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Halk   d�l�nde    Çıpa ,    Çapa    olarak   b�l�n�rken,   den�zc�   d�l�nde   �se    dem�r    olarak   söylen�r.   En   bas�t   hal�   �le   kütles� 
ağır   b�r   c�sm�   ucunda   halat   yada   z�nc�r   �le   den�z   d�b�ne   atıp   tekney�   alarga'da   sürüklenmeden,    sab�t   b�r 
poz�syonda   kalab�lmes�    �ç�n   kullanılır. 
Tekne   z�nc�rler�    galvan�z    ve    paslanmaz   çel�k    olmak   üzere   �k�ye   ayrılırlar.   Galvan�z   z�nc�rler   daha   ekonom�k 
olduğu   �ç�n   genelde   terc�h   sebeb�   olmaktadır.   Teknen�ze   uygun   olan   ağırlıkta   ve   yan   sanay�   olmayan   or�j�nal 
b�r   dem�r   ve   z�nc�r   �le   donatmanız,   s�z�n   ve   teknen�z�n   selamet�   açısından   �ç�n    öneml�d�r . 

 
Dem�r    ;   komple   z�nc�r   ,   z�nc�r   -   halat   ve   sadece   halat   olarak   donatılır. 

● Sadece    z�nc�r    kullanmak   dem�r�n   d�pte   tutunma   gücünü   artıtırken,   metrelerce   z�nc�r   hem   mal�yet 
açısından   hemde   teknen�n   baş   tarafında    gereks�z   ve   fazladan   ağırlık    oluşturur. 

● Sadece    z�nc�r    genel   olarak   büyük   boy   tekne   ve   gem�lerde   terc�h   ed�l�r. 
● Sadece    halat    kullanarak   �se,   der�nl�ğ�n�n      yaklaşık    10   katı    uzunluğunda   halata   �ht�yaç   duyulur. 
● Sadece    halat    �le   dem�rlemek      genell�kle   ufak   boy   botlarda   terc�h   ed�l�r. 

En   güvenl�    ve    en   çok   terc�h   ed�len �   �se;    z�nc�r    ve    dem�r    halatının   b�rl�kte   kullanılmasıdır.   Tekne   ağırlığına 
uygun   dem�r,   z�nc�r   ve   z�nc�r   halatı   kullanılmasına   özen   göster�lmel�d�r.   Bu   sayede   baş   tarafta   fazladan   ağırlık 
ve   fazladan   mal�yetten   kaçınılmış   olunur. 
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Sadece   z�nc�r   kullanılmış   �se   der�nl�ğ�nden   az    4   katı   kadar    kaloma   ver�lmel�d�r. 
Z�nc�r   ve      halat   b�rl�kte   kullanıldığında   der�nl�ğ�n   en   az    6   katı   kadar    kaloma   ver�lmel�d�r. 
Hava   ve   akıntının   fazla   olduğu   ayrıca   den�z   taban   yapısının    kum ,    çakıl    g�b�   tutuculuk   sağlamadığı 
durumlarda   daha   fazla   kaloma   vermek   gerekl�d�r.   Bu   t�p   durumlarda    kaloma    m�ktarını   arttırmak   dem�r�n   d�pte 
daha   sağlıklı   tutunmasına   olanak   sağlar   ve   dem�r�n   tarama   olasılığını   azaltır. 

Funda   Dem�r 
Dem�r�    funda     etmeden   önce   dem�r   atacağımız   yer�   etrafında    tekne ,    kayalık ,    sığlık    olup   olmadığını   kontrol 
etmel�y�z.   Teknen�n   dem�r   taraması   olasılığında   tekneye   ve   kend�m�ze   b�r   zarar   gelmeden   müdahale 
edeb�lmek   �ç�n    yeterl�   zamana   sah�p   olmamız    gerekmekted�r. 

 
Gerekl�   kontroller�   yaptıktan   sonra   dem�r   alanına   g�rd�ğ�m�zde   mümkün   �se    rüzgar   yönünü   pruvaya   almamız 
z�nc�r�   düz   b�r   hat   üzer�nde   sermem�ze   olanak   sağlar.   Dem�r�n   funda   etmeden   teknen�z�n   yolunu   kes�p,   dem�r 
den�z   tabanına   değd�ğ�nde   ağır   yol   torn�stan   �le   z�nc�r   ve   halatı   düz   b�r   hatta   sermel�s�n�z.   Eğer   dem�r�   tekne 
durduktan   sonra   z�nc�r   ve   halatı   serersen�z   z�nc�r    dem�r�n   tırnaklarına   dolanır   ve   aynı   zamanda   herhang� 
b�r   tutunma   kuvvet�   sağlamaz . 

 
Dem�r   den�ze   ağır   ağır   funda   ed�lmel�d�r.   Dem�r�n   �y�ce   tuttuğundan   em�n   olunduktan   sonra   etrafınızdak�   sab�t 
�k�   c�s�mden   kerter�z   almak   dem�r�n   rüzgarın   artması   �le   tarayıp   taramadığını   anlamamıza   olanak   sağlar. 
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Dem�r�   funda   edeceğ�n�z   bölgey�   �y�   tanımanız,    d�p   yapısı    hakkında   b�lg�   sah�b�   olmanız,    hak�m   rüzgarın 
est�ğ�   yönü   ve    med-cez�r    zaman   ve   ş�ddet�n�   b�lmen�z   geceley�n   rahat   uyumanızı   sağlar. 
Geceley�n   dem�rde   kalıyorsanız   mutlaka    dem�r   fener�n�z�    yakmalısınız,   eğer   gündüz   �se    s�yah   küre    toka 
etmel�s�n�z. 
Güverten�zde   yedek   b�r   dem�r   ve   z�nc�r   donanımı   tutmak   oluşab�lecek   olumsuz   durumlara   karşı   faydalı   b�r 
önlem   olacaktır.   Esk�   toprak   den�zc�ler   dem�r�   funda   ederken    "Funda   dem�r   B�sm�llah"    derler   bu   sayede 
dem�r�n   kend�ler�ne   sorunsuz   b�r   şek�lde   ger�   döneceğ�ne   �nanırlar. 

Salınım   Payı  
Dem�r   döşend�kten   sonra   halata   veya   z�nc�re   ver�len    kaloma    m�ktarına   oranla   teknen�n   rüzgarın   etk�s�   �le 
�skele   sancak   doğrultusunda   gez�nmes�ne   salınım   payı   den�r.   Dem�r   atıldıktan   sonra    kaloma    payı   ver�l�rken, 
rüzgarın   an�   değ�ş�kl�ğ�   sonucunda   etraftak�   d�ğer   teknelere   yada   karaya   temas   ed�lmemes�   �ç�n   salınım   payı 
d�kkatl�ce   hesap   ed�lmel�d�r.   Prat�k   olarak    den�ze   bırakılan   z�nc�r   boyu    +    tekne   boyu    olarak   bel�rlen�r. 
Böylece   takr�b�   salma   çapı   bulunur. 

 
Bazı   den�zc�ler   teknen�n   rüzgarda   gez�nmes�n�,   salınım   payını   azaltmak   �ç�n   z�nc�r�n   b�tt�ğ�   yere   b�r   ağırlık 
koyarlar,   bu   ağırlık   halatın   zem�ne   daha   �y�   oturmasını,   salınım   payının   azalmasını   sağlarken    dem�r�n 
tarama   olasılığını   azaltır . 

V�ra   Dem�r 
Dem�r�    v�ra     ederken   b�r   k�ş�   baş   üstünde   dümenc�   �le    �let�ş�m    hal�nde   ve    �şb�rl�ğ�    �ç�nde   çalışmalıdır. 
Dem�r   v�ra   etmeye   başlanırken   haf�f   yol   �le   dem�r�n   üzer�ne   doğru   g�d�l�r.   Bu   sayede   ırgata   b�nen   yükü 
azaltmak   ve   v�ra   �şlem�n�n   hızını   artırmak   hedeflen�r.   Irgat   çalıştırılmadan   önce   mutlaka   tekne   mak�nes� 
çalışıyor   olmalıdır,   z�ra   ırgatlar   tekne   üzer�ndek�   en   yüksek   elektr�ğ�   çeken   ek�pmanların   başında   gel�r. 
Ortalama   b�r   ırgat    1500   watt    elektr�ğe   �ht�yaç   duyar. 
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Dümenc�   dem�r�n    ap�ko    olması   �le    salpa    olması   arasındak�   zamana   d�kkat   etmel�d�r.   Dem�r   d�pten   kurtulup 
yan�   salpaya   düştüğü   an   dem�r�n   güverteye    çarparak   zarar   vermes�n�    engellemek   �ç�n   mak�nede   k�   yol 
kes�lmel�. 
Dem�r   güverteye   alınırken   üzer�ndek�    çamur    ve    yosun    artıkları    tem�zlenmel�d�r . 

 

 

 

Dem�r   Takılması 
Bazı   zamanlar   dem�r   d�ptek�   kayalıklara   dolanır   ve   ger�   alınması   mümkün   olmaz.   Bu   g�b�   durumlarda    ırgata 
fazlaca   yüklenmek    ırgat   motorunda    arızaya    neden   olab�l�r.   Baş   üstündek�   k�ş�n�n   gözcülüğünde    dem�r�n 
etrafında   ağır   yolla   dönülerek ,   dem�r�n   tırnaklarına   z�nc�r�   dolamak   veya   takıldığı   yer�n   ters�ne   denk 
get�rerek   v�ra   etmeye   çalışılmalıdır. 
Eğer   yaptığınız   manevra   kurtarmanız   �ç�n   yeterl�   olmadıysa   ve   dem�r�   bırakmanız   gerek�yorsa;   bulunduğunuz 
yer�    GPS     üzer�nde   �şaretley�p,    kord�natları   b�r   kenara   not   ed�n.    Halatı   çözmeden   önce   b�r   su   altı   şamandıra 
düzeneğ�n�   halata   bağlayıp   bırakın.   Böylece   profesyonel   b�r   dalış   ek�b�nden   yardım   alarak   dem�r�n�z� 
kurtarab�l�rs�n�z. 
*Dalış   ek�b�ne   vereceğ�n�z   ücret   dem�r   donanımınızı   geçmemel�,   aks�   halde   yen�   dem�r   almak   daha   ekonom�k 
olacaktır. 
Irgatın   tekne   elektr�k   s�stem�ne   bağımsız   b�r    devre   kes�c�    anahtar   �le   montajı   yapılmalıdır.   Irgatı 
kullanmayacağınız   zamanlarda   önlem   amacı   �le   anahtarı    Off     poz�syonda   tutmanız   kaza   �le   ırgatın 
çalışmasına   engel   olacaktır. 
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Bosa   Tutmak 
 
Z�nc�r�n   halat   g�b�   esneme   payı   olmadığı   �ç�n,   b�r    bosa     halatı    ve    bosa   kancası    �le   dem�re   g�den   z�nc�re   ek 
olarak   takılıp   teknedek�   b�r   koç   boynuzuna   volta   ed�lmes�d�r. 

 
Bunun   amacı   z�nc�r�n   esneme   payı   olmadığı   �ç�n   sert   havalarda    dem�rde   oluşan   ger�l�m�n   d�rek   olarak   ırgata 
b�nmes�n�n    önüne   geçmekt�r. 

 
Z�nc�r   ırgattan   çıkartılır   bosa   kancası   �le   halata   takılır,   tekneye   temas   eden   halatın   üzer�ne   plast�k   hortum 
geç�r�lmes�   �le   halatın    vardaveleye   sürtmes�nden   oluşacak   zarar    önlenm�ş   olur. 
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Kıç   Dem�r� 
Teknen�n   kıç   havuzluğunda   hazır   olarak   yedeklenm�ş   b�r    kıç   dem�r�    bulunmalıdır.   Genelde   az   yer   kapladığı 
�ç�n    şems�ye   model   dem�r ,   kıç   dem�r�   olarak   terc�h   ed�l�r.   ( F old�ng    G rapnel    A nchor ) 

 
Kıç   dem�r�n�    tek   dem�r�n   yetmed�ğ�   akıntısı   fazla   olan   yerlerde   ve    sert   havalarda    yardımcı   dem�r   olarak 
kullanab�l�rs�n�z.   Baştan   kara   bağlandığınız   zamanlarda   da   kıç   dem�r�ne   �ht�yacınız   olacaktır.   Kısa   sürel� 
dem�rde   kalma   durumlarında   daha    prat�k    ve    hızlı    olab�leceğ�nden    sadece   kıç   dem�r�n�    kullanab�l�rs�n�z. 
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