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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 
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AÇIKLAMALAR 
AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL Gemi İnşa 

MODÜLÜN ADI Dip Yapısı  ve Elemanları Montajı  

MODÜLÜN SÜRESİ 40/30 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye / öğrenciye destek yapısı elemanlarının montajı ile ilgili 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Konstrüksiyonu oluşturulacak bölgeye ve kullanılacak 

malzemeye göre uygun destek elemanlarını 

yapabileceksiniz. 

2. Konstrüksiyonu oluşturulacak bölgenin özelliklerine 

dikkat ederek destek elemanları montajı 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Ön imalat atölyesi 

Donatım: Oksi gaz kesme takımı, uygun kesme takımları, 

spiral taş motoru, uygun kaynak makinesi ve avadanlıkları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

  Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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G

İRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  

 

Bu modülde çelik geminin dip yapısını oluşturan omurgalar, döşekler ve tülanilerin 

destek elemanlarıyla birleştirilmesi ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

 

Gemilerin dip yapılarının mukavemetli olabilmesi için ana yapı elemanlarının 

birbirlerine doğru ve takviyeli şekilde bağlanması gerekir. 

 

Çift dipli gemilerde bu işlemi gerçekleştiren elemanlara ise destek elemanları denir. 

 

Bu modül sonunda ticari gemilerin çift dip yapısı elemanlarının destek elemanları ile 

montajını öğrenecek ve uygulayacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

 Konstrüksiyonu oluşturulacak bölgeye ve kullanılacak malzemeye göre uygun destek 

elemanlarını yapabileceksiniz. 

 
 

 
 

 Gemi inşası yapılan tersaneye giderek dip birleştirme imalat resimlerini 

inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki çelik kontrüksiyon elektrik direklerinin dip kısmındaki destek 

elemanlarını inceleyiniz. 

 

1.DESTEK ELEMANLARI İMALATI 
 

1.1. Tülani  
 

Boy yönünde giden, dip tank üst ve alt sacı arasında taşıyıcılık ve mukavemet görevini 

üstlenen yapı elemanlarıdır. Kullanıldığı yere göre (merkez, yan iç) çeşitli malzemelerden 

(sac, “T, L” profil, Hollanda profilinden “HP”) oluşur.  

 

1.1.1. Çift Dip Tülani 
 

Çift dip tülaniler kullanıldığı yere göre merkez iç tülani ve yan iç tülani olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

 

 Merkez İç Tülani (Centre Girder) 

 

Merkez iç tülani, merkezdeki omurga sacının mukavemetini ve taşımacılığını üstlenir. 

Merkez iç tülani, geminin kıç kısmından baş kısmına giderek gemi ana iskeletini oluşturur ve 

kılavuzluğunu yapar.  

 

Resim 1.1: Tülanilerin yerleştirilişi 

ÖĞRENME KAZANIMI 

Yan iç Tülani (HP) 

 Stifner 

Merkez İç Tülani 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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 Yan İç Tülani (Side Girder) 

 

Gemilerin yan bloklarına yakın tanklarda mukavemeti artırma özelliğini taşımaktadır. 

 

Merkez iç tülani ile yan iç tülaniler arasına belirli aralıklarla Hollanda profilinden 

oluşan tülaniler atılarak dip sacı ve döşekler ile bağlantı oluşturulur. Böylece gemi double 

bottom tanklarının mukavemeti artar. 

 

 

Resim 1.2: Çift tip tülanilerinin destek elemanlarıyla bağlantıları 

 

Resim 1.3: Çift dip döşek ve tülanilerin bağlantıları 
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Şekil 1.1: Çift dip tülanilerinin ve döşeklerin izometrik çizimi 

 

Şekil 1.1’de double bottom bloğunun montaj şekli izometrik olarak çizilmiştir. Bu 

resimde tank üst sacı (tank top) alta getirilmiştir. Montaj bittikten sonra blok, ters çevrilerek 

blok seksiyonlarının montajı yapılacaktır. 

 

Şekilde tülaniler, döşekler (dolu, boş) stifnerler ve braketlerin bağlantıları 

gösterilmiştir. Aşağıdaki şekilde ise tülanilere ait detay resimleri verilmiştir. 

 

Şekil 1.2’de ise double bottom tankının resimde gösterilişi, tülanilerin numaraları, 

malzeme ölçüleri ve merkez tülaniden (center line girder)  uzaklıkları verilmiştir. Bu şekil 

üzerinde bulunan bazı sembollerin açıklaması aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

1606 poz numaralı sacın kalınlığı 15 olup A kalite malzemeden yapılacaktır. 



YAN İÇ TÜLANİ (3792) 

MERKEZ YAN TÜLANİ 

(1264) 
MERKEZ TÜLANİ 

(C.L.) 

HP  TÜLANİ (632) 

332 poz numaralı HP’linin ölçüleri 140*9 dur. 
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Şekil 1.2: Çift dip tank top sacının resimde gösterilişi 

 

Şekil 1.3: Merkez tülani imalat resmi 

 

Şekil 1.3’te merkezden geçen tülaninin imalat resmi verilmiştir. Poz no. 1205 olan 12 

mm  kalınlığında ve yüksekliği 1200 mm olan A kalite malzemeden yapılacaktır. 
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Şekil 1.4: HP tülani imalat resmi 

Şekil 1.4’te HP tülaninin imalat resmi verilmiştir. Üst eleman Poz numarası 332 olan 

140*9 ölçüsündeki HP’den, alt eleman ise 120*8 ölçüsündeki HP’den imal edilecektir. 

Aralarda ise destek elemanı olan stifnerlerin poz numaraları verilmiştir. 

 

Şekil 1.5’te merkez yan tülani imalat resmi verilmiştir. Tülaniye destek olacak 

elemanların poz numaraları ve ölçüleri resim üzerinde verilmiştir. Ayrıca bu elemanların 

kaynak yönleri resim üzerinde belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 1.5: Merkez yan tülani imalat resmi 
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Şekil 1.6: Yan iç tülani imalat resmi 

 

Şekil 1.6’da yan iç tülani imalat resmi verilmiştir. Hafifletme delikleri ve tülaniye 

destek olacak elemanların poz numaraları ve ölçüleri resim üzerinde verilmiştir. Ayrıca bu 

elemanların kaynak yönleri resim üzerinde belirtilmiştir. 
 

1.1.2. Çift Dip Tülani Standartları 
 

 Merkez İç Tülani Standartları 

 

Gemi ortasında 0,7 L içerisinde merkez iç tülani kalınlığı aşağıdakinden az olamaz:  

 

t = 0,07 L + 5,5 [mm]  

 

0,7 L gemi ortası içinde, alın laması kesit alanı aşağıdakinden az olamaz:  

 

Af = 0,7 L + 12 [cm2]  

 

Nihayetlere doğru, merkez iç tülani levha kalınlığı ve alın laması kesit alanı %10 

azaltılabilir. Hafifletme deliklerinden kaçınılmalıdır.  

 

 Yan İç Tülani Standartları 

 

Gemi ortası 0,7 L içerisinde yan iç tülani levha kalınlığı aşağıdakinden az olamaz:  

 

t = 0,04 L + 5,0 [mm]  

 

Gemi ortası 0,7 L içerisinde alın laması kesit alanı aşağıdakinden az olamaz:  

 

Af = 0,2 L + 6,0 [cm2]  

 

Sonlara doğru iç tülani levha kalınlığı ve alın laması kesit alanı %10 azaltılabilir.  
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1.2. Braket Tanımı 
 

Genellikle düzlemleri kesişen (dikey-yatay) elemanların bağlantısını güçlendirmek 

amacıyla kullanılan, çoğu zaman üçgen şekilli olarak tasarlanan destek elemanlarıdır. 

 

Gemi inşa dışındaki sektörlerde braket terimi yerine genellikle “bayrak” veya “bayrak 

levhası” terimi kullanılmaktadır. 

 

Braketler; puntel-kemere, puntel-tülani, kemere-borda sacı, posta-tank top sacı, 

stifner-kaplama sacı gibi kesişen elemanların birleşme noktalarında bağlayıcı ve destekleyici 

eleman olarak kullanılır. 

 

1.2.1. Braketlerin Gemideki Yeri ve Önemi  
 

Braketler, geminin double bottom bölümünden üst yapısına kadar hemen hemen her 

bölgesinde kullanılan destek elemanlarıdır. Kemere, puntel, posta, tülani, stifner, stringer 

gibi elemanların birbirleriyle ve borda sacı, tank top sacı, perde vb. elemanlarla 

bağlantılarında kullanılır. 

 

Braketler, birleşme noktalarını destekleyerek geminin genel dayanımına katkı sağlar. 

 

1.2.2. Braket Çeşitleri 
 

Braketleri konumları ve yapım tekniği açısından iki şekilde sınıflandırmak 

mümkündür. 

 

Konumları itibarıyla sintine dönüm braketi, kemere braketi, posta braketi gibi 

isimlerle anılır. Bu sınıflandırma sadece braketin bulunduğu yeri belirtmek amacıyla yapılır. 

Teknik açıdan bir farklılık ifade etmez. 

 

Yapım tekniği açısından braket çeşitleri aşağıda verilmiştir. 

 

1.2.2.1. Flençsiz Braket  
 

Verilen ölçü ve şekle göre levha malzemeden kesilerek hazırlanan, herhangi bir ilave 

parça eklenmeden kullanılan braketlerdir. 

 

Fazla işlem gerektirmediği için yapımı kolay olan ve en çok kullanılan braket 

çeşididir. Genellikle uzun kenarları içbükey olarak şekillendirilir. Bunun amacı, braketin 

dayanımını artırmaktır. Ayrıca braket kısa kenarları boşaltılmıştır. Bu işlemin amacı da köşe 

noktasında oluşabilecek kaynak hatalarını önlemektir. Bu uygulama, bütün braketlerin ve 

diğer destek elemanlarının ortak özelliğidir. Resim 1.4’de bir flençsiz braket görülmektedir. 
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Resim 1.4: Flençsiz braket 

1.2.2.2. Flençli Braket 
 

Uzun kenarında belirli bir genişlik bükülerek veya uzun kenar yan yüzeyine ilave bir 

parça kaynatılarak oluşturulan braket türüdür. Resim 1.5’te ve Resim 1.6’da flençli braketler 

görülmektedir. 

 

 

Resim 1.5: İlave flençli braket 

 

Resim 1.6: Kendinden flençli braket 

 

İlave flençli 

braket 

Kendinden flençli 

braket 
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1.2.2.3. Alın Lamalı Braket  
 

Dayanımı artırmak amacı ile uzun kenarına alın laması kaynatılmış braketlerdir. Şekil 

1.7’de alın lamalı braket görülmektedir. 

 

Şekil 1.7: Alın lamalı braket 

1.2.3. Braket Yapımı 
 

Braketler, daha önceden belirlenen ölçü ve şekle göre sac üzerinden kesilerek ön 

imalatta hazırlanır.  

 

Braket yapabilmek için daha önceden kazanmış olduğunuz markalama, kesme, bükme, 

kesilecek malzemenin levha üzerinde yerleşim planını yapma, işlem sırasını belirleme gibi 

yeterliklerden yararlanmalısınız. 

 

Yapmanız gereken braket, kendinden flençli bir braket ise bükülecek kenarın açınım 

boyunu bilmek veya hesaplamak gerekir (bk. Eğme Bükme Modülü). 

 

Braketin serbest kenarının boyu, kalınlığının 40 katından fazla ise flenç veya alın 

laması konulmalıdır. 

 

Flenç genişliği, braket yüksekliğinin 1/15’i kadardır. Braket kalınlıkları genellikle 

bağladığı elemanın kalınlığı kadardır. Büyük ölçülerdeki braketlerin üzerine hafifletme 

delikleri açılmalıdır. 

 

Braketler, diğer elemanlar ile kaynaklı bir şekilde bağlanır ve mümkün ise çift taraflı, 

devamlı kaynak kullanılır. 

 

1.3. Stifner Tanımı 
 

Perde, borda sacı ve döşekler üzerine dikey olarak monte edilen mukavemet 

elemanına stifner denir. 
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1.3.1. Stifnerin Gemideki Yeri ve Önemi 
 

Perde, borda sacı gibi elemanlar, boyutlarının büyük olmasından dolayı üzerlerine etki 

eden kuvvetler karşısında yeterli direnci gösteremez. Bu tür malzemelerin dayanım 

özelliklerini artırabilmek için yardımcı elemanlarla desteklemek gerekir. Bu amaçla 

perdelerin bütün yüzeyi boyunca ve borda sacının postalar arasında kalan bölümlerine belirli 

aralıklarla çok sayıda stifner monte edilir. 

 

Destek elemanı kullanılmaması hâlinde malzeme kalınlığını ya da posta sayısını 

artırmak gerekir. Bu da geminin ağırlığını ve maliyetini büyük oranda artırır. Dolayısıyla 

stifnerler, yapı elemanlarını destekleme görevi yanında geminin mümkün olduğunca hafif 

olmasına da katkı sağlar. 

 

Ondüle perde kullanılması hâlinde stifnere ihtiyaç duyulmaz. 

 

1.3.2. Stifner Yapımı  
 

Stifnerler, genellikle levha malzemeden kesilerek oluşturulur veya köşebent, U demiri, 

T demiri, Hollanda profili gibi standart malzemelerden yapılır. 

 

Stifner, borda sacı gibi eğimli yüzeylerde kullanılacaksa bağlanacağı yüzeyin eğimi ile 

bire bir örtüşecek şekilde bükülerek uygun ölçüde kavis verilir. 

 

İmalat, levha malzemeden kesilerek yapılacaksa gerekli markalama, kesme, temizlik 

ve kontrol prosedürleri uygulanır. Resim 1.7’de basit bir döşek stifneri uygulaması 

görülmektedir. 
 

Genişliği fazla olan derin stifnerlerde hafifletme ve geçiş delikleri açılır. Gerekli 

görülen kısımlar, ilave parçalarla (stringerlerle) desteklenir. Bu uygulama Resim 1.8’de 

görülmektedir. 
 

Döşek stifneri, perde stifneri gibi ifadeler sınıflandırma amaçlı olmayıp stifnerin 

bulunduğu yeri belirtmeye yöneliktir.  
 

Standart malzeme kullanılacaksa istenilen boyda kesilir, gerekli kaynak ağzı açma, 

bükme vb. işlemler yapılarak stifner oluşturulur. Resim 1.9’da köşebent malzemeden 

kesilerek oluşturulmuş stifner uygulaması görülmektedir.  
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Resim 1.7: Levhadan kesilmiş döşek stifneri 

 

Resim 1.8: Levha malzemeden kesilerek oluşturulmuş perde stifneri 

 

Resim 1.9: Köşebentten kesilmiş stifner 

Stifner 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda imalat resmi verilen çift tip tülanisini işlem basamakları ve önerileri 

dikkate alarak yapınız. 
 

 Sac kalınlığını ve diğer ölçüleri öğretmeninizden alınız.  

 İmalat resmindeki markalama çizgileri, sadece markalanacaktır. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen iş resmini okuyarak markalama 

yapınız. 

 İşe başlamadan önce bütün güvenlik 

önlemlerinizi alınız. “Ölçme Kontrol ve 

Markalama” modülünü inceleyiniz.  

 Markalanan malzemeyi ölçüsünde kesme 

yapınız. 

 Öğretmeninizin önereceği kesme 

tekniğini uygulayınız. 

 Kesilen malzemeyi firelerden ayıklayınız. 

 Kesilen malzemeleri ayıklarken kesici 

takımlarda iş güvenliği kurallarına 

uyunuz. 

 Firelerden ayıklanmış malzemenin 

çapaklarını taşlayınız. 
 Spiral taş motorunu kullanınız. 

 Hafifletme deliklerini açınız. 
 Matkap delik delme işlemini yaparken 

gerekli iş güvenliğinizi alınız. 

 Menhol deliklerini açınız.  Kesme kurallarına uyunuz. 

 Yapılan işi kontrol ediniz.  Öğretmeninize kontrol ettiriniz. 

 

Markalama çizgisim

h

mm

L

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek verilen ölçülerde veya öğretmeninizin 

vereceği ölçülerde, resimdeki gibi bir ilave flençli braket ön imalatı yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen ölçülere göre elinizde bulunan 

malzemeden en az fire verecek şekilde bir 

markalama planlaması yapınız.  

 

 Elinizdeki malzemeyi kontrol 

ederek kullanamayacağınız 

bölümleri varsa onları da 

dikkate alınız. 

 Verilen ölçülere göre yapacağınız braketi ve 

ilave flençli, levha üzerinde markalayınız.  

 

 Markalama yaparken 

keseceğiniz levhanın düzgün 

kenarlarını değerlendirmek 

kesim işçiliğini azaltacaktır. 
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 Markaladığınız braket ve flenci, levha üzerinden 

keserek çıkarınız. 

 Kesilen kenarlar düzgün 

çıkmıyorsa keseceğiniz 

kenarlara birkaç mm düzeltme 

payı veriniz. Aksi durumda 

taşlama sonucu braket ölçüleri 

hedeflenenden küçük olur. 

 Kestiğiniz braket ve flencin kenarlarını taşlamak 

sureti ile düzeltiniz, köşelerini yuvarlatınız ve 

net ölçülerine getiriniz. Braket ve flençin 

kaynatılacak kenarına iki taraflı kaynak ağzı 

açınız.  

 Taşlama yaparken gözlük 

kullanınız. Gerekli güvenlik 

tedbirlerini alınız.  

 Flenci, şekildeki gibi braket üzerine iki taraflı 

puntalayınız. 

 

 Puntalama sırasında kaynak 

çekmesi ihtimalini dikkate 

alınız ve mutlaka gönye, 

dayama ve işkence kullanınız. 

 

 Puntaladığınız braket ve flenci ölçü ve karşılıklı 

konumları açısından kontrol ediniz. Gerekli 

temizlik ve düzeltme işlemlerini yapınız. 

 Puntalama aşamasında yapılan 

hatanın düzeltme işlemi daha 

kolaydır. 

 Ön imalatı biten flenç üzerine gerekli poz 

numarası, isim vb. bilgileri yazarak teslim 

ediniz. 
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1- Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek verilen ölçülerde veya öğretmeninizin 

vereceği ölçülerde resimdeki gibi bir stifnerin ön imalatını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen ölçülere göre bir markalama planı 

yapınız.  

 

 Ölçüleri mevcut imkânlarınıza göre 

düzenleyerek gereksiz malzeme 

sarfiyatını önleyebilirsiniz. 

 

 Yapacağınız stifneri ve destek saclarını 

levha üzerine markalayınız.  

 

 Malzemeden mümkün olduğunca 

az fire vermeye dikkat ediniz. 

 Markalama yaparken 

kullanacağınız levhanın düzgün 

kenarlarını değerlendirmek kesim 

işçiliğini azaltacaktır. 

 

 Markaladığınız şekilleri levha üzerinden 

keserek çıkarınız. 

 Kesme işlemi sırasında gerekli 

güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Gerekli ise keseceğiniz parçalara 

düzeltme payı veriniz. 
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 Kestiğiniz stifner ve takviye saclarının 

kenarlarını taşlamak sureti ile düzeltiniz, 

gerekli köşelerini yuvarlatınız ve net 

ölçülerine getiriniz. Takviye saclarının 

birleşme kenarlarına iki taraflı kaynak ağzı 

açınız. 

 Taşlama yaparken gözlük 

kullanınız. Gerekli güvenlik 

tedbirlerini alınız.  

 Takviye saclarını şekildeki gibi stifner 

üzerine puntalayınız. 

 

 

 Kaynak işlemi ile ilgili güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Puntalama sırasında kaynak 

çekmesi ihtimalini dikkate alınız ve 

mutlaka gönye kullanınız.  

 Puntalama işlemi biten stifnerin ölçülerini 

kontrol ediniz. Gerekli temizlik ve düzeltme 

işlemlerini yapınız. 

 Kontrol işlemi için uygun ölçme 

aletleri kullanınız. 

 Ön imalatı tamamlanmış olan stifner 

üzerine gerekli poz numarası, isim vb. 

bilgileri yazarak teslim ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Boy yönünde giden, dip tank üst ve alt sacı arasında taşıyıcılık ve mukavemet 

görevini üstlenen yapı elemanlarına posta denir 

2. (   ) Merkez iç tülani, güverete tülanisidir. 

3. (   ) Çift dip gemilerde yan iç tülani vardır. 

4. (   )  332 poz numaralı HP’linin ölçüleri 140*9’dur. 

5. (   )  1606 poz numaralı sacın kalınlığı 15 olup A kalite malzemeden 

yapılacağını ifade eder. 

6. (   ) Braketler, bağlantı noktalarının dayanımını artırmak amacıyla kullanılan destek 

elemanlarıdır. 

7. (   ) Braket uzun kenar ölçüsü malzeme kalınlığının 40 katından fazla ise flençli 

olmalıdır. 

8. (   ) Uzun kenarına alın laması kaynatılmış braketlere flençli braket adı verilir. 

9. (   ) Flenç genişliği, braket yüksekliğinin 1/15’i kadar olmalıdır. 

10. (   ) Braketler, sintine dönüm braketi, kemere braketi gibi bağlantısını destekledikleri 

elemanın ismi ile anılır. 

11. (   ) Braketler, yapı elemanları ile aynı tür malzemeden yapılır. 

12. (   ) Stifner, büyük boyutlu levha elemanların dayanımını artırmak amacıyla dikey 

konumda kullanılan mukavemet elemanıdır. 

13. (   ) Stifner, mukavemet sağlamanın yanında gemi ağırlığının azaltılmasına da katkı 

sağlar. 

14. (   ) Stifner, levha malzemeden kesilerek veya Hollanda profili, köşebent gibi standart 

profillerden yapılır. 

15. (   ) Stifner malzemesi, geminin inşasında kullanılan yapı elemanı malzemesi ile aynı 

tür ve özelliktedir. 

16. (   ) Büyük ebatlı stifnerlere geçiş delikleri ve hafifletme delikleri açılır. 

17. (   ) Stifnerler, bulundukları yere ve destekledikleri yapı elemanına göre isimlendirilir. 

 

 

 

18. DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
 

Konstrüksiyonu oluşturulacak bölgenin özelliklerine dikkat ederek destek elemanları 

montajı yapabileceksiniz. 

 
 

 

 Tersanelerdeki yapı elemanları montajı ile ilgili çalışmaları inceleyiniz. 

 Çevrenizdeki çeşitli konstrüksiyonlarda bulunan destek uygulamalarını inceleyiniz. 

 

2.DESTEK ELEMANLARI MONTAJI 
 

2.1.Tülani Montajı 
 

Gemilerin dip yapısında kullanılan boyuna elemanların enine elemanlarla (döşekler) 

bir bütün oluşturmasını sağlayan önemli destek elemanı tülanilerdir. 

  Tülaniler ters yatırılmış double bottom sacı üzerine ve döşekler arasına 

gelecek şekilde ve markalama yerlerine gönyesinde yerleştirildikten sonra önce 

puntalanmalı daha sonra ise projede belirtilen kaynak yöntemleriyle 

kaynatılmalıdır. 

 

Resim 2.1: Double bottom bloğu tank top sacları tozaltı kaynağı ile birleştirilirken 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 
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1. Adım: Resimde görüldüğü gibi tank top sacı jig üzerinde oluşturuluyor. Tank top 

sacı jig üzerinde ters duruyor yani hemen hemen her blok ters inşa ediliyor. Bu durum 

ilerleyen fotoğraflarda daha net görebilecektir. 

 

2. Adım: Merkez saca (tank top sacı, yan duvar sacı vb.) gelecek elemanlar blok 

işçilik resmine göre markalanır. 

 

3. Adım: Bu aşamada artık blok oluşmaya başlamıştır. Ön imalat atölyesinde 

hazırlanan paneller, döşekler, postalar vb. markalı yerlerine kaynakla bağlanır. 

 

Resim 2.2: Double Bottom bloğu jig üzerinde ana dip sac, döşek ve tülanilerin kaynatılması 

 

Resim 2.3: Panel üzerinde kaynaklı tülaniler ve dolu döşekler  
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4. Adım: Döşek ve diğer elemanları tamamlanan bloğun dış kaplama sacının sarılması 

aşamasıdır.  

 

5. Adım: Montajı tamamlanan blokta artık kaynak işlemine geçilebilir. Kaynak öncesi 

burada önemli olan bloğun üzerinde durduğu jige sağlam şekilde siğillerle iyice 

tutturulmasıdır. Blok merkez bölgeleri alttan ve siğillerle tutturulmayan yerler ise jige 

puntalanır. Bu şekilde kaynak sırasında meydana gelebilecek gerilmelerin istenmeyen yönde 

bloğu çektirmesi önlenmiş olacaktır. Jig üzerine sağlam şekilde bağlanan ve kaynak öncesi 

gönyeye alınan blok kaynak sıralarına uygun şekilde kaynak edilebilir. 

 

6. Adım: Bu adım tülani ve döşeklerin dış kaplama kaynağına geçilmeden yapılan dış 

kaplama saclarının (şiyer ve sintine sacları) ek kaynaklarını kapsar. Bu işlem elektrik ark 

kaynağı ile yapılır. 

 

7. Son Adım: Bu aşamada jig üzerine ters kurulan bir bloğun dik ve düz köşe 

kaynaklarının tamamlanmasının ardından çevrilerek düz şekle getirilmesi sonrası bloğun iç 

elemanları dış kaplamaya kaynak edilir. Bloğu ters çevirmekteki amaç ters hâlde tavan köşe 

kaynağının neden olacağı iş gücü kaybını azaltmak, işçiliğin daha kolay yapılmasını 

sağlamak ve kaynak kalitesini arttırmaktır. 

 

 

Resim 2.4: Jigler üzerinde ters inşa edilmiş bloklar 
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Resim 2.5: Jigler üzerinde ters olarak inşa edilen bir double bottom bloğu 

Bu şekilde çevirilerek son aşama olan düz köşe kaynakları yapılan bloklarda 

karşılaşılan en büyük sorun, son tülanilerdeki düz köşe kaynaklar esnasında ortaya çıkan 

gerilmeler nedeniyle bloğun sancak ve iskelesinin aşağıya doğru sehim almasını 

engellenememesidir.  

 

Bu şekilde yapılan çeşitli çalışmalarla istenmeyen sarkma; bloğun tank top sacını 

oluşturan beş altı panelin tozaltı kaynağı ile eklenerek teşkil edilen tank top panelinin 

markasız yüzeyi olan ambar tarafının (ikinci yüzeyi) kaynaklarının, bloğun tüm 

kaynaklarının tamamlanmasının ardından yapılması ile azaltılmıştır. 

 

2.2.Braket Montajı 
 

İki elemanı birbirine bağlamak için kullanılan ara elemandır. Özellikle Hollanda 

profillerinin bağlantılarında kullanılır. 

 

Braketler taban döşeği ile aynı kalınlıkta olmalı ve üst kenarı 90 derece flençte 

kıvrılmalıdır. Braketlerin genişlikleri ve derinlikleri posta ve taban döşeklerini aşmalı, 

merkez çizgisinde taban döşeklerinin derinliğine eşit olmalıdır. 

 

Resim 2.6: Double bottom bloğunda braket 
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Resim 2.7: Double bottom bloğunda stifner ile tank top sacı altındaki tülaniyi birleştiren braket 

 

Resim 2.8: Ana güvertede bir tankla güverte üstü kemerelerini bağlayan braketler 

 

Resim 2.9: Profil altı braketli birleştirme 

 

Resim 2.10: Flençsiz braket 
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Resim 2.11: Flençli braket 

 

Resim 2.12: Flençli braket 

 

Şekil 2.1: Profillerin elemanlara braketle bindirmeli bağlantı kesitleri 
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Şekil 2.2: Profillerin elemanlara braketle alın bağlantı kesitleri 

 

Şekil 2.3: Bindirmeli braket bağlantıları 

 

Şekil 2.4: Bindirmeli braket bağlantı çizimleri ve resimde gösterilişi 
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2.3.Sitifner Montajı 
 

Takviyeler, köşebent, bombeli köşebent, U – köşebent ve aynı eşitlikte kaynaklı 

parçalar olabilir ve genellikle dikey olarak donatılır. Takviyelerin tip ve ölçüleri, takviye 

tepesinden bölme perdesine kadar olan mesafeye ve takviyenin etkili uzunluğuna bağlıdır.  

 

Birbirinden 30 inç aralıklı olabilirler, ancak çatışma bölme perdesi ve dip tank bölme 

perdelerinde aralar 24 inç’e kadar inebilir. 

 

Şekil 2.5: Bindirmesiz braket bağlantı çizimleri ve resimde gösterilişi 
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Takviyelerin bitimleri karine iç kaplamasına veya güverteye doğrudan doğruya 

kaynakla veya kulak köşebent ya da dirseklerle bağlanır. Bunun için dirseklerin kullanıldığı 

yerlerde, dirsekler bölme perdesinden ilerideki taban desteklerine veya bir kemere aralığı 

üzerine kadar uzatılmalıdır. Dirseklerin derinliği, takviye derinliğinin 2½ katı  kadardır ve 

22½ inç’ten daha derin dirsekler flençli olmalıdır. 

 

Takviyeler su sızdırmaz kapı vs. için kesilirse açılan geçit yeri kuvvetli olarak 

çerçevelenmeli ve dikey olarak şerit kenar levha geçit yerinin oldukça üstüne kadar uzanıp 

her iki tarafa donatılmalıdır. 

 

Bir güverte kirşinin yolu üstündeki takviyeler genellikle normalden daha sağlam 

yapılır ve derin, flençli dirsekler ile kirişe bağlanır. 

 

Resim 2.13: Düz levha sitifner 

 

Resim 2.14: Köşebent sitifner 

 

Resim 2.15: Hollanda profili sitifner 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Resmi verilen braketli bağlantıya ait uygulama faaliyetini aşağıdaki işlem 

basamaklarını ve önerileri dikkate alarak yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen ölçülerdeki flençsiz braketi 

hazırlayınız. 

 Braketler faaliyetinde öğrendiklerinizi 

uygulayınız. 

 Birbirine bağlanacak Hollanda 

profillerini hazırlayınız. 

 Profilleri yeterli uzunlukta kesmeye özen 

gösteriniz. 

 Parçaları gönyesinde puntalayınız.  İş güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Braket ve profilleri boydan boya 

kaynatınız. 
 Uygun kaynak metodunu kullanınız. 

 Taşlayarak çapakları temizleyiniz.  El taşı kullanınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Tülaniler enine elemanlardır. 
 

2. (   ) Tülaniler tank top sacı üzerine inşa edilir. 
 

3. (   ) Braketler iki elemanı birbirine bağlarken kullanılan destek elemanıdır. 
 

4. (   ) Braketlerin genişlikleri ve derinlikleri posta ve taban döşeklerini aşmalı, merkez 

çizgisinde taban döşeklerinin derinliğine eşit olmalıdır. 

5. (   ) Sitifnerler genellikle dikey olarak donatılır. 
 

 

DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Dip Yapısı Elemanları Modülü ile ilgili yaptığınız çalışmaların sonucunu aşağıdaki 

kontrol listesine göre değerlendiriniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Tülani imalatı yaptınız mı?     

2. Braket imalatı yaptınız mı?     

3. Flençli braketin sağladığı avantajları öğrendiniz mi?     

4. Stifner imalatı yaptınız mı?     

5. Destek elemanları ile döşek ve tülanilerin montajını yaptınız mı?     
 

 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Doğru 

16 Doğru 

17 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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