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AÇIKLAMALAR 
 

AÇIKLAMALAR 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL Gemi İnşa 

MODÜLÜN ADI Güverte Konstrüksiyonu ve Perdeler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/30 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye / öğrenciye iş resmine uygun güverte konstrüksiyonu 

işlemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Konstrüksiyonu oluşturulacak bölgeye ve kullanılacak 

malzemenin özelliklerine uygun olarak güverte elemanları 

yapabileceksiniz. 

2. Konstrüksiyonu oluşturacak bölgeye uygun olarak dikme 

puntel yapabileceksiniz. 
3. Konstrüksiyonu oluşturacak bölgeye ve malzemenin 

özelliklerine uygun olarak perde 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. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Bu sektörde çalışanların başarılı olabilmeleri için kemere, perde ve dikmeyi çok iyi 

tanımaları, imalat aşamalarını iyi bilmeleri gerekir. Kemere ve kemere altı elemanları imalatı 

yaparken önceki modüllerden öğrendiğiniz bilgilerinizi ve kazandığınız becerilerinizi 

kullanacaksınız. Bir gemi imal edilirken 9000 adet malzeme ve türevinin kullanıldığı çelik 

yapıda, güverte ve güverte altı elemanlarının ne kadar önemli olduğunu kavrayacaksınız. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler yanında her türlü işlerinizi yapmak 

için vazgeçilmez olan el ve güç aletlerini tanıyacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

Konstrüksiyonu oluşturulacak bölgeye ve kullanılacak malzemenin özelliklerine 

uygun olarak güverte elemanları yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Gemi inşası yapılan tersaneye giderek blok birleştirme resimlerini inceleyiniz. 

 İmalat atölyesine giderek kemere ve güverte sacı kesimini inceleyiniz.  

 Kesilen kemere ve güverte saclarının montaj hazırlığını inceleyiniz. 

 

1.GÜVERTE İMALATI 
. 

1.1.Güverte Sacı 
 

Bir geminin en üstte bulunan devamlı güvertesi, mukavemet güvertesi veya ana bağ 

güvertesidir. Bu güverte dış kaplama ile sağlam bir tarzda stringer köşebendi vasıtasıyla 

perçinle veya köşebentsiz olarak kaynakla birleştirilir. Günümüzde çoğunlukla kaynaklı 

birleştirme kullanılmaktadır. Dış kaplamaya bağlanan kenar sacına stringer sacı denir. 

Stringer sacı diğer güverte kaplama saclarından daha kalın yapılır. Stringer sacı, dış 

kaplamaya stringer köşebendiyle bağlanır. 

 

 Güverte kaplamaları ambar ağızları kadar ince yapılır. Ambar ağzı köşelerine çift kat 

sac koyulur veya köşelere kalın sac parçalar alıştırılarak kaynak edilir. Küçük gemilerin 

güvertelerinin tamamen sac kaplanmasına gerek yoktur. Bu gemilerin ambar ağzı kenarlarına 

dar levhalar ve çapraz sac şeritler bağlandıktan sonra güverte tamamen ağaç kaplanır. 

 

Güverte sacı imalatı sırasında gemi endazesine uygun şekilde şiyer eğrisi 

oluşturulmalıdır. Ayrıca projeye uygun şekilde güverte altı elemanlarının üzerine inşa 

edilerek ters çevrilip dikmelerle desteklenmesi gerekmektedir. 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Şekil 1.1: Güverete sacı genel çizimi 

 

Şekil 1.2: Güverte sacı elemanları çizimi 

1.2.Güverte Üstü Kemeresi 
 

Gemi enine uzanan kemerelerin esas görevi geminin alabandalarını birbirine bağlamak 

ve su basıncı ile yük ağırlıklarına karşı güverteye destek olmaktır.  

 

 Bordalarda iki çelik, levha sırası ve bu iki sıra arasında bulunan çelik levha 

şeritleri üzerine oturtulmuş ağaç güverteler (Bu tip güverte, eskiden çok 

uygulanmışsa da günümüzde hemen hemen bırakılmıştır.), 
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 Bütün çelik sac güverteler, 

 Üzeri ağaç kaplanmış olan bütün çelik sac güverteler olmak üzere üç tip güverte 

düşünülebilir. 

 

Her üç tip de sancaktan iskeleye kadar uzanan güverte kemereleri tarafından 

taşınmaktadır. Bu kemereler, postalara braketler ile bağlanmaktadır. 

 

Borda kaplamasının postalar tarafından takviye edilmesi şekline benzer olarak güverte 

kaplaması da kemereler tarafından taşınır ve takviye edilir.  

 

Kemereler, ambar kapakları ile aynı hizaya denk gelebilir. Ambar kapaklarının 

hizasına gelen kemerelere ambar ağzı kemereleri veya öksüz kemere denir. 

 

1.2.1. Kemere Standartları 
 

Sınıflandırma kuruluşları, kemere boyutlarını kurallarla belirtir. Boyutların seçiminde 

göz önüne alınması gereken faktörler vardır. Bu faktörlerin en önemlileri şunlardır: 

 

 Güvertenin tipi (yolcu güvertesi, yük güvertesi, en üst güverte veya ara güverte 

gibi) 

 Gemi ortasında kemerelerin uzunlukları (gemi genişliği) 

 Puntel sıra sayısı (kemerelerin taşınmayan aralık boyu) 

 Kemere arası uzaklığı 

 Gemide başka bir çelik güvertenin bulunup bulunmaması 

 Güverte üzerindeki veya güverte altındaki yükün varlığı (asma yük taşıyan 

gemiler) 

 

Kemerenin mukavemetlerini artırmak amacıyla alın laması bağlanır. Alın lamalarının 

kalınlığı, kemere lamalarından az olamaz. 

 

Kemereler, güverte için istenilen sehime uygun olarak eğilir. Bu eğme ölçüsü az 

olduğundan işlem, soğuk olarak dişli pres adını alan bir basınç makinesi yardımı ile yapılır. 

 

Genel olarak her postada bir kemere kullanılır. Bazı üst güvertelerde olduğu gibi 

kemereler her iki postada bir konuyorsa; kullanılacak profillerin boyutları, her postada bir 

kemere konulduğunda kullanılacak köşebentlerin boyutlarına oranla daha büyük olmalıdır. 

Bunun nedeni kemerenin taşıyacağı güverte alanının iki kat artmasıdır. İki postada bir 

kemere kullanıldığı zaman güverte kaplamasının da ayrıca takviye edilmesi gerekir. 

 

Başa ve kıça doğru kemere boyları kısaldığından kemereler daha hafif yapılabilir. 

Aynı şekilde ambar ağzı kemereler de daha hafif yapılabilir. Diğer yönden ambar ağzı 
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kenarlarına bağlanan ambar ağzı son kemereleri daha fazla yüke maruz kaldığından daha 

mukavemetli yapılmalıdır. 

 

Ambar ağzı kemereleri, sürme kemere veya cıvatalı kemere olarak imal edilebilir. 

Sürme kemereler, boyuna doğrultuda ambar ağzında hareket edebilen kemerelerdir. Cıvatalı 

kemereler ise boyuna mezarnaya cıvata ile bağlanır. 

 

Ambar ağzı kemereleri ve ahşap ambar kapakları yerine kullanılan, sızdırmaz 

olmadığı hâlde, su geçirmez muşamba ve trizlerle sızdırmazlığı sağlanan pontoon ambar 

kapaklarının boyutları, ambar ağzı kemereleri gibi hesaplanır. 

 

Aynı durum kutu kiriş olarak imal edilen ara güvertelerdeki taşınabilir kemereler için 

de geçerlidir. 

Kemerelerin ambar ağızlarında son bulan diğer uçlarının bağlanması işlemi ise 

kemerenin yerine göre (değişik) yapılır ancak basit konstrüksiyonlarda bunları doğrudan 

doğruya ambar ağzı kenarına kaynak etme olanağı vardır. Bu bağlanma işlemi braketler 

yardımı ile de yapılabilir. 

 

Ambar ağzı son kemereleri bir veya iki sıra puntelli olarak düşünülür. Ambar ağzı 

açıklığı, ambar ağzı yanı ile borda arasındaki kemere boyundan fazla ise orta eksen üzerine 

bir hafif boy takviyesi daha koymak gerekir. Boyuna, kısa bir perde parçası burada güverte 

altı tülanisi gibi kullanılabilir. 

 

Ambar ağzı kemerelerin boyutları, taşınmayan en geniş aralık uzaklığına göre 

hesaplanır. 

 

Alt güvertelerde ise enine genişliğine kemereli konstrüksiyon sistemi kullanılmaktadır 

çünkü alt güverteler, kesit tarafsız eksenine daha yakındır, boyuna mukavemet yönünden çok 

önemli etki yapmaz. 

 

Tüm ambar ağzı boyunca kemerelerin aralığı eşit olmalıdır. Aralığın eşit olmadığı 

durumlarda kısa ambar kapağının daha büyük aralıkta kullanılmaması sağlanmalıdır. Ambar 

ağzı kemereleri, bulundukları konumda kilitlenecek bir tertibata sahip olmalıdır. Kilitleme 

cıvatalarının çapı 22 mm’den az olamaz. 

 

Ambar ağzı kemerelerinin taşıma yüzeyleri en az 75 mm genişliğinde ve taşıma görevi 

yapan köşebentlerin kalınlığı ise en az 12 mm olmalıdır. Taşıyıcıların mezarnaya bağlantısı, 

kemerelerin mukavemetine bağlı olarak belirlenmelidir. 

 

 Bağlantı 

 

Kemereleri postalara bağlama şekli ve işi, teknenin inşaatında önemli bir yer tutar. 

Enine kemereler, postalara braketlerle bağlanmalıdır. 

 

Boyuna bölme duvarları ve güverte altı boyuna kirişlerinden geçen enine kemereler, 

duvar stifnerlerine ve güverte altı boyuna kirişlerinin gövdelerine braketsiz olarak kaynakla 

bağlanabilir. Birleşme noktalarında ankastrelik istenmiyorsa kemereler, ambar mezarnalarına 
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veya güverte altı boyuna kirişlerine çift taraflı köşe kaynağı ile bağlanabilir. Kaynak boyu, 

profil derinliğinin 0,6 katından az olamaz. 

 

Kemereler, rijidliği nispeten büyük olan ambar mezarnalarına ve güverte altı boyuna 

kirişlerine (örneğin kutu kirişlere) braket ile bağlanır. 

 

Tek güverteli gemilerde 0,6 L gemi ortası içindeki kemere braketlerinin dal boyu %20 

artırılmalıdır ancak kemere braketi boyutlarının, posta kural kesit modülü esas alınarak 

bulunacak değerden fazla olması gerekmez. 

 

Kemerelerin bağlanmasında değişik şekiller uygulanabilir. Bazı durumlarda 

kemerenin balbı, kemere sonlarında belirli bir uzunlukta kesilir ve burada bir V kaynağı 

uygulanır. Birleşme noktalarında ankastrelik istenmiyorsa kemereler, ambar mezarnalarına 

veya güverte altı boyuna kirişlerine çift taraflı köşe kaynağı ile bağlanabilir. Kaynak boyu, 

profil derinliğinin 0,6 katından az olamaz. 

 

Enine çerçeveler ve boyuna kirişler ile ilgili standartları klaslama kuruluşları aşağıdaki 

gibi belirlenmiştir: 

 Enine çerçeveler ile boyuna kirişlerin aynı düzlem üzerinde birbirine 

bağlanmasında, mukavemetlerindeki büyük farklardan kaçınılmalıdır. Küçük 

olan kirişin gövde derinliği, genellikle büyük olanının %60’ından daha az 

olamaz. 

 Değişik boyutlu alın lamalarının birbirlerine bağlanmasında boyutların 

azalmaları tedricî (aşamalı) olmalıdır. 

 Genellikle azalma eğimi 1/3’ü aşmamalıdır. Kesişme yerlerinde alın lamalarına 

etkiyen kuvvetlerin tam olarak geçişi sağlanmalıdır. 

 Etkiyen kuvvetlerin aktarılması için alın lamaları kırıklık noktalarında 

desteklenmelidir.  

 Alın lamalarının devrilmelerini önlemek için uygun ve gereken yerlere stifnerler 

veya braketler konur. Bu elemanlar arasındaki uzaklık 12 bf yi aşamaz (bf = alın 

laması genişliği). 

 Gövde levhaları, burkulmayı önleyecek şekilde desteklenmelidir. 

 Hafifletme deliklerinin etrafındaki alın lamasının delik kenarına olan uzaklığı 

“0,3xsac kalınlığı” olacak şekilde düzenlenmelidir. 

 Gövde levhalarında büyük kesme kuvvetlerinin bulunduğu yerlere mümkün 

olduğunca hafifletme delikleri açılmamalıdır. 
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Şekil 1.3: Kemerelerin gösterimi 

1.2.2. Kemerelerin Malzemesi 
 

Güverte kemereleri konstrüksiyonu için değişik köşebentler kullanılabilir. Geminin 

büyüklüğüne göre eşit kenarlı köşebent, eşit kenarlı olmayan köşebent, düz lama, balblı lama 

kemere olarak kullanılabildiği gibi en fazla Hollanda profilleri (HP) kullanılmaktadır. 

 

Kemerelerin üstü, güverte tipine göre tüm veya kısmen çelik sac ve kısmen ağaç ile 

kaplanır. Sınıflandırma kuruluşlarının boyutlar için belirlediği kurallar, mukavemet esasına 

dayanır. Köşebent ve profil ölçüleri “Omurga İmalatı” modülü içerisinde yer almaktadır. 

 

1.2.3. Kemerelerin Mukavemeti 
 

Kemereler, güvertede postaları birbirine bağladıkları için kemerelerin güverteye gelen 

yükleri karşılamaları gerekir. Bununla birlikte alabandaya gelen yüklerin bir kısmı da 

kemereleri etkilemektedir. Bundan dolayı kemerelerin bu yüklere dayanabilecek 

malzemelerden seçilmesi gerekir. Aynı zamanda bu yüklere etkisiyle oluşan gerilmeleri 

karşılayabilmelidir. 

 

Güverte üzerindeki yük arttıkça, bununla orantılı olarak kemerelerin mukavemetini 

artırmak gerekir. Puntel sırası sayısı çok önemlidir. 
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Boyuna mezarnalar da ambar ağzı cıvatalı kemereleri, çift köşebent veya kuvvetli 

çelik taşıyıcılar vasıtasıyla desteklenmelidir. Taşıyıcılar veya çift köşebentten biri, boyuna 

takviyeden güverte seviyesine kadar uzatılmalı veya mezarna bir stifnerle dıştan uygun 

şekilde takviye edilmelidir. 

 

1.2.4. Kemerelerin Yapımı 
 

 Verilen iş resmini okuyarak markalama yapmak 

 

  

Resim 1.1: Sac kesimi 

 

Gemi yapı elemanları imalatında plazma cihazları kullanılmaktadır. Plazma cihazları, 

bilgisayar ortamında çizilmiş resimlere göre kesme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bundan 

dolayı kesim işlemleri için markalama işlemleri yapılmamaktadır.  

 

 Markalanan malzemeyi ölçüsünde kesmek 

Resim 1.2: Verilen resimlere göre sacın kesime hazırlanması ve kesilmesi 

 

Sac resminin üzerine kesilecek parçanın markalanması gerçekleştirilir. Nestingler 

hazırlanır ve bilgisayarlı kesim tezgâhlarında markalanma ve kesilme gerçekleştirilir. 

 

 Kesilen malzemeyi firelerden ayıklamak 
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 Kesim tezgâhlarından çıkan saclar, kesim sırasında aralıklı bırakılan kesilmemiş 

kısımlardan oksi-gazla kesme metoduyla muntazam (düzgün) bir şekilde kesilir ve parçalar 

fireden ayıklanır. 

 

 Firelerden ayıklanmış malzemenin çapaklarını taşlayarak almak 

 

 Ayrılan kemerelerde oluşan çapaklar spiral taş motoru ile temizlenir. Parçaların 

montajda birleştirme dışında kalan kısımlar, düzgün bir şekilde taşlanır. Keskin kalmış 

kısımları da spiral taş motoru ile yarım yuvarlak olacak şekilde taşlanır. 

 

Keskin bırakılması hâlinde işin montajında bu kısımlar boyanacağından açıkta kalacak 

kısımların kırılması gerekir. Bu keskin köşeler kırılmazsa ileride bu kısımlarda boya 

çatlamaları olacaktır. Bu yerlerin pas tutacağı için sürülen boyanın ömrü kısalacaktır. 

 

Resim 1.3: Kesilen malzemelerin firelerden ayıklanması 

 Parça üzerine konulacak elemanların yerlerini markalamak 

 

Taşlanmış malzemenin üzerine konacak elemanlar varsa elemanların yerleri, malzeme 

üzerine markalanır. 

 

 Markalama çizgilerine göre kemere eğimini yapmak 

 

Kemere eğimleri genellikle dışa kavisli bir biçimdedir ve soğuk eğilmeye daha uygun 

bir şekildedir. Kemere malzemesi (sac malzeme kullanılacaksa) kesilirken ölçülerine göre 

eğimli kesilir. 

 

Kemere malzemesi olarak Hollanda profili kullanılacaksa güverte sehimi yönünde 

eğilmesi gerekir. Hollanda profilinin eğilmesinde büyük hidrolik presler kullanılır. 

 

Çıkarılmış eğim kalıplarına göre eğilecek kemere boyları alınır ve bu ölçülere göre 

Hollanda profili malzeme, her kemere boyuna göre kesilir ve bu kesilen Hollanda profili 

lamaları sırt sırta gelmek üzere alın kısımları kaynakla puntalanır. Profil eğme tezgâhında 

kemere kalıbı eğilecek malzeme üzerine koyulur. Hollanda profilini tebeşir ile markalanan 

bu kavis, düz bir hat alana kadar eğilir. Eğim kalıbını üzerine koyarak kontrol edilir. 
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Kontrol sonucu, eğim kalıbına uygun ise daha önce sırt sırta puntalanan Hollanda 

profilleri birbirinden ayrılır. Kalıp üzerindeki su hatlarını, armuz (yatay kaynak) yerlerini ve 

başlarında fazla bırakılan yerleri markalanarak montaja hazır duruma getirilir. 

 

 Kaynak ağızlarının açılması 

 

Parçaların montajının yapılabilmesi için kaynak ağızlarının açılması ve montaja hazır 

hâle getirilmesi gereklidir.  

 

Resim 1.4: Kaynak ağzı açılması 

 
 

Resim 1.5: Kemere   Şekil 1.4: Geminin yapı elemanları 

1.3. Derin Kemere (Derin Posta) 
 

Yüklerden dolayı oluşan eğilme momentini karşılamak için güverte altı boyuna 

kirişlerini, ambar ağzı mezarnalarını, makine kaportalarını ve güvertelerin desteksiz 

kısımlarını taşıyan konsol kemereler enine çerçevelere, postalara, takviyeli postalara ve 

bölme perdelerine bağlanır. 

 

KEMERE 
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Resim 1.6: Kızaktaki bir geminin orta kesit görüntüsü 

Genellikle derin kemereler, derin postalara bağlanır. Normal posta bağlantılarında 

normal kemereler kullanılır. Hepsi derin kemere olabileceği gibi derin kemerelerin arasında 

ihtiyaca yönelik olarak normal kemereler de kullanılabilir. Bu durum yapılacak mukavemet 

hesaplamalarında ortaya çıkar. 

 

Derin kemerelerle yukarıda adı geçen yapısal elemanlar boyutlandırılırken konsol 

kemere eğilme momentinin etkisinde bulunduğu yük dikkate alınmalıdır. Konsol kemere 

tarafından desteklenen elemanlarla sağlanan bağlantının rijitlik derecesi de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

Alın lamaları, gövde üstüne burkulmaya karşı uygun aralıklarla konulan triping 

braketleri ve stifnerlerle emniyete alınmalıdır. 

 

Tankerlerde güverte kemeresi, güverte altından değil üstünden gitmektedir. 
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Şekil 1.5: Derin posta çizimi ve derin kemerelerin görünümü 

1.3.1. Derin Kemere Standartları 
 

Gövde derinliği desteklenmeyen boyun 1/25’ten az olamaz. Kemerelerin devamlılığını 

sağlamak için oyulmuş güverte altı boyuna kirişlerinin gövde derinliği, kemere derinliğinin 

1,5 katından az olamaz.  

 

Bir kirişin bütün bölgelerinde aynı kesit modülü gerekmiyorsa mesnetlerin üstünde en 

büyük boyut muhafaza edilir. Küçük boyutlara doğru tedricen (azar azar) azaltılır. 

 

Kirişlerin perdelere ara ve nihayet bağlantıları, eğilme momenti ve kesme kuvvetlerini 

nakledebilecek şekilde boyutlandırılmalıdır. Kirişlerin altındaki perde stifnerlerinin 

boyutları, mesnet kuvvetlerini karşılamaya yeterli olmalıdır. 

 

Alın lamaları, triping braketleri ile takviye edilmelidir. Simetrik kesitli kirişlerde bu 

braketler, gövdenin her iki yüzüne alternatif olarak biri bir yüzde biri de diğer yüzde 

konulmalıdır. 

 

1.3.2. Derin Kemerelerin Malzemesi 
 

Derin kemerelerin malzemesi, normal kemerelerin malzemesiyle aynıdır. Bu konuda 

bilgi almak için “Normal Kemerelerin Malzemesi” bölümüne bakınız. 



 

 13 

1.3.3. Derin Kemerelerin Mukavemeti 
 

Konsol kemere ve bağlandığı enine elemanın eğilme momentlerinin hesabı 

yapılmalıdır.  

 

1.3.4. Derin Kemerelerin Yapımı 
 

Derin kemerelerin yapımı normal kemerenin yapım sırasıyla aynıdır. Derin 

kemerelerin normal kemerelere göre boyutları daha farklıdır. Ayrıca derin kemerelerin 

üzerinde destek elemanları bulunur.  

 

Derin kemerelerde taşlanmış malzemenin üzerine konacak elemanların yerleri 

malzeme üzerine markalanır. Bu şekilde derin kemereler montaja hazır hâle gelir. 

 

1.4. Güverte Tülanisi  
 

Gemilerde kemereler, güverteyi alttan enine destekleyen yapı elemanlarıdır. Güverte 

tülanileri kemerelerden farklı olarak güverteyi boylamasına destekleyen yapı elemanlarıdır. 

Özellikle tanker tipi gemilerde kemereler ve güverte tülanileri yük tanklarının hacmini 

azaltmamak için güverte üzerinden gider.  

 

Resim 1.7: Güverte üstü tülanileri 

 

Şekil 1.6: Güverte altı tülanileri 
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Şekil 1.7: Tülani çizimleri 

1.4.1. Güverte Altı Tülanisi Standartları 
 

 Güverte altı tülanilerinin web (temel hattı yüksekliği) yükseklikleri: H> 1,5*h 

ve H>L/25 (L: Tülaninin mesnetsiz uzunluğu) 

 Web kalınlığı gerektiğinden fazla olmamalıdır, max. kesme kuvvetleri tahmin 

edilerek seçim yapılamalıdır. 

 Tülanilerin mesnet uzunluğu 7 m’yi geçmemelidir. 

C 
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 Tülanilerin yerleştirilmesi kemerelerin mesnet aralıklarından gemi boyunca 

mümkün olduğu kadar eşit şekilde yapılmalıdır. 

 Tülanilerin bitimi, boyuna perdelerle veya yine başka tülanilerle birleştirilerek 

yapılmalıdır. 

 Tülaniler, dış kaplamaya kadar uzatılmalıdır. 

 

1.5. Braket (Güverte Braketi) 
 

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. 

 

Resim 1.8: Kendinden flençli güverte altı braketi 

1.6. Mezarna  
 

 Gemilerde güverte üzerine gelecek elemanlar için açılan boşluklara (ambar 

kapakları, manikalar vb.) mezarna denir. Mezarnalar gemi tiplerine ve taşıyacağı yüke göre 

farklılıklar gösterebilir. Güverte sacı üzerine mezarnalar açıldıktan sonra sacın mukavemeti 

bozulacağı için mezarna etrafına takviye elemanlar kaynatılarak güçlendirilmelidir. 
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Şekil 1.8: Ambar kesiti 

1.7. Pah (Koniklik Boyu) Kırma İşlemi  
 

Gemi güvertelerinde kalın saclar kullanıldığı için kaynak nüfuziyetini sağlamak için 

kaynak ağzı açmak gerekir.  

 

1.7.1. Kaynak Ağzı Hazırlanması  
 

Kaynak ağzı hazırlanması, termal kesme veya mekanik işleme ile yapılabilir. Termal 

kesilen kaynak ağzı kenarları (kesik yüzeyleri), kesme işleminin kaynaklı birleştirmeleri 

olumsuz etkileme olasılığı varsa mekanik olarak da işlenir (örneğin; taşlanır). Dökme ve 

Su hattı üzerindeki 

tank(Topside tank) 

Yan borda kaplama 

postaları (side shell 

frame) 

Posta bitim 

braketleri 

(End bracet) 

Mezarna (hatch 

coaming) 

Güverte 

Ondüle perde 

(Corrugated 

bulkhead) 

Çift dip tankı 

(Double bottom 

tank) 

Besleme 

tankı 

(Hopper 

tank) 

Ambar ağzı 

(Hatchway) 
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dövme çelik parçalardaki kaynak ağızları her defasında hadde ve döküm kabuklarından 

temizlenmesi için en azından taşlanmalıdır. 

 

Kaynak ağzı kenar yüzeylerinde kaynaklı birleştirmelerin kalitesine zarar verebilecek 

hatalar ve pislikler bulunmamalıdır (örneğin; katmerler, kaba kesme yarıkları ve cüruflar 

gibi). Kaynak yönteminden önce kaynak yapılacak parçaların kaynak ağzı kenarlarında 

olabilecek hatalar (örneğin; çatlaklar, kalıntılar, boşluklar veya gözenekler) araştırılmalı 

gerekiyorsa tahribatsız muayenelerle kontrol edilmelidir. 

 

1.7.2. Kaynak Şekilleri, Kök Açıklıkları (Hava Aralığı)  
 

Yapı elemanlarının kaynak için hazırlanmasında ve montajında atölye dokümanlarında 

verilen dikiş biçimlerine ve kök açıklıklarına dikkat edilmelidir. Özellikle tek taraflı ve çift 

taraflı alın kaynaklarında yeterli nüfuziyetin sağlanması için kök açıklığının doğru olması 

çok önemlidir.  

 

Kök açıklığı, ön görülen aralığın iki katını aşmamalıdır. Bu değer; izin verilen sınırı, 

sınırlı bir bölgede yerel olarak aşması durumunda sörveyörün onayı ile yan cidarlara dolgu 

kaynağı yapılarak azaltılabilir. İç köşe dikişlerinde a boyutu arttırılabilir veya daha büyük 

aralıklarda tek taraflı veya çift taraflı ağız açılmış dikiş uygulanabilir. Bu aralıklara dolgu 

parçası veya tellerin kaynak yapılmasına izin verilmez. 

 

 

Tablo 1.1: Kaynak ağzı seçim tablosu 
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Resim 1.9: Kaynak ağzı açma makinesi 

 

Resim 1.10: Gaz ile kaynak ağzı açma 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 Verilen resimdeki kemereyi işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen iş resmini okuyarak markalama 

yapınız. 

 Öğretmenizden gerekli ölçüleri alınız. 

İşe başlamadan önce bütün güvenlik 

önlemlerini alınız. “Ölçme Kontrol ve 

Markalama” modülünü inceleyiniz.  

 Markalanan malzemeyi ölçüsünde kesme 

yapınız. 
 “Kesme” modülünü inceleyiniz. 

 Malzemenin çapaklarını taşlayınız.  Spiral taş motoruyla alınız. 

 Markalama çizgilerine göre kemere 

eğimini yapınız. 

 “Ölçme Kontrol ve Markalama” ve 

“Eğme-Bükme” modüllerini inceleyiniz. 

 Kaynak ağzı açınız (sacın kalınlığı 5 

mm’den fazla ise). 

 Öğretmenizin önereceği araçlarla 

kaynak ağzını açınız. 

 Yapılan işi kontrol ediniz.   

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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1- Verilen resimdeki güverte altı tülanisini işlem basamakları ve önerileri dikkate 

alarak yapınız. 

 

 Öğretmeninizden gerekli ölçüleri alınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Verilen iş resmini okuyarak markalama 

yapınız. 

 İşe başlamadan önce bütün güvenlik 

önlemlerinizi alınız. “Ölçme Kontrol ve 

Markalama” modülünü inceleyiniz.  

 Markalanan malzemeleri ölçülerinde 

kesme yapınız. 

 Kesme yaparken kullanacağınız tekniği 

öğretmeninize danışınız. 

 Firelerden ayıklanmış malzemenin 

çapaklarını taşlayınız. 
 Spiral taş motorunu kullanınız. 

 Kaynak ağızlarını açınız.  “Dikiş Çekme” modülünü inceleyiniz. 

 1 numaralı parça ile 2 numaralı parçayı 

kaynatınız. 

 Makinenin kaynak amperine dikkat 

ediniz. 

 Yapılan işi kontrol ediniz.  Öğretmeninize kontrol ettiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Güverte kaplaması, …………… tarafından taşınır. 

2. Gemi enine uzanan kemereler ……….. esas göreve sahiptir.  

3. Kemerenin görevlerinden biri geminin …………….. birbirine bağlamaktır. 

4. Kemerenin görevlerinden biri ………………. ile yük ağırlıklarına karşı güverteye 

destek olmaktır. 

5. Güvertenin tipi, kemerelerin …………… etkiler. 

6. Kemereler, postalara …………….. bağlanır. 

7. Alabandaya gelen yüklerin bir kısmı ………….. etkilemektedir.  

8. Kemerelere gelen yüklere dayanabilecek ………………. seçilmesi gerekir.  

9. Kemerelere gelen yüklerin etkisiyle oluşan ……………. karşılayabilmelidir. 

10. Her posta bir ………………………. tarafından taşınır. 

11. Derin kemerelerde destek elemanları olarak …………….. kullanılır.  

12. Derin kemereler, mukavemet yönünden ……………………….. kısımlarda kullanılır. 

13. Derin kemereler, postalara ……………….. bağlanır. 

14. Derin kemere konstrüksiyonu için …………. kullanılabilir. 

15. Gemilerde ……………  güverteyi alttan enine destekleyen yapı elemanlarıdır.  

16. Güverte tülanileri kemerelerden farklı olarak güverteyi …………… destekleyen yapı 

elemanlarıdır. 

17. Tülaniler, …………… kadar uzatılmalıdır. 

18. Bağlantı noktalarının dayanımını arttırmak için kullanılan destek elemanlarına 

………. denir.  

19. Braket uzun kenar ölçüsü malzeme kalınlığının 40 katından fazla ise ……….. 

olmalıdır. 

20. Flenç genişliği braket yüksekliğinin ……..’i kadar olmalıdır. 

 

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 bölgeye uygun olarak dikme puntel yapabileceksiniz. 

 

 
 

 İmalat atölyesinde sac kesim ve büküm işlemlerini gözlemleyiniz. 

 Levha sacdan imal edilen dikme (puntel) montaj hazırlığını inceleyiniz. 

 Yapım aşamasındaki gemilerde dikme (puntel) video ve fotoğraflarını çekiniz. 

 Flanbaj olayının ne olduğunu araştırınız. 

 Levha sacdan imal edilen dikme (puntel)  imalat resimlerini inceleyiniz. 

 

2.DİKME İMALATI 
 

2.1. Kaynaklı Çevirme Borudan İmal Edilen Dikme (Puntel) 
 

Gemi güvertelerini ve güverte üstü elemanlarını taşıyacak şekilde güverte saclarını 

alttan desteklenmesi amacıyla dikmeler kullanılmaktadır. 

 

2.1.1. Dikme (Puntel) Tanımı ve Amacı 
 

Yük taşıyacak gemilerin tamamı, dikmeler ve güverte altı tülanileriyle takviye edilir. 

Dikmelerin görevi, üzerlerinde bulunan güverteyi takviye etmektir. Dikmeler, üzerlerine 

gelen yükten dolayı basılmaya yani ekseni doğrultusunda eğilmeye zorlanmaktadır. Buna 

flanbaj denilir. Flanbaj yani eksenel zorlama, geminin aldığı yük geminin boyutları oranında 

artar. Bir dikmenin üzerine gelen yükü rahatlıkla karşılayabilecek ölçülerde 

boyutlandırılması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen kazalar söz konusu olabilir. 

 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Resim 2.1: Dikme (puntel) 

Bütün bu yüklenme çeşitleri göz önüne alındığında dikmenin boyutlandırılmasında şu 

faktörler göz önünde bulundurulmalıdır: 

 

 Güvertenin şekli 

 Bir dikme üzerine gelebilecek azami yük 

 Geminin genişliği 

 Enine ve boyuna dikmeler arası uzaklık 

 Tavan ve taban arası mesafe 

 

Tavan ile taban arasına konulan dikmelerin bağlantıları, tülani takviyeler aracılığıyla 

sağlanır. Bunlara güverte tülanileri denir. Bu tülanilerin boyutları her tülaninin taşıyacağı 

yükü gösteren aşağıdaki üç değere bağlıdır. 

 

 Gemi genişliğine bağlı olarak dikme sırası 

 Dikmeler arası uzaklık 

 Dikmenin üzerindeki güvertede bulunan ağırlık 

 

Bir güverte altı tülanisi hiçbir dikme tarafından desteklenmeden bir perdeden diğerine 

kadar uzayabilir. Ayrıca bir güverte altı tülanisi ile tülani kemerelerini birbirine 

karıştırmamak gerekir. Puntel ile güverte altı tülanisi taşıdıkları yük bakımından birbirinden 

farklıdır. 

 

Geminin genişliği ile dikme sıra sayısı arasında doğru orantı vardır. Gemi genişliği, 

gemi resimlerinde B harfi ile belirtildiğine göre;  

 

B=7-17 metre arası bir sıra 

B=15-20 metre arası iki sıra 

B=19-25 metre arası üç sıra dikme konulacağı bilinmelidir.  
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Dikmeler, geminin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değiştiği gibi geminin daralan 

baş ve kıç bölgelerinde de sıra ve sayı olarak azalmalar gösterir. Bazen baş ve kıç taraflarda 

tavan ve taban arasında mesafe kısa olduğu yerlerde çubuk dikme yerine levha hâlinde 

hazırlanan dikmeler kullanılır fakat bu tür dikmeler geçişleri zorladığı için çok zorunlu 

kalınmadıkça kullanılmaz. 

 

Dikmeler, güverte altına belli bir sıra ile yerleştirildiği gibi güverte üzerinde ağır 

yüklerin bulunduğu vinç, kreyn, ırgatlar vs. ağır iş elemanlarının altlarına getirilmesinde 

büyük önem taşır çünkü ağır iş makinelerinin altına konulan dikmeler (puntel) makinelerin 

yüklerini alt bölümlere ileterek yükün dağılmasını sağlar. 

  

Dikmeler (puntel) sadece güvertede bulunan yüklerin aşağıya iletilmesinde değil; aynı 

zamanda makinelerin çalışması sırasında oluşturacakları titreşimleri de alıp daha da 

hafiflemiş bir şekilde diğer elemanlara iletir. Bu da gemideki diğer elemanların zarar 

görmesini önler. 

 

Yüksek ve kuvvetli deniz dalgaları ile sürekli karşı karşıya gelen yüksek hızlı yolcu ve 

konteyner gemilerinin dalgaların vuruş gücünü azaltması için güvertelerin altında dikmelerin 

bulunması kemerelerin dayanımı bakımından büyük önem taşır.   

 

Birden fazla güverte katmanı bulunan gemilerde, dikmelerin bütün katlarda eksenel 

olarak birbirinin altına gelmesi sağlanmalıdır. Bu konuma dikkat edilmezse gemi 

güvertesinde eğilmeler meydana gelir. Eğilmelerin yanında makinelerin çalışması absorbe 

edilemediği için büyük titreşimler meydana gelebilir. Bu titreşimlerin sonunda ise geminin 

kaynak yerlerinde çatlamalar oluşabilir. 

 

Dizayn çalışması yapılırken geminin mümkün olduğu kadar hafif olması istenir. 

Gemilerde bu amaca uygun olarak üretilmiş dikmeler (puntel) kullanılır. Bu dikmeler, hazır 

olabileceği gibi istenilen ölçülerde çelik levhaların preslerde şekillendirilmesi sonucu da elde 

edilebilir. 

 

2.1.2. Gemide Kullanıldıkları Yerler 
 

Dikmeler (puntel) gemilerin genellikle güvertede bulunan vinç, kreyn, ağır iş makinesi 

gibi elemanların bulunduğu güverte altlarında bulunur. Ayrıca makine dairesinde de 

dikmeler kullanılır. Güvertenin üzerinde bulunan iş makinesinin hemen altına konulan 

dikmeler (puntel) diğer alt güvertelerde de devam ederek yükün en alt katlara kadar 

iletilmesini sağlar. 
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Şekil 2.1: Puntel 

 

Şekil 2.2: Puntel bağlantıları 

2.1.3. Standartları 
 

Günümüzde gemilerde kullanılan dikmelerin (puntel) yapımındaki malzemeler, 

geminin büyüklük ölçülerine ve taşıyacağı yükün cinsine göre değişmektedir. Ayrıca 

geminin taban ve tavanı arasındaki mesafe göz önüne alınarak dikmelerin (puntel) 

boyutlandırılması yapılmaktadır. Sürekli değişen ölçülerden dolayı dikmelerin (puntel) 

ölçülerinde bir standart çizelge oluşturulmamıştır. Dikmenin kullanılacağı yerin özelliği, 

dikmenin (puntel) ölçülerini belirlemektedir.   
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Dikmelerin alt ve üst uçlarındaki elemanlar ile alt takviye elemanları etki edecek 

kuvvetler göz önüne alınarak tertiplenmelidir. Bağlantı 10 kN’luk bir kuvvet için en az 1 cm² 

lik kesit olacak şekilde boyutlandırılacaktır. Çekme yüklerine maruz dikmelerde (puntel) 

dablinlere izin verilmez. 

 

Tanklardaki dikmeler ve bağlantıları, çekme gerilmesine karşıda kontrol edilmelidir. 

Alevlenebilen sıvıların taşındığı tanklara boru dikme (puntel) konulmamalıdır.  

 

2.1.4. Malzemesi 
 

Kaynaklı çevirme dikmeler, gemilerin dış kaplamalarında kullanılan levha sacların 

malzemelerinden yapılır. İki tavan arasında mesafe çok fazla olursa karbonca zengin çelik 

gemi sacları kullanılır. 

 

 

Şekil 2.3: Puntel malzeme profili 

2.1.5. Mukavemeti 
 

Levhaların kesilip istenilen çapta preslerde bükülüp yarım boru şekline getirilir. Daha 

sonra diğer yarısının karşı tarafa getirilip kaynak edilmesiyle boru hâlini alır. Elde edilen 

çevirme boruların karşılaşacağı en önemli yük, flanbaj yüküdür. Borunun çap ve boy olarak 

bu yükü karşılaması gerekir. 

 

Flanbaj: Borunun ekseni doğrultusunda gelen yüklere dayanamayıp orta yerinden 

dışarıya doğru eğilmesidir. 

 

2.1.6. Yapımı 
 

Dikmelerin sayı ve sıra adedi, geminin en ve boy uzunluğuna ve güverte üzerinde 

taşınacak yükün miktarına göre belirlenir. Bu belirlemeden sonra dizayn hesaplanması 

yapılır. Dikmenin (puntel) boyutlandırılması dizayn büroda yapılır. Dizayn büroda boyutları 

belirlenen dikmelerin CNC tezgâhlarında kesiminin yapılabilmesi için disketlere aktarılır. 

Disketlere aktarma işlemi yapılırken ölçülendirme ile ilgili son kontroller de yapılmış olur. 

Buradaki son kontroller çok önemlidir çünkü yapılacak en küçük bir ölçü hatası hazırlanan 

parçanın yerine oturmaması veya boyutunun uymaması gibi olumsuzlukları doğuracaktır. 

Üstelik aynı iş parçasından çok sayıda yapıldığı düşünülecek olunursa ölçü tamlığının önemi 

ortaya çıkacaktır. Dizayn büroda son işlemleri yapılan dikme çizimleri CNC atölyesine 

gönderilerek kesim işlemleri gerçekleştirilir. 
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Günümüzde kesim işlemleri, plazma kesme yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu 

yöntem ile yapılan kesmelerde, aynı zamanda parçalara kaynak ağzı açılmış olunur. 

 

Bu dikmelere istenilen şekli vermek için dikmelerin özellikleri gereği levha saclar 

CNC makinelerinde kesilir ve hidrolik bükme makinelerinde bükülür. Yuvarlatılarak şekil 

verilmiş olan levha saclar çoğu kez iki parça karşılıklı birbirine getirilerek boydan boya 

kaynak edilir. Bu kaynatma işlemi çok önemlidir çünkü yarım yuvarlatılmış levhalar 

karşılıklı kenarları birbirine gelecek şekilde ayarlanıp ilk punta atıldıktan sonra artık iç 

kısımdan kaynak yapılması hemen hemen mümkün değildir. Onun için ilk punta atıldıktan 

sonra yapılacak kaynağın mutlaka borunun et kalınlığınca nüfuz etmesi gerekir.  

 

Çevirme dikme boruların dikine dayanımlarını daha da artırmak için içlerine boydan 

boya lama takviyeler atılır.  

 

2.2. Profillerden İmal Edilen Dikme (Puntel) 
 

Güverte altında kullanılan dikmeler çeşitli kesitlerdeki profillerden imal edilebilir.  

 

2.2.1. U Profilinden İmal Edilen Dikme (Puntel) Malzemesi ve Mukavemeti 
 

U’dan imal edilen dikmelerin yapıldığı malzemeye ait standart çizelge aşağıda 

verilmiştir. Geminin iki tavanı arasındaki mesafenin ölçüsüne göre U’dan yapılacak 

dikmenin boyutları belirlenir. 
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Tablo 2.1: U profili standart malzeme ölçüleri 



 

 29 

2.2.2. I Profilinden İmal Edilen Dikme (Puntel) Malzemesi ve Mukavemeti 

 

I’dan imal edilen dikmelerin yapıldığı malzemeye ait standart çizelge aşağıda 

verilmiştir. Geminin iki tavanı arasındaki mesafenin ölçüsüne göre I’dan yapılacak olan 

dikmenin boyutları belirlenir. 

 

 

Tablo 2.2: I profili standart malzeme ölçüleri 



 

 30 

2.2.3. L Profilinden İmal Edilen Dikme (Puntel) Malzemesi ve Mukavemeti 
 

Köşebentler bulundukları kesit itibariyle çok fazla kullanılmaz, genellikle karşı 

karşıya getirilerek bir kutu teşkil edecek şekilde hazırlanarak kullanılır. Dikmenin (puntel) 

üzerine gelecek yükün miktarına göre köşebendin ölçüleri değişir. 

 

Tablo 2.3: L profil standart malzeme ölçüleri 

 

 



 

 31 

2.3. Dablin Sacı  
 

Dikey konumlu taşıyıcı elemanlarla kaplama veya diğer yapı elemanları arasına 

konulan destek elemanlarına dablin sacı denir. Dablin sacı, “dablin levhası” veya “dabler” 

olarak da ifade edilmektedir. 

 

Dablin sacı, gemi inşa dışındaki sektörlerde pabuç olarak da adlandırılmaktadır. 

 

2.3.1. Dablin Sacının Gemideki Yeri ve Önemi 
 

Dablin sacları; dikey konumlu elemanların bağlantı yüzeyini genişletmek, güverte 

kaplamasına etki eden kuvveti yaymak, farklı kesitteki elemanları birbirine adapte etmek, 

kaplamanın bağlantı noktasındaki dayanımını artırmak gibi amaçlara hizmet eder. 

 

Dikey konumdaki bir boru ya da köşebendin kaplamaya doğrudan kaynatılması veya 

dablin sacı ile kaynatılması arasındaki fark; çivi deneyinde olduğu gibidir. 

 

Asma tank ayakları, faundeyşın gibi ekipmanların güverte kaplamasına bir ağırlık 

etkisi vardır. Ayaklar genellikle köşebent, boru, profil boru gibi malzemelerden yapılır. 

Dolayısıyla güverteye temas eden yüzeyleri az olur. Ayaklar altına dablin sacı kaynatılması 

hâlinde temas yüzeyi genişletilerek hem güverteye etki eden yük geniş bir alana yayılarak 

etkisi azaltılmış olur hem de ayakların zemine dengeli oturması sağlanır. Ayrıca dablin sacı, 

tadilat gerektiren durumlarda da kaplama sacının zarar görmemesini sağlar.  Resim 2.2’de 

küçük bir faundeyşının ayaklarına kaynatılmış dablin sacı uygulaması görülmektedir. 

Faundeyşın daha sonra Resim 2.3’deki gibi güverte kaplaması üzerine kaynatılacaktır. 

Faundeyşının değişmesi gerektiğinde kaplama sacına zarar vermeden dablin sacı üzerindeki 

kaynak kesilerek işlem yapılabilir. 

 

Vardevela ayakları, punteller gibi güverteye sabitlenen dikey elemanların altına da 

dablin sacı konularak bağlantı yüzeyi genişletilmek sureti ile dayanım artırılır ve güvenli bir 

bağlantı sağlanmış olur. 

 

Puntel-kemere, puntel-tülani gibi farklı kesit şekline sahip elemanların kesiştiği 

bağlantılarda elemanların kesitleri uyumlu olmadığı için birleştirme uzunluğu bağlantının 

yükünü taşıyacak nitelikte olmaz. Böyle durumlarda da uyumsuz elemanlar arasına bir 

dablin sacı kaynatılarak elemanların temas yüzeyi ve kaynak dikişi miktarı artırılır ve 

bağlantının dayanım özelliği iyileştirilmiş olur.  

 

Puntellerin hem üst kısmına hem de alt kısmına dablin sacı konulabilir. Puntellerin üst 

kısmına konulan dablin sacları, pillar başı olarak adlandırılır. Resim 2.3’teki puntel-tülani 

bağlantısında dablin sacı  (pillar başı) uygulaması görülmektedir. 
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Resim 2.2: Faundeyşın ayaklarında dablin sacı uygulaması 

 

Resim 2.3: Kaplamaya dablin sacı ile kaynatılmış bir faundeyşın  

 

Resim 2.4: Puntel-tülani bağlantısında dablin sacı (pillar başı)  ve braket uygulaması 

 

2.3.2. Dablin Sacı Yapımı  
 

Dablin sacları, levha malzemeden istenilen ölçü ve şekilde kesilerek oluşturulur. 

Yapılacak dablin sacının şekli, kullanım amacına göre daire, üçgen, kare, dikdörtgen vb. 

formlarda olabilir. Dablin sacı malzemesi de bağlantı teşkil ettiği yapı elemanları ile uyumlu 

özelliklerde olur. 

 

Dablin  

sacı 
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Dablin sacları, iki görünüşle ifade edilebilen, üzerlerinde herhangi bir ilave parça 

bulunmayan, basit şekilli elemanlar olduklarından yapılışları da basittir. Verilen ölçülere 

göre levha üzerinden kesilerek hazırlanır. Şekil 2.4’de çeşitli dablin sacı formları 

görülmektedir. 

 

Dablin sacının, desteklediği elemanın yükünü karşılayabilecek ve bağlantıyı olumsuz 

etkilemeyecek ölçülerde olması gerekir. Kural olarak dablin sacı kalınlığı, desteklenen levha 

kalınlığının en fazla iki katı olmalıdır. Tablo 2.4’de en çok kullanılan dablin sacı türü plan 

daire formlu dablin levhaları için standart ölçüler verilmiştir.  

 

 

Şekil 2.4: Çeşitli dablin sacı (dablin levhası) uygulamaları 
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DİKME ÇAPI D ET KALINLIĞI s t Ǿ1 Ǿ2 G(kg) a 

108 9 12  180 2,5 4,5 

133 9 12 40 200 2,7 4,5 

159 10 14 60 240 4,5 5 

194 10 14 90 280 5,4 5 

219 11 14 110 300 7,1 5 

245 12,5 20 120 360 14,5 5,5 

273 12,5 20 130 380 16,5 5,5 

299 14 20 150 420 17,5 5,5 

324 14 20 180 440 19,5 5,5 

356 14 24 180 500 21,3 6 

406 16 24 230 550 27,5 6 

457 16 24 280 600 37 6 

508 17,5 26 320 650 47 7 

Tablo 2.4: Daire formlu dablin saclarının standart ölçüleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

1. Resmi verilen kaynaklı çevirme borudan imal edilen dikmeye ait uygulama 

faaliyetini aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak yapınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İşe başlamadan önce bütün güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 
 İş güvenliği kurallarını okuyunuz. 

 Yapılacak olan işin işlem sırasını 

belirleyiniz. 
 İş planı yapmadan işe başlamayınız. 

 Verilen iş resmini okuyarak markalama 

yapınız. 

 Öğretmeninizden iş parçasını 

yapmak için gerekli ölçüleri (S, H ve 

D) alınız.  

 

 

 İş parçasının çevresini hesaplayarak 

yarısını bulunuz (Ç= π * D). 

 

 

 Ölçme Kontrol ve Markalama 

modülünü inceleyiniz. 

 

 Markalanan malzemeyi uygun kesme 

tekniği (giyotin makas, CNC kesme, 

plazma veya oksi-gaz) ile kesiniz. 

 Kesme kurallarına uyunuz. 

  Markalanan malzemeyi ölçüsünde 2 

adet kesiniz.  

 Öğretmeninizin önereceği kesme aracını 

kullanınız. 

 Malzemenin çapaklarını taşlayarak 

alınız. 

 Spiral taş motoruyla gerekli güvenlik 

önlemlerini alarak çalışınız. 

 İş parçasının kaynak ağızlarını açınız 

ve yapılan işi kontrol ediniz. 

 Parça et kalınlığı 5 mm’den büyük 

ise kaynak ağzı açınız. 

 Markalanan parçaları aşağıdaki gibi 

yarım daire şeklinde bükünüz.  
 Eğme Bükme modülünü inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Şekildeki gibi 1 ve 2 numaralı 

parçaları gönyesinde önce 

puntalayınız, sonra kaynatınız. 

 Kaynak işlemini yaparken oluşacak 

çekme ve gerilmeleri dikkate alınız.  

 Dikiş Çekme modülünü inceleyiniz. 
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2. Resmi verilen (U) dikmeye dikmeye ait uygulama faaliyetini aşağıdaki işlem 

basamaklarını ve önerileri dikkate alarak yapınız. 

 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 İşe başlamadan önce bütün güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 
 İş güvenliği kurallarını okuyunuz. 

 Verilen iş resmini okuyunuz. 
 Anlamadığınız yerleri öğretmeninize 

danışınız. 

 Öğretmeninizden iş parçasını yapmak için 

gerekli L, b, h ölçüleri alınız. 
 Ölçüleri kontrol ediniz. 

 Yapılacak işin işlem sırasını belirleyiniz.  İş planı yapmadan işe başlamayınız. 

 Verilen iş resmine göre işin yapılacağı 

malzemeyi markalayınız. 

 Markalamada öncelikle merkezleri ve 

eksenleri belirleyiniz.  

 Markalanan malzemeyi uygun kesme 

tekniği (plazma veya oksi-gaz) ile kesiniz. 
 Kesme kurallarına uyunuz. 

 Kesilen parçaların ölçü kontrolünü yapınız. 
 Sıcaklıktan dolayı meydana gelen şekil 

değişikliklerini kontrol ediniz. 

 Kesilen malzemeyi fireden ayıklayınız.  İş güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Fireden ayıklanmış malzemenin 

çapaklarını taşlayınız. 

 Spiral taş motoru kullanırken gerekli 

güvenlik önlemlerini alınız. 

 Kaynak ağzı açınız. 
 Yapılan işin montajına göre gerekli 

olan kaynak ağzını belirleyiniz. 

 

 Hazırladığınız parçaları resimdeki 

şekilde olduğu gibi puntalayarak 

gönyesinde kaynatınız. 

 Kaynağın parça et kalınlığınca 

nüfuz etmesine dikkat ediniz. 

 Yapılan işi kontrol ediniz.  
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Dikmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Güverteyi takviye etmek 

B) Postaları takviye etmek 

C) Sızdırmazlık sağlamak 

D) Ses geçirmezliği sağlamak 

E) Dalgalara karşı koymak 

 

2. Dikmelerin boyutlandırılmasında hangi faktör göz önünde bulundurulmaz? 

A) Geminin genişliği 

B) Enine ve boyuna dikmeler arası uzaklık  

C) Güverte şekli 

D) Tavan ve taban arası mesafe 

E) Gemi baş yapısı 

 

3. Dikmeler (puntel) güverte altına yerleştirilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat 

edilmelidir? 

A) Aynı eksende olmasına 

B) Kemere yanına 

C) Döşek altına 

D) Postaların altına 

E) Güverte üzerindeki vinç, kreyn gibi ağır iş makinelerinin altına gelmesine 

 

4. Birden fazla güverte katmanı olan gemilerde dikmelerin konumları nasıl olmalıdır? 

A) Dikmelerin eksenleri birbirlerini karşılamalıdır. 

B) Dikmeler zikzak çizerek yerleştirilmelidir. 

C) Dikmeler birbirlerine paralel olmalıdır. 

D) Gelişigüzel dizilebilir. 

E) Konumları önemli değildir. 

 

5. Aşağıda verilen hangi malzemeden dikme yapılamaz? 

A) Çelik profil malzemelerden 

B) Çelik levha saç malzemelerden 

C) Paslanmaz malzemelerden 

D) Döküm malzemelerden 

E) Alüminyum malzemelerden 

 

6. Dikmenin et kalınlığı aşağıdakilerden hangisine göre hesaplanmalıdır? 

A) Güverte sacının kalınlığına göre 

B) Üzerine gelecek yüke 

C) Dış kaplama sacının kalınlığına göre 

D) Posta sayısına göre 

E) Dip yapısına göre 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

7. (   ) Gemilerdeki dikmeler çeşitli profillerden yapılabilir 

8. (   ) Geminin iki tavanı arasındaki mesafenin ölçüsüne dikkat etmeden dikmeler 

yerleştirilmelidir. 

9. (   ) NPU 160 U profilin h ölçüsü 65 mm’dir 

10. (   ) NPU 200 U profilin s ölçüsü 8,5 mm’dir 

11. (   ) NPI 140 I profilin h ölçüsü 100 mm’dir 

12. (   ) NPI 300 I profilin t ölçüsü 16,2 mm’dir 

13. (   ) NPL 150 L profilin b ölçüsü 150 mm’dir 

14. (   ) NPL 180 L-18 profilin s ölçüsü 18 mm’dir 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
Konstrüksiyonu oluşturulacak bölgeye ve malzemenin özelliklerine uygun olarak 

perde yapabileceksiniz. 
 

 
 

 Çevrenizdeki gemileri inceleyerek perdelerle ilgili rapor hazırlayınız.  

 Çevrenizde yapım aşamasında olan geminin ve gemideki boyuna perdelerin 

resimlerini çekiniz. 

 Evinizdeki odaların duvarlarını inceleyiniz. 

 

3. PERDE İMALATI 
 

3.1. Düz Perdenin Tanımı 
 

Geminin değişik yerlerinde bulunan ve gemiyi bölmelere ayıran düşey çelik levhalar, 

gemi konstrüksiyonunda çok önemli birer elemandır. Bu elemanlara düz perde adı verilir. 

 

 

Resim 3.1: Perdelerin görünümü 

 

Düz perdeler; su geçirmez düz perdeler, tank düz perdeleri ve gemi bölmelerini 

kompartımanlara ayırabilmek için kullanılan adi bölme düz perdeleri olmak üzere üçe ayrılır. 

Tankerler dışında, bunlardan ilki en çok önem taşır. Kaynak konstrüksiyonunda kaynak 

devamlı yapılmakta olduğundan su geçirmez normal düz perde ile tank düz perdeleri 

arasında konstrüksiyon yönünden fark stifner takviyelerdedir. 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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Bir gemide bulunması gereken su geçmez düz perde sayısını saptayan kurallar 

klaslama kuruluşları tarafından verilmiştir. Denizde mal ve can güvenliği kurallarının 

(SOLAS) yük ve yolcu gemileri için istediği düz perdelerin dışında kalan ve her gemi için 

zorunlu olarak istenen düz perdeler en az üç tane olur. Bunlar; 

 

 Geminin baş tarafındaki baş çatışma düz perdesi, 

 Kıç kuruzdaki kıç kuruz düz perdesi, 

 Makine dairesini ambarlardan ayıran düz perdelerdir. 

 

Küçük gemilerde az sayıda su geçmez düz perde yeterlidir. Gemi büyüdükçe düz 

perde sayısı da artacaktır.  

 

3.1.1.Düz Perde Çeşitleri 
 

Gemilerde düz perdeler boyuna ve enine olmak üzere ikiye ayrılır. 

 
3.1.1.1. Boyuna Düz Perdelerin Tanımı ve Amacı 

 

Boyuna düz perdelerinin genel olarak konstrüksiyon yönünden en düz perdelerinden 

farkı yoktur. Bu düz perdeler tankerlerde tank büyüklüklerini sınırlamak, boyuna 

mukavemeti arttırmak, serbest su alanını azaltmak düşüncesiyle yapılır. Normal yük 

gemilerinde boy düz perdeleri daha çok geminin bir tankını sınırlamak için kullanılır. Boy 

düz perdesi hangi tipte bulunursa bulunsun belirli bir boydan fazla devam ettiği zaman 

önemli bir boy mukavemeti elemanı olarak ortaya çıkar. Bu tip düz perdenin bir görevi de 

üzerindeki güverteyi yani başka bir konstrüksiyon elemanını taşımadır. Özellikle normal yük 

gemilerinde görülen bu şekildeki bir düz perde boyunun, boyuna mukavemet yönünden 

önemi yoktur. Kısa boy düz perdesi, puntellerin kaldırılması ile güverte altı tülanilerini ta-

şıyan derin kemereleri taşıma işlemini yüklenir. Bu şekil, yük yerleştirmesi yönünden de 

faydalı görülmektedir.  Daha çok flambaja çalışan bu tip düz perdede stifnerlerin yerine 

köşeli düz perde şeklinin seçildiği çoğu zaman görülür. 

 

3.1.1.2. Enine Düz Perdelerin Tanımı ve Amacı 
 

Enine düz perdelerinin konstrüksiyon yönünden boy düz perdelerinden farkı yoktur. 

Bu düz perdeler geminin enine bölünen kısımlarını çelik levhalarla sınırlayan, gemiyi enine 

bölen kısımları gösteren elemanlara denir. Örneğin bir tüm ekmek kesildiğinde kaç adet 

dilim oluşursa gemide de o kadar en düz perdesi vardır demektir.  Bu tip düz perdenin bir 

görevi de üzerindeki güverteyi taşımaktır. 

 

En düz perdesinin amacı özellikle içinde yakıt bulunan bölgeleri, makine dairesi gibi 

yangın olasılığının bulunduğu bir bölgeden, yangın geçirmez düz perde ile ayırmak için 

kullanılır.  
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Bir mukavemet elemanı olan düz perde aynı zamanda geminin her türlü güvenliğini 

sağlar ve geminin gerekli bir parçasıdır. Gerek adi bölme düz perdeleri gerek su geçirmez 

düz perdeler değişik tülaniler tarafından kesilir. Su geçirmezlik istendiği zaman su geçirmez 

güverteleri delip geçen postalarda olduğu gibi işçiliğe çok önem verilmelidir. Enine düz 

perdeler haddelenmiş sacdan yapılır. 

 

Şekil 3.1: Enine ve boyuna perdenin yerleşimi 

 

3.1.2. Düz Perde Standartları 
 

Gemilerde düz perdeler klas kuruluşları standartlarına göre imal edilir. 
 

3.1.2.1. Boyuna Düz Perde Standartları 
 

Düz perde inşa edildikten sonra bunun su geçirmezliği deneylerle saptanmaktadır. Bu 

işlem, ambarlar arasındaki düz perdelerde su jeti, tank düz perdelerinde ise hidrolik basınç 

uygulaması ile yapılır. Bir güverte ile bir düz perde kesişecek olursa güverte devamlı alınır 

ve düz perde kesilir. Boyuna bölme düz perdesi daima bir çerçevenin yerine donatılır yani 

çerçeve konmaz, onun yerini düz perde alır. Güverteler arasında bölme düz perdeleri kesilir, 

güverteler kesiksiz olur. Bölme düz perdesi güverteler arasında (ayırma levhası) (panel) 

olarak donatılır. 

 

Bir düz perdenin tekne kaplamasına, güverteye, çift dip kaplamasına veya geminin 

dibine bağlanması doğrudan doğruya kaynak yapılarak oluşur. 

 

Karinada uzunluğuna düz perde sistemi kullanıldığı zaman levha taban destekleri 

birbiri ardına postalara bağlanmalıdır. Düz perdeler posta aralıklarına eşit aralıklarla düşey 

perde stifnerleri ile desteklenmelidir. Ayrıca düz perde üzerinde yeterli sayıda yatay boyuna 

perde stringerleri ile desteklenmelidir. 

 

3.1.2.2. Enine Düz Perde Standartları 
 

Bölme düz perdeleri enine kuvvetliliğin ve özellikle enine kalıp şeklini değiştirme 

gerilimine karşı koyan önemli bir elemanıdır. Enine düz perdeler gemiyi uzunluğunca 

bölmelere ayırmakla beraber aynı zamanda yangın ve batmaya da karşı koyar. 



 

 43 

Enine düz perdeler makine dairesi, kazan dairesi ve su geçirmez düz perdelerinin 

altında dalgaya çarpma bölgesinde her posta aralığında levha taban destekleriyle (plate 

floors) donatılmış olmalıdır.  

 

Levha taban destekleri bazen her postaya donatılmıştır. Bu yapıldığı zaman yapı 

iskeleti arası, yan kirişler, makine dairesi ve dalgaya çarpma bölgesine konulmaz. Diğer 

yerlerde levha taban destekleri, devamlı bombe kenarlı köşebentlerle veya dış ve iç karinada 

eş değerli kaynak suretiyle dikey çubuk veya köşebentlerle taban desteklerine bağlanmıştır. 

 

Enine kuşaklı dabılbotumlarda karinanın düz kısmını kaplayan dış karina levhaları 

daha kalın olmalıdır. Her posta aralığında levha taban destekleri konulmuş ve çift posta 

köşebentleri (double frame angels) veya devamlı kaynakla dış karinaya bağlanmalıdır.  

 

Su geçirmez kapıların olduğu bölgede kesilen perde stifnerleri, mesnet profilleri veya 

stifnerler ile desteklenmelidir. Perde güvertesi ile bir alttaki güverte arasındaki stifner boyu 3 

m veya daha kısa ise istenen nihayet bağlantısına gerek yoktur. Bu durumda stifner 

nihayetleri güverteden yaklaşık 25 mm mesafede biter ve uçları açılı kesilir. 

 

3.1.3. Düz Perde Malzemesi 
 

Düz perde imalatında gemide kullanıldığı yere göre değişik kalınlık ve alaşımda sac 

levhalar kullanılır. 

 

3.1.4. Düz Perde Mukavemeti 
 

Genel mukavemet kuralı olan malzemeye gelen basınç / alan düz perdeler içinde 

geçerlidir. Aşağıdaki resimde basınç aynı olsa bile alan değişebilir. 

 

Resim 3.2: Perdeye gelen mukavemet 

 

Özel olarak kaynak konstrüksiyon için kullanılan malzeme ile yapılan 

konstrüksiyonlar da ağırlık ve işçilik ekonomisi yanında mukavemette de büyük ölçüde kâr 

sağlanır. Yüksek gerilme çeliği kullanarak yeterli sonuçlara ulaşma imkânı daha çoktur. Bir 

düz perde inşa edildikten sonra bunun su geçirmezliği deneylerle saptanmalıdır. Düz perde 

konstrüksiyonu ayrıntılarına girmeden önce düz perde üzerinde oluşan değişik gerilme 

durumlarını bilmek faydalıdır. 
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Bir ambar su ile dolduğunda bu ambarın yanındaki düz perde üzerindeki su basıncı,  

su hattından başlayarak ve derine doğru artarak orantılı olarak değişir. Bu nedenle en alttaki 

levha sırası, üstteki levha sıralarının kalınlıklarına oranla daha kalın yapılır. 

 

3.2. Ondüle Perde 
 

Normal yük gemilerinde ondüle perdeleri daha çok geminin bir tankını sınırlamak için 

kullanılır. Ondüle perdesi hangi tip gemide bulunursa bulunsun belirli bir boydan fazla 

devam etse dahi boy mukavemeti elemanı olarak kullanılmaz. 

  

Bu tip perdenin bir görevi de üzerindeki güverteyi yani başka bir konstrüksiyon 

elemanını taşımaktır. Özellikle normal yük gemilerinde görülen bu şekildeki bir perde 

boyunun, boyuna mukavemet yönünden önemi yoktur. Kısa boy perdesi, puntellerin 

kaldırılması ile güverte altı tülanilerini taşıyan derin kemereleri taşıma işlemini yüklenir. Bu 

şekil yük yerleştirmesi yönünden de faydalı görülmektedir. Daha çok flambaja çalışan bu tip 

perdede stifnerlerin yerine köşeli perde şekli seçilmektedir. Tankerlerin boy perdelerinin 

konstrüksiyon şekline özel tipte gemilerin konstrüksiyonu olup ondüle perde denilmektedir. 

Ondüle perdeler şekil olarak açılı bükülmelerinin amacı mukavemeti artırmaktır. Örneğin; 

silindir şeklinde bir sacı büküp kaynatırsak belli bir mukavemete sahip olur. 

 

Resim 3.3: Ondüle perde 

 

Resim 3.4: Ondüle perde 
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Resim 3.5: Ondüle perde 

 

3.2.1. Ondüle Perde Standartları 
 

Perde levhalarının kalınlığı Şekil 3.2’de görüldüğü gibi perdeye ait diğer ölçülere göre 

değişmektedir. 

Ondüle perde elemanının gerçek kesit ölçüsü aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 

W = t · d · (b + s/3) [cm
3
] 

e = Eleman genişliği [cm] 

b = Alın kısmı genişliği [cm]  

s = Gövde kısmı genişliği [cm] 

d = Alın kısımları arasındaki mesafe [cm] 

t = Levha kalınlığı [cm] 

 

Küçük gemilerde perde levhası kalınlığının dış kaplama sacı kalınlığından fazla 

olmasına gerek yoktur. 

 

Şekil 3.2: Ondüle perde standardı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
1. Resmi verilen düz perdeye ait uygulama faaliyetini aşağıdaki işlem basamaklarını ve 

önerileri dikkate alarak yapınız. 

 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İşe başlamadan önce bütün güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 
 Öğretmeninize danışınız. 

 Verilen iş resminin kesilecek kısmını 

markalayınız. 
 Markalama modülünü inceleyiniz. 

 Kesme üflecini takınız.  Kesme modülünü inceleyiniz. 

 Kesme üflecinin ucundan önce oksijen sonra 

asetilen vererek alev oluşturunuz. 
 Öğretmeninize danışınız. 

 Kesme başlangıç noktasını tavlayınız.  Öğretmeninize danışınız. 

 Markalanmış malzemeyi ölçüsünde kesme 

yapınız. Gereken kısımları dairesel kesme 

aparatı kullanarak dairesel kesme yapınız. 

 Kesme modülünü inceleyiniz. 

 Kesilen malzemeyi fireden ayıklayınız.  Kesme modülünü inceleyiniz. 

 Fireden ayıklanmış malzemenin çapaklarını 

taşlayınız. 
 Öğretmeninize danışınız. 

 Kaynak ağzı açınız.  Öğretmeninize danışınız. 

 Yapılan işi kontrol ediniz.  Öğretmeninize danışınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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2. Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak ondüle perdeye ait uygulama 

faaliyetini yapınız. 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 İşe başlamadan önce bütün güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 
 Öğretmeninize danışınız. 

 Verilen iş resmini markalayınız. 

 Öğretmenizden gerekli ölçüleri 

alınız. Markalama modülündeki gibi 

işlem yapınız. 

 Verilen ölçüye göre açınım boyunun hesap 

ediniz. 
 Eğme Bükme modülünü inceleyiniz. 

 Sacın büküme hazır hâle getiriniz.  Markalama modülünü inceleyiniz. 

 Sacın markalama çizgisini bükme çenesine 

yerleştiriniz. 

 Kalınlık ayarını malzeme kalınlığına 

göre yapınız. Malzemeye 

gerektiğinden fazla kuvvet 

uygulamayınız. 

 Hareketli eğme çenesini istenilen açıda 

kaldırarak bükme işlemini yapınız. 

 Bükme sırasını dikkate alarak tüm 

bükme kenarlarını sırası ile bükünüz. 

 Bükme işlemi gerçekleştirildikten sonra 

hareketli eğme çenesini aşağı indiriniz ve 

bükme üst çenesini gevşeterek parçayı 

cakadan çıkarınız. 

 Bükme açı ve ölçülerini kontrol 

ediniz. 

 Bükme hatası varsa düzeltiniz.  Öğretmeninize danışınız. 

 Yapılan işi kontrol ediniz.  Öğretmeninize danışınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Her gemi  için zorunlu olarak istenen düz perde sayısı en az üç adet olmalıdır. 

2. (   ) Düz perde aralarının çok yakın olmasının mukavemet  açısından önemi yoktur. 

3. (   ) Bölme düz perdesi tepe ve tabandan çok  sayıda köşebentle bağlanmalıdır. 

4. (   ) Gemiyi bölmelere ayıran düşey çelik levhalara düz perde denir. 

5. (   ) Sütunların yerine orta çizgide uzunluğuna bölme düz perdesi yapıldığı zaman su       

 geçirmez olmalarına gerek yoktur. 

6. (   ) Düz perde aralarını çok yakın yaparak yüzme güvenliği ve mukavemet yönünden     

 problem çözümlenebilir. 

7. (   ) Düz perdeler yüksek mukavemetli çeliklerden imal edilir. 

8. (   ) Ondüle perdenin görevi üzerindeki güverteyi yani başka bir konstrüksiyon      

 elemanını taşımaktır. 

9. (   ) Daha çok flanbajla çalışan perdelerde köşeli perde seçmek mukavemet açısından    

 önemli değildir. 

10. (   ) Ondüle perdenin açınım boyu daha önceden hesap edilmelidir. 

11. (   ) Küçük gemilerde perde levhası kalınlığının, dış kaplama sacı kalınlığından fazla    

olmasına gerek yoktur. 

 

 

 

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 VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Güverte konstrüksiyon modülü ile ilgili yaptığınız çalışmaların sonucunu 

aşağıdaki kontrol listesine göre değerlendiriniz. 
 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Çalışmaya başlamadan önce güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. Perdelerin tanımını ve amacını öğrendiniz mi?   

3. Perde standartlarını öğrendiniz mi?   

4. Perdelerin malzemesini öğrendiniz mi?   

5. Perdelerin mukavemetini öğrendiniz mi?   

6. Perdelerin yapımını başarabildiniz mi?   

7. Ondüle perdelerin tanımını ve amacını öğrendiniz mi?   

8. Ondüle perde standartlarını öğrendiniz mi?   

9. Ondüle perdelerin malzemesini öğrendiniz mi?   

10. Ondüle perdelerin mukavemetini öğrendiniz mi?   

11. Ondüle perdelerin yapımını başarabildiniz mi?   

 

 

 

 

 

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 ANAHTARLARI 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

1 kemereler 

2 iki 

3 alabandalarını 

4 su basıncı 

5 boyutlarını 

6 braketlerle 

7 kemereleri 

8 malzemelerin 

9 gerilmeleri 

10 derin kemere 

11 stifner 

12 daha fazla yük gelen 

13 braketlerle 

14 köşebentler 

15 kemereler 

16 boylamasına  

17 dış kaplamaya 

18 braket  

19 flençli  

20 1/15 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 A 

2 E 

3 E 

4 A 

5 D 

6 B 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

11 Y 

12 D 

13 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Doğru 
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