkmaktadır. 

5 knot ve üzerindeki rüzgar hızlarında (özellikle Kuzeyli ve Güneyli rüzgar 

şartlarında) bu boyutta feribotların güvenli yanaşma/ayrılma operasyonları için 

römorkaj hizmetine ihtiyaç duyulabilir (limana gelecek feribotların sevk ve manevra 

sistemlerine bağlı olarak). Şekil J.1-9 da görülen numerik manevra simülasyonu 

sonuçlarına göre, Kuzeyli ve Güneyli yönlerden 15 knot hızında rüzgar esmesi 

halinde feribotu güvenli bir şekilde rıhtıma yanaştırabilmek için 180 kN 

büyüklüğünde bir römorkaj kuvvetine ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır. 30 ton 

itme/çekme kuvvetine sahip bir römorkör bulunması yerinde olacaktır. Bu 

römorkörün kullanımına liman otoritesi ve gemi kaptanı, feribotun sevk ve manevra 

özellikleri (yetisi) ile hava/deniz şartlarını birlikte değerlendirerek karar verebilir.  

Limana giriş sırasında N yönlü akıntı ve rüzgarın birleşmesiyle gemi üzereine 

etkiyen kuvvet büyümektedir, bu sebepten dolayı manevrada da görüldüğü gibi 

feribot limana giriş sırasında mendireğe yaklaşmış ve çarpma riski ortaya çıkmıktır. 

 Liman ağzının çok geniş olmaması yüksek rüzgarlarda bu manevraların 

yapılmasında mendireğe çarpma riskini ortaya çıkarmaktadır. Bölgede sert 
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rüzgarların çok görüldüğü göz önüne alındığında liman giriş ağzının daha geniş 

tutulması bu limanın optimum düzeyde kullanılmasını sağlayacaktır. 

9.8 Simülasyon-8 

Çalışılan Bölge: Gemlik 

Yanaşma Yeri : İskele 

Gemi Türü: Akaryakıt tankeri 

 

Tablo 9.15 : Aylık en kuvvetli rüzgar yönü ve hızı 

Aylar Oc. Şb. Mr. Ns. My. Hz. Tm. Ağ. Ey. Ek. Ks. Ar. Yıllık 

Yön W SW,W W,N W W W,NW N,NE E,NW NE N W N,W W 

Rüzgar 
Hızı 

(bofor) 
7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 

 

Tablo 9.16 : Aylık en çok esen rüzgar yönü 

Aylar Oc. Şb. Mr. Ns. My. Hz. Tm. Ağ. Ey. Ek. Ks. Ar. Yıllık 

Yön E E E W W E E E SE SE SE E E 

 

Tablo 9.17 : Manevra simülasyonu yapılan 5500 DWT’luk akaryakıt tankeri 
gemilerinin temel özellikleri 

Gemi Özelikleri Balastlı Gemi Tam Dolu 
Gemi 

Loa (Tam Boy) 107.5 m 107.5 m 

B (Genişlik) 16.0 m 16.0 m 

Ttasarım (Tasarım Draftı) 4.2 m 6.1 m 

Deplasman Tonajı (Disp. T.) 4680 ton 8600 ton 
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Tablo 9.18 : Yapılan gemi simülasyonları için kabul edilen çevresel parametreler 

Rüzgâr Akıntı 

Yön Hız (knot)

Rüzgar Yönünde 
Dalga Yüksekliği 

(m) Yön Hız (knot) 

WNW 21 1.25 W 0.20 
WNW 18 1.00 W 0.20 
ENE 21 0.50 E 0.20 
ENE 18 0.50 E 0.20 
SE 21 0.50 E 0.20 
SE 18 0.50 E 0.20 

 

9.8.1 Sonuç 

Şekil K.1-7 de görülen bu iskelede ENE, SE ve WNW rüzgarlar altında ayrılma ve 

yanaşma manevraları yapılmıştır. 

SE ve WNW yönünde başarılı manevraların olmasına rağmen ENE yönlü rüzgarlar 

altında yapılan yanaşma manevraların da rüzgarın gemiye neredeyse yandan gelmesi 

ve aynı yöndeki akıntınında buna eklenerek gemi üzerinde önemli bir etki 

oluşturması manevrayı zorlaştırmaktadır.  

ENE yönlü rüzgarlar altında yapılan manevralar 2 adet 30 tonluk römorkörle 

gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen yukarıdaki simülasyonda da görüldüğü gibi gemi 

iskeleye düzgün bir şekilde yaklaştırılamamıştır.  

Burdaki başlıca sorun gemi eni ile iskele eninin aynı olmasıdır. İskelenin dar olması 

kıçtan yanaşan geminin tam olarak iskeleye denk getirilmesini zorlaştırmaktadır. 

Bunula birlikte römorkör arızsı olduğu zaman bu manevranın gerçekleştirlmesi 

mümkün değildir. 

Römorkör arızasında ortaya çıkan en önemli sorun ise batıda bulunan komşu iskeleye 

çarpma riskidir. Yapılan manevralarda görülmüştürki römorkörlerden birinin 

devreden çıkması geminin sürüklenerek komşu iskeleye veya bu iskelede bulunan 

gemiye çarpma riskini ortaya çıkarmıştır. 

Bu risklerden başka geminin terminalde akaryakıt yükleme ve boşalta yapma 

sırasında komşu iskeleden ayrılacak veya komşu iskele yanaşacak gemilerin 

manevraları iki iskele arasındaki mesafenin az olduğundan gemilerin çarpışma riskini 

ortaya çıkarmaktadır. 
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Yapılan manevralar sonucu iki iskelenin birbirine göre konumunun kesinlikle yanlış 

olduğu açıkça söylenebilir. Ayrıca mevcut iskeleni genişletilmesi gerektiğide 

manevralardan çıkan sonuçlar arasında yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



 71

10. SONUÇLAR 

Bu çalışmada gemi manevralarının  liman ve bağlama yerleri tasarımına olan 

etkilerine değinilmiştir. Çalışma sonucu görülmüştür ki kıyı yapıları 

projelendirilirken değerlendirilmesi gereken en önemli parametrelerden birinin de 

gemi manevraları  olması gerektiğidir. Öncelikle rüzgar, akıntı, rüzgar hızlarına bağlı 

oluşabilecek dalga ve batimetri verilerinin çok iyi etüd edilmesi gerekir. Çünkü bu 

veriler gemi manevralarını birinci derecede etkileyen parametrelerdir. Anvak bu 

şekilde sağlıklı gemi manevraları yapabilmek  mümkün olacaktır. Bu manevraların 

sonuçları bağlama yerlerinin tasarımı sırasında bize çok önemli bilgiler vermektedir. 

Bunlara birkaç örnek verecek olursak; geminin en rahat yanaşabileceği konumu 

bulabilmekte ve bu konuma göre projelendirebilmekteyiz, bu şekilde 

projelendirdiğimiz liman ve bağlama yerlerinden maksimum yarar 

sağlayabilmekteyiz. Manevraların bize iskelenin konumu dışında 

projelendireceğimiz yapının boyutları hakkında da bilgi verdiği görülmüştür. 

Bunlarla birlikte bu çalışmada gemi karakteristiklerin de liman ve bağlama yerleri 

tasarımında  önemli bir yer teşkil ettiğine değinilmiştir. Bu gemi karakteristikleri de 

proje konumunu ve boyutlarını etkileyen önemli veriler arasında yer almaktadır. 

Örneğin bu şekilde gerektiğinden uzun veya kısa bir iskele yada rıhtım yapılması 

önlenmiş olacaktır. Kullanım amacının gerektirdiğinden fazla uzun yapmak maliyeti 

attıracağı gibi gerektiğinden kısa yapmakta ya kullanılamaz hale getirecek yada 

optimum kullanılmasını engelleyecektir.  

Sonuç olarak bu limanların veya değişik tipteki bağlama yerlerinin gemilere hizmet 

vereceğinin unutulmaması gerekmektedir. Keza manevra sıkıntılarından dolayı 

gemilerin bu tesisleri verimli bir şekilde kullanamaması büyük maliyetlerle yapılan 

bu projelerin en büyük sıkıntısı olacaktır. 
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Şekil A.1 : WSW yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası 

(t=0 dk) 
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Şekil A.2 : WSW yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası 

(t=5 dk) 
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Şekil A.3 : WSW yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma   manevrası 

(t=10dk) 



 77

 
Şekil A.4 : WSW yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası 

(t=15 dk)    
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Şekil A.5 : WSW yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası 

(t=18 dk)  
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Şekil A.6 : WSW yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası 

(t=23 dk)  
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 Şekil A.7 : WSW yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma   manevrası 

(t=26dk)  
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Şekil A.8 : WSW yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma 

manevrası(t=28 dk)  
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Şekil A.9 : WSW yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası 

(t=30 dk) 
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Şekil A.10 : WSW yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma 

manevrası(t=32 dk)



 
Şekil B.1 : WSW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=0dk) 
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Şekil B.2 : WSW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=5dk) 
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Şekil B.3 : WSW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=10dk) 
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Şekil B.4 : WSW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=15dk) 
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Şekil B.5 : WSW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=18dk) 
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Şekil C.1 : WSW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=0dk) 
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Şekil C.2 : WSW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=5dk) 
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Şekil C.3 : WSW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=10dk) 
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Şekil C.4 : WSW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=15dk) 
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Şekil C.5 : WSW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=20dk)



 
Şekil C.6 : WSW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=26) 
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Şekil D.1 : NNE  yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası 

(t=0 dk) 
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Şekil D.2 : NNE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

 (t=5 dk)  
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Şekil D.3 : NNE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

 (t=10 dk) 
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Şekil D.4 : NNE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

 (t=15 dk) 
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Şekil D.5 : NNE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası  

(t=20 dk) 
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Şekil D.6 : NNE Batı yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=25 dk) 
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Şekil D.7 : NNE Batı yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=30 dk) 
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Şekil D.8 : NNE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası  

(t=35 dk) 
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Şekil D.9 : NNE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası  

(t=40 dk) 
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Şekil D.10 : NNE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 

(t=45 dk) 
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 Şekil D.11 : NNE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleye yanaşma manevrası 
(t=47 dk) 
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Şekil E.1 : SSE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleden ayrılma manevrası 

 (t=2 dk) 
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Şekil E.2 : SSE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleden ayrılma manevrası  

(t=4 dk) 
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Şekil E.3 : SSE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleden ayrılma manevrası  

(t=6 dk) 
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Şekil E.4 : SSE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleden ayrılma manevrası  

(t=8 dk) 
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Şekil E.5 : SSE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleden ayrılma manevrası  

(t=10 dk) 
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Şekil E.6 : SSE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında iskeleden ayrılma manevrası  

(t=12 dk)
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Şekil F.1 : NNW yönlü 21knot hızlı rüzgar altında şamandıralardan ayrılma 

manevrası (t=0dk)  
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Şekil F.2 : NNW yönlü  21knot  hızlı rüzgar altında şamandıralardan ayrılma 

manevrası (t=1dk) 
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Şekil F.3 : NNW yönlü  21knot  hızlı rüzgar altında şamandıralardan ayrılma 

manevrası (t=2dk) 
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Şekil F.4 : NNW yönlü  21knot hızlı rüzgar altında şamandıralardan ayrılma 

manevrası (t=3dk) 
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Şekil F.5 : NNW yönlü  21knot  hızlı rüzgar altında şamandıralardan ayrılma 

manevrası (t=4dk) 
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Şekil F.6 : NNW yönlü  21knot  hızlı rüzgar altında şamandıralardan ayrılma 

manevrası (t=5dk)
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Şekil G.1 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=0dk) 
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Şekil G.2 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=3dk) 
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Şekil G.3 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=5dk) 
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Şekil G.4 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=10dk) 
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Şekil G.5 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=15dk) 
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Şekil G.6 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=20dk) 
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Şekil G.7 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=25dk) 
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Şekil G.8 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=30dk) 
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Şekil G.9 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=35dk) 
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Şekil G.10 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=40dk) 
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Şekil G.11 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=45dk) 
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Şekil G.12 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=50dk) 



 130

 
Şekil G.13 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=55dk) 
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Şekil G.14 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=60dk) 
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Şekil G.15 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=65dk) 
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Şekil G.16 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=70dk) 
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Şekil G.17 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=75dk) 
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Şekil G.18 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=80dk) 
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Şekil G.19 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=85dk) 



 137

 
Şekil G.20 : WSW yönlü 18knot hızlı rüzgar altında şamandıralara yanaşma 

manevrası (t=90dk)
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Şekil H.1 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=0 dk) 
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Şekil H.2 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=10 dk) 
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Şekil H.3 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=15 dk) 
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Şekil H.4 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t= 20 dk) 
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Şekil H.5 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t= 25 dk) 
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Şekil H.6 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t= 30 dk) 
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Şekil H.7 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t= 35 dk) 
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Şekil H.8 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t= 40 dk) 
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Şekil H.9 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=45 dk) 
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Şekil H.10 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=50 dk) 



 148

 
Şekil H.11 : SE yönlü 21  knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=55 dk) 
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Şekil H.12 : SE yönlü 21  knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=60 dk) 
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Şekil H.13 : SE yönlü 21 knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=65 dk) 
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Şekil H.14 : SE yönlü 21  knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=70 dk) 
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Şekil H.15 : SE yönlü 21  knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=75 dk) 



 153

 
Şekil H.16 : SE yönlü 21 knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t= 80 dk) 
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Şekil H.17 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=85 dk) 
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Şekil H.18 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=90 dk) 
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Şekil H.19 : SE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=95 dk) 
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 Şekil I.1 : N yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası (t=0 dk) 
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 Şekil I.2 : N yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası (t=5 dk) 
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 Şekil I.3 : N yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası (t=10 dk) 
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 Şekil I.4 : N yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası (t=15 dk) 
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 Şekil I.5 : N yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası (t=20 dk) 
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 Şekil I.6 : N yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası (t=25 dk) 
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 Şekil I.7 : N yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası (t=30 dk) 
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 Şekil I.8 : N yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası (t=35 dk) 
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 Şekil I.9 : N yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası (t=40 dk) 
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 Şekil I.10 : N yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=45 dk) 
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 Şekil I.11 : N yönlü 21  knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=50 dk) 
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 Şekil I.12 : N yönlü 21  knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=55 dk) 
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 Şekil I.13 : N yönlü 21 knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=60 dk) 
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 Şekil I.14 : N yönlü 21  knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=65 dk) 
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 Şekil I.15 : N yönlü 21  knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=70 dk) 
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 Şekil I.16 : N yönlü 21 knot  hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=75 dk) 
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 Şekil I.17 : N yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında rıhtıma yanaşma manevrası  

(t=80 dk)
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Şekil J.1 : N yönlü 15 knot hızlı rüzgar altında yanaşma (t=1 dk) 
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Şekil J.2 : N yönlü 15 knot hızlı rüzgar altında yanaşma (t=3 dk) 
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Şekil J.3 : N yönlü 15 knot hızlı rüzgar altında yanaşma (t=6 dk) 
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Şekil J.4 : N yönlü 15 knot hızlı rüzgar altında yanaşma (t=9 dk) 
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Şekil J.5 : N yönlü 15 knot hızlı rüzgar altında yanaşma (t=15 dk) 
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Şekil J.6 : N yönlü 15 knot hızlı rüzgar altında yanaşma (t=20 dk) 



 180

 
 

Şekil J.7 : N yönlü 15 knot hızlı rüzgar altında yanaşma (t=26 dk) 
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Şekil J.8 : N yönlü 15 knot hızlı rüzgar altında yanaşma (t=27 dk) 
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Şekil J.9 : N yönlü 15 knot  hızlı rüzgar altında yanaşma  (t=29 dk) 
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Şekil K.1 : ENE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası  

(t=0 dk) 
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Şekil K.2 : ENE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası 

(t=1 dk) 
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Şekil K.3 : ENE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası 

(t=3 dk) 
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Şekil K.4 : ENE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma  manevrası 

(t=6 dk) 



 187

 
Şekil K.5 : ENE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası 

(t=9 dk) 
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Şekil K.6 : ENE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası 

(t=12 dk) 
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Şekil K.7 : ENE yönlü 21 knot hızlı rüzgar altında terminale yanaşma manevrası 

(t=15 dk)
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