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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Gemi Yapımı

DAL

Yat İnşa

MODÜLÜN ADI

Yat Borda Konstrüksiyonu

MODÜLÜN SÜRESİ

40/28

MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye yat borda konstrüksiyonu yapımı ile
ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Genel plana göre posta imalatını ve montajını

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

yapabileceksiniz.

2. Genel plana göre döşek imalatını ve montajını
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM

Ortam: Yat imalat atölyesi,

ORTAMLARI VE

Donanım: Yat yapımda kullanılan araç gereç, el

DONANIMLARI

makineleri ve makineler gereklidir.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli

DEĞERLENDİRME

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gemi yapımı alanı üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve
taşımacılık sektörlerinde giderek artan ihtiyaçları karşılamada önemli katkılar sağlamaktadır.
Bu alan sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu katma
değer yaratma gücüyle ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden birisidir.
Yat inşa yapımında, tekne iskeletinin parçası olan ahşap posta ve döşekler yat borda
konstrüksiyonlarının önemli yapı elemanlarıdır. Ahşap postalar tekne ve yat imalatının
vazgeçilemez elemanlarındandır. Postalar bir teknede kaburga gibidir. Teknenin enine
kesitindeki formunu oluşturur.
Yat borda konstrüksiyonlarının üretimi esnasında ahşap posta ve döşeklerin çeşitlerini,
hangi ağaçlardan yapıldığını, üretim basamaklarını ve birleştirme şekillerini öğrenerek
uygulamasını yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Genel plana göre posta imalatını ve montajını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yat imalatı yapan tersanelerde posta çeşitlerini inceleyiniz.



Yat imalatı yapan firmalardan katalog temin ederek inceleyiniz.



İnternet ortamında posta imalatı hakkında bilgi edininiz.

1. POSTALARI YAPMA
1.1. Daire Testere Makinesinde Kesme
Tekne ve yat yapımında tersanelerde kullanılan temel makinelerden bir tanesi de daire
testere makineleridir. Kullanım amacına göre değişik tiplerde ve özelliklerde daire testereler
mevcuttur.

1.1.1. Daire Testere Makinesinin Tanıtılması
Daire testere makinesi, yüzeyleri düzeltilmiş iş parçalarının boylarını, genişlik ve
kalınlıklarını istenilen ölçülerde ve açılarda kesme yapan, çeşitli plaka ve tablaları
ölçülendiren, ayrıca lamba, kiniş, kanal, kordon ve zıvana açma gibi çok değişik amaçlarla
kullanılan makinelerdir.

Resim 1.1: Arabalı daire testere makinesi
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Resim 1.2: Hareketli tablalı daire testere makinesi



Gövde

Üzerinde makinenin diğer elemanlarını taşıyan gövde, çelik dübeller ile zemine
bağlanmalıdır.

Resim 1.3: Daire testere makinesi gövde kısmı



Tabla

Dökme demirden yapılmış olan makine tablası yatay olarak gövdeye bağlanır.
Hareketli tablalarda istenilen açıda eğilebilecek şekilde ayarı yapılabilir. Ancak ayarlama
zorluğu ve çalışma güvenliği yönünden bu sistem yerine mili istenilen açıda eğilebilen
makineler geliştirilmiştir.
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Resim 1.4: Daire testere makinesi tabla kısmı



Testere boşluğu

Testere lamasının çalışması ve sökülüp takılabilmesi için tablanın orta kısmında
bırakılan boşluktur.

Resim 1.5: Daire testere makinesi testere boşluğu



Testere boşluğu plakası

Testere boşluğunu kapatmak üzere yumuşak metal, ahşap, plastik vb. gereçlerden
yapılan, ortası testerenin rahatça çalışabileceği şekilde yarık olan bir plakadır.

Resim 1.6: Daire testere makinesi testere boşluğu plakası
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Siper

Testere lamasının kesim doğrultusuna paralel konumda bulunan siper, tablanın
önündeki bir kızak üzerinde hareket ederek testereye istenilen uzaklıkta ayarlanabilir. Kızak
üzerinde bulunan ölçülü cetvel (skala) yardımıyla siperin ayarı kolayca sağlanabilir. Ayrıca
siperin sıkma kolu düzeninde bulunan bir hassas ayar kolu ile de çok ince ayarlamalar
yapılabilir. Bazı siperler, tablaya göre değişik açılarda eğik olarak ayarlanabilir.

Resim 1.7: Daire testere makinesi siperi



Koruyucu ve ayırma kaması

Koruyucu kapak; çalışma sırasında testerenin üst kısmını örterek çalışan kimseyi,
fırlayan talaş ve parçalardan korumaya yarar. Koruyucu kapak üzerine bağlı olarak testere
lamasının hemen arkasında bulunan bıçak biçimindeki bir ayırma kaması da özellikle nemli
ve karışık elyaflı ağaçların elyaf yönünde yapılan biçme işlemlerinde, kesilen kısımların
çalışarak birbirine yaklaşmasını ve testereyi sıkıştırmasını önler.

Resim 1.8: Daire testere makinesi ayırma kaması



Kızaklı gönye siperi

Parça boylarını istenilen açıda kesmede kullanılan bu aparat, tabla üzerinde testere
doğrultusuna paralel olarak açılmış T veya kırlangıçkuyruğu kanallar içinde çalışır. Gönye
siperi üzerinde bulunan boy ayar (stop) çubukları, çok sayıda parçayı eşit boyda kesmek
üzere ayarlanabilir.
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Bazı tip gönye siperlerine, iş parçasını özel bir mengene düzeniyle bağlamak da
mümkündür.

Resim 1.9: Daire testere makinesi kızaklı gönye siperi



Kızak zıvana kesme aparatı

Zıvana kesilecek iş parçalarının düzgün ve güvenli bir şekilde işlenebilmesini
sağlayan bir yardımcı eklentidir.


Baskı tarağı

Ortalama 40x10x2 cm ölçülerinde bir ağaç parçasının baş kısmı 600 kadar eğik olarak
kesilir. Sonra şerit testere makinesinde parçanın eğik başından 5-6 mm aralıklarla ve 8-10
cm içeriye paralel kesimler yapılır.

Resim 1.10: Daire testere makinesi baskı tarağı

Bu şekilde elde edilen ve baskı tarağı denilen eklentiler, özellikle ince ve uzun iş
parçalarına, sipere ve / veya tablaya bastırmak suretiyle bükülme ve titreme yapmadan
kesilmesini sağlar.
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Resim 1.11: Daire testere makinesi yatay baskı tarağı



İtme çubuğu

Küçük ve dar parçaları, elleri testereye yaklaştırmadan emniyetli bir şekilde itebilmek
amacıyla kullanılan ucu kertilmiş bir ağaç çubuktur.

Resim 1.12: Daire testere makinesi itme çubuğu



Arabalı tabla

Özellikle ağır tip daire testere makinelerinde büyük tablaların ve ağır iş parçalarının
rahatça işlenebilmesi için makine tablasının bir uzantısı olarak kullanılan sürgülü düzene
arabalı tabla denir. Arabalı tabla üzerinde bir gönye siperi, boy ayar çubukları, sıkma kolları
gibi eklentiler bulunabilir. Bu tabla, kullanılmadığı zamanlarda atölyede fazla yer
kaplamaması için makinenin yan tarafına sarkıtılıp katlanabilir.

Resim 1.1.3: Daire testere makinesi arabalı tablası
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Kızaklı tabla

Kızaklı tabla, makinenin esas tablası üzerinde kızaklı olarak çalışmakta ve boy
kesmelerde iş parçasının makine tablasına sürtünmesini önlemek suretiyle işlemi
kolaylaştırmakta kullanılır.

Resim 1.14: Daire testere makinesi kızaklı tabla



Mil

Daire testere makinesinin mili, tablanın alt kısmında olup motorda akuple veya kısa
kayışla hareket alır. V kasnaklı bir mil küçülmektedir. Testerenin yükseklik ve eğim ayarı,
gövdenin dış kısmında bulunan ayar volanlarıyla sağlanır.

Resim 1.15: Daire testere makinesi milleri

Gerektiğinde makineye mil çapından daha büyük delikle testere lamasının merkezli
olarak takılabilmesinden sabit flanş içine yaylı bir merkezleme konisi yerleştirilir. Testerenin
düzgün dönmesi için flanş yüzeylerin tam düzlem olması ve eksenine tam dik konumda
bulunması gerekir.

Resim 1.16: Daire testere makinesi millerinin görünüşü
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1.1.2. Daire Testere Bıçakları ve Yerine Takılması


Daire testere laması

Makinenin en çok kullanılan kesici elemanı, daire şeklindeki testere lamasıdır. Testere
laması, çevresi boyunca ve merkezden uzakta açılmış dişleriyle kesme işlemini yapar. Bir
testere laması kesilirken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:
Önceden kullanılan kesiciler genelde eski tip kesiciler olduğundan kesim sırasında
testere izleri kalıyordu.

Resim 1.17: Daire testere makinesi daire testere laması

Şimdi kullandığımız kesiciler elmas uçlu olduğundan kesim yapıldığında daha kaliteli
ve düzgün yüzeyler elde edilir.

Resim 1.18: Daire testere makinesi elmas uçlu daire testere lamaları



Testerenin ölçüleri

Testere çapı:80-800 mm arasında değişir.

Testere kalınlığı:0,8-3,5 mm arasında değişir.

Testere delik çapı:10-40 mm arasında değişir.

Testere ölçüleri: Kesilecek parçanın kalınlığına, takılacağı makinenin
kapasitesine ve mil çapına göre belirlenir.
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Daire testere lamasını sökmek ve takmak

Testere koruyucusu ile ayırma kamasını sökünüz, siperi yana çekiniz ve
tablayı temizleyiz.

Testere boşluğu plakasını çıkarınız.

Makinenin milini tespit ediniz (Milin tespiti, makine tipine göre bir pim,
anahtar veya testere dişine bir ağaç parça dayamakla yapılabilir.). Mil
somununu, testerenin dönme yönünde çevirerek sökünüz.

Resim 1.19: Daire testerenin sökülmesi



Flanşı ve takılı testereyi çıkarınız, sökülen kısımları temizleyiniz.

Resim 1.20: Daire testerenin mili



Yapılacak işe uygun ve bilenmiş testereyi, dişleri dönme yönüne uygun
olarak mile takınız; flanşını yerleştiriniz, somununu normal kuvvetle
sıkınız, mili serbest bırakınız.

Resim 1.21: Daire testerenin takılması
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Resim 1.22: Daire testerenin sıkılması



Testere boşluğu plakasını yerleştiriniz.

Resim 1.23: Daire testere boşluğu plakası



Testereyi elle döndürünüz, motoru çalıştırıp durdurarak son kontrolünü
yapınız.

1.1.3. Daire Testere Makinesinde Çalışma Güvenliği


Makinede çalışma güvenliği





Daima yapılacak işe uygun özellikte, çaprazlı ve bilenmiş testere
kullanınız.
Mümkün olan her durumda ayırma kaması ve koruyucu siperi kullanınız.
Testereyi kesilecek parça kalınlığından sadece 1 mm yüksekte çalışacak
şekilde ayarlayınız.
Bütün ayarlamaları testere tamamen durduktan sonra yapınız. Makineyi
çabuk durdurmak için testere dişlerine veya yan yüzüne parça
dayamayınız.
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Dönmekte olan testerenin üzerinden elinizi veya iş parçasını katiyen
geçirmeyiniz, daima makinenin etrafından dolaşınız.
Elinizi dönmekte olan testere lamasına 10 cm’den fazla yaklaştırmayınız
ve testerenin arka tarafından katiyen geçirmeyiniz.
Kısa ve dar parçaları daima itme çubuğu ile iterek kesiniz.
İnce parçaları işlerken daima baskı tarağı kullanınız.
Kızaklı gönye siperi ile parça boylarını keserken makine siperini boy ayar
stopu olarak kullanmayınız.
Geri tepmelerde ve parça fırlamalarından korunmak için testerenin tam
önünde değil, yan tarafında durarak çalışınız.
Kesilecek iş parçasının bir yüzü ile cumbasını önceden düzeltiniz
(rendeleyiniz).
Peşli, eğri, düşer budaklı ve çivili parçaları makineye vermeyiniz.
İş parçasını, geniş tablalar hariç, serbest elle katiyen kesmeyiniz, daima
bir sipere dayayınız.
Çalışma sırasında tabla üzerinde artık parça birikmesine fırsat
vermeyiniz. Biriken parçaları elinizle değil, bir ağaç çubukla iterek
düşürünüz.
Uzun parçaları keserken destek sehpaları veya yardımcı personel
kullandığınızda parçanın itme ve yan kontrolünü sadece kendiniz
sağlayınız.
Makineyi çalıştırdıktan sonra testere normal hızını almadan parçayı
kesmeye başlamayınız.
Kesilmekte olan parçayı katiyen geriye çekmeyiniz. Gerekiyorsa önce
makineyi durdurunuz.

1.1.4. Bakımı


İşleme başlamadan önce





Makine tablası ve testere laması üzerindeki talaş, reçine vb. birikintileri
mazotlu fırça ile temizleyiniz.
Siper, kızaklı eklentiler ve ayar düzenlerinin normal çalıştığını kontrol
ediniz.

Günlük bakım

Günlük çalışma bittiğinde makine üzerindeki talaş ve tozları temizleyiniz.


Haftalık bakım




Testere lamasını sökünüz, temizleyiniz ve kaldırınız.
Makinelerin her tarafındaki talaş ve tozları temizleyiniz.
Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktalarını makine kataloğunda
belirtildiği şekilde yağlayınız.
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Bütün metal kısımları ince yağ ile hafifçe yağlayınız ve makinenin
üzerini örtünüz.

Yıllık genel bakım

Ders yılı sonunda makinenin aşağıdaki elemanlarını kontrol ederek gerekli gerdirme,
sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemlerini yapınız:










Makine gövdesinin yere bağlantısı
Motor, şalter ve kablo bağlantıları
Kayış ve kasnaklar
Mil yatakları ve flanşlar
Testere eğim ve yükseklik ayar düzenleri
Koruyu düzenleri
Tabla, kızaklar, testere boşluğu plakası
Siperler ve eklentiler
Yalpalı testere, top bıçak vb. kesiciler

1.1.5. Enine ve Boyuna Kesme Uygulamaları


Daire testere makinesinde enine kesme uygulamaları

Makine siperinin tablaya dikliğini ve testere lamasına paralelliğini
kontrol ediniz. Testerenin içe çaprazlı dişiyle siper arasındaki uzaklığı
istenilen kesme genişliğine göre ayarlayınız ve vidasını sıkınız.

Testerenin yüksekliğini, parça kalınlığından birkaç mm yüksekte olacak
şekilde ayarlayınız ve tespit vidasını sıkınız. Lamanın tablaya dikliğini
kontrol ediniz.

Resim 1.24: Daire testerede enine kesmek
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Makineyi çalıştırınız, parçanın düzgün yüzünü makine tablasına, düzgün
cumbasını da sipere dayayınız. Uçtan bir miktar kesip geri çekerek ölçü
kontrolü yapınız. Sonra normal hızla iterek kesimi tamamlayınız.
(Makinede çalışma güvenliği ile ilgili noktaları daima dikkate alınız.)

Daire testere makinesinde boyuna kesme uygulamaları


Makinenin siperini iyice kenara çekiniz veya tamamen kaldırınız, tablayı
temizleyiniz.

Resim 1.25: Daire testerede boy kesmek



Kızaklı gönye siperini temizleyiniz ve tabladaki kanalına takınız. Uzun
parçaların boyları kesilecekse arabalı tablayı kullanınız.

Resim 1.26: Daire testerede yatar açıda boy kesmek

Resim 1.27: Daire testerede arabalı gönye siperi ile boy kesmek
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Gönye siperini, dereceli skala yardımıyla dik veya istenilen açıda
ayarlayınız ve vidasını sıkınız. Siperin açısını testere lamasına göre
kontrol ediniz.
Testere yüksekliğini parça kalınlığına göre ayarlayınız, tespit vidasını
sıkınız. Lamanın dikliğini kontrol ediniz, gerekiyorsa istenilen açıda eğik
ayarlayınız.

Resim 1.28: Daire testerede kızaklı gönye ile boy kesmek



İş parçasının boyunu markalayınız. Eşit boyda çok sayıda parça
kesilecekse boy ayar (stop) çubuklarını ayarlayınız veya makine siperi
üzerine, testere hizasının biraz gerisinden bir takoz bağlayınız ve siper
genişliğini bu takozdan ayarlayınız.

Resim 1.29: Daire testerede boy ayar çubuğu ile boy kesmek



Makineyi çalıştırınız. Parçayı gönye siperine dayayıp birlikte iterek
marka çizgisi dışından kesiniz ve açısını kontrol ediniz. Boy ayar çubuğu
veya takozu kullanıyorsanız önce bir başını düzgün olarak kesiniz. Sonra
bu düzgün başı stopa dayayıp boyunu kesiniz. Geniş bir tablanın boyu
kesiliyorsa çalışma kolaylığı sağlamak için gönye siperini ters yönden
takarak kullanınız.

16





Gönye burun boy kesimlerde iş parçasının kaymasını önlemek ve daha
rahat bir çalışma yapabilmek için gönye siperine ağaçtan bir yardımcı
siper bağlanır ve yüzeyine zımpara kâğıdı yapıştırılır. Kontrplak gibi
siper kullanma imkânı olmayan geniş tablaların düzgün kesilmesi
istenirse makine tablasının yan kenarında siper görevi yapacak şekilde
alttan bir ağaç parça bağlanır.

Daire testere makinesinde lamba açmak





Testere koruyucusu ile ayırma kamasını kaldırınız, makine tablasını
temizleyiniz.
Makine siperini istenilen lamba derinliğinde ayarlayınız ve sıkınız.
Testereyi, tabladan itibaren lamba genişliği kadar yüksekte ayarlayınız ve
tespit vidasını sıkınız. İnce parçalarda baskı tarağı kulanınız.
Makineyi çalıştırınız. Parçanın yüzünü sipere, cumbasını tablaya
dayayınız. Uçtan bir miktar kesip geri çekerek ölçü kontrolü yapınız ve
normal hızla iterek birinci kesimi tamamlayınız. Kesimin sonunda elinizi
testereden koruyunuz.

Resim 1.30: Daire testerede lamba açmak (1)




Makineyi durdurunuz. Siper ayarını lamba genişliğine göre değiştiriniz ve
siperi sıkınız.
Testere yüksekliğini lamba derinliğine göre değiştiriniz ve tespit vidasını
sıkınız. Gerekiyorsa baskı tarağını parçaya göre yeniden bağlayınız.

Resim 1.31: Daire testerede lamba açmak (2)
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Makineyi çalıştırınız. Parçanın yüzünü tablaya, cumbasını sipere
dayayınız, ölçü kontrolü yapınız ve ikinci kesimi tamamlayınız. Kesim
sonunda elinizi testereden koruyunuz ve artık parçanın geri fırlamasından
sakınınız.

Lama parçanın baş kısmına açılacaksa ikinci kesim kızaklı gönye siperi ile yapılır.


Daire testere makinesinde kiniş açmak





Testere koruyucusunu ve ayırma kamasını kaldırınız, makine tablasını
temizletiniz.
Makine miline, istenilen kiniş genişliğine uygun grup testereyi takınız
veya yalpalı testereyi takarak istenilen kiniş genişliğini ayarlayınız.
Testere yüksekliğini, istenilen kiniş derinliğinde ayarlayınız ve tespit
vidasını sıkınız.
Makine siperini, kinişin parça kenarından uzaklığına göre ayarlayınız ve
sıkınız. Elyafa dik yönde kertik açılacaksa kızaklı gönye siperini takınız
ve gönye siperinin açısını ayarlayınız. Parça veya kertik sayısı çok ise
siperin boy ayar çubuklarını ayarlayınız.

Resim 1.32: Daire testerede kiniş açmak





Makineyi çalıştırınız, parçayı sipere dayayıp uçtan ölçü kontrolü
yaptıktan sonra normal hızla iterek işlemi tamamlayınız. İşlemin sonunda
elinizi testereden koruyunuz. Normal daire testere laması ile çalışmak
zorunluluğu varsa kiniş veya kertiğin yeri parça üzerine markalanır,
bilinen yöntemlerle birkaç kerede kesilerek boşaltılır.

Düz diş açmak

Kutu köşelerine şekillerde görüldüğü gibi bir siper-kalıp yardımıyla dişli birleştirmeler
açılabilir.
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Resim 1.33: Daire testerede düz diş açmak



Oluk açmak

Testere doğrultusuna göre eğik bir siper parça bağlayıp makine çalışır durumda iken
testereyi azar azar yükselterek iş parçasını birçok kere geçirmek suretiyle yuvarlak oluklar
açılabilir.

Resim 1.34: Daire testerede oluk açmak (1)

Resim 1.35: Daire testerede oluk açmak (2)

1.2. Masif Postaları Yapma
1.2.1. Tanıtılması
Omurganın üzerine omurgaya dik olacak şekilde yanlara doğru çıkan postalar;
teknenin gövde şeklini tanımlayan, enine mukavemetine katkıda bulunan; borda kaplamaları,
iç omurga, güverte bağlantıları için destek sağlayan elemanlardır.
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Ahşap teknelerde "işçilik postaları" olarak adlandırılan bu elemanlar, yuvarlak karinalı
tekneler için iki parçadan oluşur. Doğal olarak eğri ağaçtan olması tercih edilir ancak lamine
sistemle eğri görünümün elde edilmesi de mümkündür. V şeklindeki dip yapısına sahip
küçük teknelerde ise düz, tek parça hâlinde postalar yerleştirilir.

Şekil 1.1: Postaların çıkarılması ve kalıba yerleştirilmesi

Öncelikle teknenin dip, borda ve güverte yapısı ile gövde şeklinin belirlenebilmesi için
endazede belirtilen "dizayn postaları" nın kalıpları çıkarılır. Şeklinin çıkarılması ve
omurgaya montajı, tekne yapımının en karışık ve zahmetli işidir. Gövdenin düzgün bir şekil
alabilmesi için çok dikkatlice kesimlerinin yapılması ve montaj yerlerinin doğru belirlenmesi
gerekir. Kesimleri birden fazla ahşap parça elde edilecek şekilde geniş ve uzun tomruktan
yapılır.
Bunlarla birlikte her bir kalıbın üzerinde su hatları, diyagonaller, güverte ve siyer hattı
belirtilmelidir. Daha sonra yaklaşık 2,5 cm kalınlığında, mümkün olan en uzun ve esnek
ağaçtan tirizler hazırlanır, omurgaya bağlanmış kalıp postalar üzerinde belirtilen çizgilere
çakılır. Bu tirizlerin bodoslamalara gelen uç noktalarına dikkat edilmelidir; çünkü
kaplamaların yerleştirileceği aşozları kapatmamalıdır. Daha sonra işçilik postaları hazırlanır.
Bunların ya buharla ya da lamine sistemle eğilmeleri sağlanır. Buhar kabında bir süre
tutularak yumuşayan ahşap, çizimlerden elde edilen kalıbına oturtulur. Kuruyana dek şeklini
almış olur.
Buharla şekil verilen postaların kalınlığı ve derinliği aynı olmalıdır. Lamine sistemde
ise birden fazla ahşap parça, katlar oluşturacak şekilde birbirine yapıştırılır. Yine kalıbına
uygun olarak şekil verilir ve yapıştırıcının kuruma süresine göre minimum 8 saat sonra
istenilen eğri elde edilmiş olur.

Şekil 1.2: Eğri ve lamine postalar
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Son olarak bütün işçilik postaları, merkez omurga üzerinde açılan yerlerinden
başlayarak güverteye kadar olan her bir tirize çakılır. Bir yandan da kalıp postalar
yerlerinden çıkarılır. Bundan sonra teknenin bordosunun kaplamasına geçilir.


Gerçek posta ölçülerinin çıkarılması

Gerçek posta ölçülerinin proje üzerinden ayrıca çıkarılması gerekir. Bunların
ölçülerini çıkarmak için öncelikle posta yerlerinin eşit aralıklarla projedeki boyuna orta kesit
üzerinde işaretlenmesi gerekir. İşaretleme yapıldıktan sonra boyuna orta kesitin altındaki
teknenin her su kesimine göre yarı genişlik alanını veren proje üzerine işaretlenen her
postadan dik doğrular inilerek su altları kestirilir. Su altlarına göre yarı genişlik alanlarını
veren şeklin merkez hattı ile boyuna orta kesitin sağındaki endaze açılımının merkez hattı
birbirine dik doğrular ile kestirilir.
Bu iki doğrunun birbirini kestiği noktadan sağa ve sola 45º lik açılarla doğrular çizilir.
Yarım genişlik alanlarını veren şekil üzerinde bulunan her su hattındaki noktalardan merkez
hattına paralel ve 45º’ lik doğruları kestiği yere kadar yatay doğrular çizilir. Eğer teknenin
ortasından ön taraftaki postaların ölçüleri çıkarılıyorsa sağdaki 45º’lik doğru arkada kalan
postaların ölçüleri çıkarılıyorsa soldaki 45º’ye doğru kestirilir. Çünkü endaze sağ yan
postaların formunu, sol yan ise arkadaki postaların formunu göstermektedir.
Bu durum dikkate alınarak kestirilen 45º’ lik doğru, hangi su hattından gelen doğru ile
kestirildiyse endazede de aynı su hattı ile kestirilerek noktalar belirlenir. Bu noktalar bir
şablon yardımı ile birleştirilerek gerçek posta formları bulunur ve ofset tablosu oluşturulur.
Postalar; tekneyi enine sağlamlaştıran, teknenin iki yarısını birbirine bağlayan ve
kaplamaları taşıyan elemanlardır. Postalar, eğri büyümüş ağaçlardan veya buharla ıslatılıp
eğilerek istenilen şekle sokulur.
Postalar bir teknede kaburga gibidir. Teknenin enine kesitindeki formunu oluşturur.
Postaların şekli, eğimi, kalınlık gibi özellikleri verilen projenin endazesinden çıkartılır. 1/10,
1/20, 1/50 ölçekteki bir endaze 1/1 oranında büyütülerek buradan elde edilecek şablonlar ile
postaların biçimi çıkartılır. Bu şablonlar 1/100 ölçekli endazeyi okuyarak 1/1 oranında kâğıt
üzerine aktaran optik makinenin ucuna kalem takılarak çizilebilir.
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Sadece kesme veya tabakalı veya çelik köşebent postalar
Çelik köşebent
Kesme postalar
Tabakalı postalar
Derinlik
postalar
Posta
Posta
H1 [m]
Kalınlık Derinlik
Derinlik
arası
arası
Kesit
(1)
[mm]
[mm]
Kalınlık Alt
Boyutlar[mm]
Üst Kalınlık Derinlik
[mm]
[mm]
modülü
[mm]
[mm]
[mm]
(2)
uçta uçta
[cm3]
[mm] [mm]
1,60
145
19
15
185
16
23
18
20
20
0,7
30x30x3
Sadece basma postalar

1,80

155

24

19

200

24

30

24

24

24

0,7

30x30x3

2,00

165

30

23

220

30

37

28

28

28

0,8

30x30x4

2,20

175

35

27

237

36

44

33

31

31

1

35x35x4

2,40

185

41

30

255

43

50

37

35

37

1,2

35x35x4

2,60

195

48

34

270

40

57

42

36

40

1,7

40x30x4

2,80

205

51

37

288

55

66

47

42

46

2,3

45x45x5

3,00

215

57

40

305

61

74

53

47

52

3,1

50x50x5

3,20

225

62

43

322

68

83

58

50

59

4,4

60x30x6

3,40

335

67

46

340

75

91

68

54

66

6

65x50x5

3,60

245

72

49

355

81

100

80

59

74

7,9

75x50x6

3,68

255

77

52

375

87

112

92

63

84

10,2

80x60x7

4,00

265

82

55

390

94

124

100

67

94

12,5

90x60x7

408

100

140

117

73

102

14,5

90x60x8

4,20

Tablo 1.1: Postaların ofset tablosunda gösterilmesi

Resim 1.36: Ahşap posta form çıtaları
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Resim 1.37: Ahşap posta şablonları

Bir postanın sıkılabilmesi için oluşturulan ofset tablosundaki ölçülerin 1/1 ölçülerde
kalıba aktarılması gerekir. Bunun için ofset tablosunda her su hattına göre tanımlanan bir
postanın ölçüleri, posta kalınlığı çıkarıldıktan sonra kalıba aktarılarak tebeşir ile işaretlenir.
Ölçü aktarma işlemi bittikten sonra “L” köşebentler işaretlenen yerlere göre tatlı sert olacak
şekilde cıvatalarla sabitlenir. Kılavuz bir çıta ile “L” köşebentlerin yanak açıları posta
formuna göre ayarlanarak iyice sabitlenir.

1.2.2. Posta Formları


S – posta formu

Klasik tasarımlı teknelerde rastladığımız bu posta formu genelde uzun salmalı
teknelerin özelliğidir.
Genelde büyük ıslak yüzey alanı ve bunun doğurduğu sürtünme nedeniyle yavaş
teknelerde rastlanan posta şeklidir. S-formlu postalara sahip tekneler genelde fazla form
dengesine sahip değildir. Yelken seyri esnasında kolay bayılır. Ancak tekne yattıkça
salmanın doğrultma etkisi arttığından tekne belli bir açıyla yattıktan sonra sabit ve kararlı bir
seyir özelliği gösterir.


V – posta formu

S-formuna göre daha az ıslak alana sahip olup sürtünme değerleri daha uygundur.
Hafif ve boyuna göre narin teknelerde iyi netice verir. Ancak enli inşa edilen tekneler
yattıkça rüzgâr üstüne doğru dönme (orsacı tekne) eğilimi gösterir. Kısa aralıklı kaba dalgalı
denizlerde teknenin keskin baş kısmı suya kuvvetle vurarak tekneyi dövünmeye zorlar.
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Radyal posta formu

Su altında bir daire parçası şeklini alan radyal posta formu özgün hâlinde ender
kullanılır. Genelde U–posta veya trapez formlu posta şekli ile kombine edilerek uygulanır.
Su altında en az ıslak yüzey alanını oluşturan bu form, aynı avantajın devamı için kısa ve
derin salma ile donatılır.
Bu form hızlı tasarımlar yaratabilir ancak teknenin ileri hareket hızı denge ile de
bağlantılı olduğu için radyal posta formu en dengeli posta formu olan U–posta formu ile
kombine edilerek tasarımlarda kullanılır.


U – posta formu

U–posta formu ilk yoleler ile doğmuş olduğundan çok eskiden beri bilinen bir tarzdır.
Torpil tarzı bir salmayla birleştirildiğinde teknenin sakin durumdaki form dengesi
rakipsizdir. Bu yüksek denge yeteneği sayesinde tekneye büyük yelken alanları
uygulanabilir. Biraz fazlaca olan ıslak yüzey alanının sürtünme dezavantajı fazla yelken
alanı ile ortadan kaldırılabilir.
Ancak bu form sert deniz şartlarında teknenin büyük darbe ve kuvvetlerin etkisinde
kalmasına sebep olur. Bu zorlamalara ne ekip ne de tekne dayanamaz. Bu nedenle ufak yole
tarzı tekneler haricinde yatlarda uygulanmaz.

Şekil 1.3: Postaların formları



Trapez posta formu

İlk defa IOR sınıfı yarış teknelerinde uygun ölçüm değerleri elde edebilmek için IOR
formüllerine karşı bir teknik hile olarak düşünülen bu formun avantajları kısa sürede
görülmüş ve ölçüm formülü ortadan kalktıktan sonra da modern tasarımların temel posta
formu olma özelliğini sürdürmektedir. Bu form, düşük ıslak yüzey ve form dengesi
taleplerini en iyi şekilde bağdaştırmaktadır.
Formun diğer bir önemli özelliği yelkenli teknelerde tekne yattıkça teknenin suya
değen kısmında hacimsel bir değişme olmamasıdır. Bu nedenle yelkenle seyirde 00 – 300
arası bayılma açılarında tekne son derece kontrollü seyir özellikleri gösterir.
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Ayrıca sert denizlerde tekne yumuşak baş-kıç hareketleri yapar. Formun tek
dezavantajı bu formda tasarlanmış teknelerin inşa işçiliğinin daha zahmetli olmasıdır.


Köşeli, çeneli posta formu

Ufak yelkenli teknelerde, motor bot ve motor yatlarda veya amatörlerin inşası için
düşünülmüş yatlarda kullanılan bu form; trapez postanın basitleştirilmiş şeklidir. Trapez
formunun tüm avantajları neredeyse aynen korunurken önemli imalat kolaylığı sağlar.

Resim 1.38: Çeşitli ahşap posta formları

1.2.3. Posta Çeşitleri ve Yapım Teknikleri
Ahşap postalar, kullanılan malzeme ve yapılış yönünden genellikle masif postalar ve
lamine postalar diye gruplandırılabilir. Masif postalar, basma posta dediğimiz tek parça
hâlinde olan postalardan ya da kesme posta dediğimiz ek parçalı olarak birleştirilen
postalardan oluşur. Lamine postalar ise tabakalı posta dediğimiz birbirine yapıştırılmış ahşap
katmanlı postalardan oluşmuştur.


Basma postalar

Basma postalar buharla eğilmiş tirizlerden oluşur. Derinlikleri ve kalınlıkları tüm
boylarınca aynıdır. Omurgadan küpeşteye kadar hatta omurga üzerinden devamlı geçmek
suretiyle küpeşteden küpeşteye kadar tek parça hâlinde olur.

Resim 1.39: Basma postalar
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Kesme postalar

Kesme postalar, birbirine geçme veya bindirme ve ek parçalı olarak birleştirilen ve
eğriliğine uygun olarak biçilmiş ahşaplardan oluşur. Kalınlıkları aynı olup derinlikleri alt ve
üst uçları arasında giderek azaltılır. Geçmelerde, geçme boyu kalınlığının 6 katından az
olamaz ve yapıştırma işlemi uygulanır.

Resim 1.40: Kesme postalar



Tabakalı postalar (lamine)

Tabakalı postalar, birbirine yapıştırılan ahşap katmanlardan oluşur. Yapıştırma,
eğriliğin az olduğu durumda şekil vermeden önce düz hâlde iken yapılabilir. Eğriliğin fazla
olduğu durumda ise yerinde veya yeterli kuvvette uygun kalıplar kullanılarak önceden
yapılmalıdır.

Resim 1.41: Tabakalı postalar



Çelik köşebent postalar

Uygun şekilde eğilmiş ve flenci kaplamaya tam temas edecek tarzda açılandırılmış
köşebentlerden yapılır.
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Masif postalar yapılırken uygun ölçülerde kesilen masifler denize sokularak ıslatılır.
Daha sonra bükebildiğimiz kadar bükeriz. Bükemediğimiz kısımda formu vermek için fazla
olan kısımları rende ve keser yardımıyla alınarak düzgün form alması sağlanır. Postalar
genellikle küçük tekneler de yekpare şekilde yapılır. Tekne büyüdükçe postalar eklemeli
olarak yapılır.

Resim 1.42: Postalara keserle form verilmesi

Resim 1.43: Postalara keserle form verilmesi

Lamine postalar en mukavemetli posta türüdür. Form verilebilmesi kolaydır. Daha
sağlam olduğu için derinlik ve kalınlığı daha az olabilir. Bir cm kalınlığında dilinmiş
plakaların kalıplarda sıkılmasıyla oluşturulur.

27

1.3. Lamine Postaları Yapma
Laminasyon yöntemi, ahşap malzeme, papel kaplama, kontrplak, MDF ve lif levha
gibi malzemelerin üst üste en az iki kat yapıştırılması esasına dayanır. Ahşap malzeme ve
papel kaplamadan yapılan eğri formlu imalatlarda, katların lif yönlerinin birbirine paralel
gelecek şekilde düzenlenmesi daha fazla kullanılmaktadır. Fakat daha fazla mekanik etkilere
dayanıklılık istenilen yerlerde (örneğin teknenin dış kabuğu) lif yönleri birbirine dik ya da
değişik açılarda preslenebilir.

Resim 1.44: Lamine postaların kalıplarda sıkılması

Resim 1.45: Postaların kalıpları

1.3.1. Yapıştırma
Güçlü bir yapıştırma sağlayabilmek için tutkalın birleşme yerindeki her iki yüzeye de
aynı oranda nüfuz etmesi gerekir. Uygun bir tutkallama sonucunda yapıştırılan ahşap
malzemeler ayrılmak istendiğinde yüksek oranda lif kopması meydana gelecektir. Yüksek
oranda lif kopması yapıştırmanın kaliteli olmasının sonucudur.
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Resim 1.46: Ahşap postaların sıkılması

Yapıştırma yöntemiyle posta (lamine posta) yapımında daha önce hazırlanmış eğri
formda kesilmiş ahşap malzemeler kalıp üzerinde uygun bir tutkallama sonucunda
yapıştırılır ve sıkılarak kurumaya bırakılır.

Resim 1.47: Postaların kalıplarda yapıştırılması

Resim 1.48: Postaların kalıplarda yapıştırılması
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1.3.2. Perdahlama
Yapıştırılma işlemi tamamlanmış lamine postalar kalıptan sökülür. Perdah işlemine
öncelikle sıkılan postaların üzerine akmış epoksi tutkalı temizlenerek başlanmalıdır. Daha
sonra el perdah makineleriyle (el planya ve el zımparası makinesi gibi) yüzey temizliği
yapılmalıdır.

Resim 1.49: Postaların spiralle perdahlanması

Resim 1.50: Postaların el planyasıyla perdahlanması

1.3.3. Lamine Parçaların Masif Ahşaba Göre Avantajları ve Dezavantajları







Lamine parçalar ahşaba göre daha esnektir ve direnci daha fazladır.
Laminasyonda istenilen boy ve genişlikte tek blok parçalar elde etmek
mümkündür.
İstenilen formda parça yapma imkânı vardır.
Eğri formlu parçaların oluşturulmasında fire oranı düşüktür.
Lamine olarak imal edilmiş parçanın direnci daha yüksek olduğu için parça
boyutlarında azalma yapılabilir.
Parça boyutlarında yapılan azaltmalar yatın toplam ağırlığında bir miktar
azalma yapacağı için rüzgâr gücünden daha fazla istifade edilir ve yakıt
tasarrufu sağlanır.
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Laminasyon sistemi ile imalat yapılırken seri imalat kalıplarından parçalar
standart olarak sıkılabilir.
Kalıpta yapılan bükme işlemi sayesinde istenilen formlar daha kolay
şekillendirilebilir.
Dezavantajlı tarafı ise ek bir tutkal maliyeti getirmesidir.

1.4. Posta Bağlantıları
Tekne ve yat iskelet elemanlarından olan postaların yapımından sonra bağlantılarının
yapılması gerekmektedir. Bu bağlantıların yapılabilmesi için kullanılan malzemelerin
tanınması ve bağlantı yapım tekniklerinin öğrenilmesi gerekmektedir.

1.4.1. Posta Bağlantıları İçin Kullanılan Malzemeler
Ahşap, tekneciliğin doğuşundan beri klasik tekne malzemesidir. İşleme kolaylığı ve
hafifliğinin yanı sıra sağlamlığı, soğuğu-sıcağı izole edebilmesi, diğer malzemelere oranla
yorulmaya karşı mukavemeti, görüntüsü ve sıcaklığı teknecilere hep cazip gelmiştir.
Geleneksel usullerle yapılmış tekneler senelik bakım gerektirseler de modern inşa
yöntemleriyle yapılmış, ahşap teknelerin bakım ihtiyacı çok azalmıştır.
Tekne yapımında kullanılacak ahşap cinslerini belirleyen birkaç ana faktör vardır.
Bunlar teknenin kaburgasını oluşturan masif postalar için de geçerlidir. Ahşabın ömür
özelliği, sağlamlığı, ağırlığı, rutubet ile hava sıcaklığına göre uzama kat sayısı ve çarpılma
eğilimi en önemli seçim ölçütleridir. Tekne yapımında kullanılacak ahşap kurutulmuş olmalı
ve yaklaşık % 15’lik bir nem barındırmalıdır.
Ahşap ne kadar dayanıklıysa o derece de ağırdır. Bu nedenle tekne yapımında hava ve
deniz şartlarına açık veya yüksek mukavemet değeri gerektiren yapım parçaları başka
ağaçlardan, yük ve suya fazla maruz kalmayan kısımlar ise daha hafif ağaçlardan yapılır.
Ahşap teknelerde posta yapımında meşe, maun, çam, kestane, dut, sipo, tik, okaliptüs,
acajou, ıroko vb. ağaçlar kullanılır.
Ahşap iyi kalitede, iyice kurutulmuş, ağacın öz kısımlarından ve zararlı
organizmalardan arınmış, ahşabın dayanıklılığına ve yapının sağlamlığına etki edebilecek
böceklerden veya budaklardan oluşan çatlak veya yarık gibi hatalara sahip olmayacak
özellikte olmalıdır. Küçük ve uygun budaklı olabilir. Ahşaplar kullanımları sırasında en fazla
% 20 oranında, ortalama % 15 oranında nemli olmalıdır.
Ağaç seçilirken yığma sistemde eğri elyaflı ağaçlar, lamine sistemde düz elyaflı
ağaçlar kullanılır.
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Maun

Çoğunlukla pazarlandığı yere veya gönderildiği limana göre isimlendirilir. Bazen de
yapısal özelliğine göre isimlendirilir: Khaya (akaju), şapeli, sipo, Filipin gibi. Ana vatanı
Batı Hindistan ve Orta Amerika'dır. Afrika'da da yetişir ve piyasada Khaya (akaju) ya da
Afrika maunu olarak isimlendirilir. Amerikan ve Afrika maunu çok benzer özelliklerinden
dolayı aynı amaçla kullanılır. Üçüncü bir maun türü de Asya kökenli Filipin maunudur.
Sıcak iklim ağacıdır.
Türüne göre bazen çok iri bazen orta irilikte gözeneklidir. Öz ışınları belirgindir.
Yıllık halka sınırları belirli biçimde birbirinden ayrılmaz.
Khaya, şapeli ve sipo, Batı Afrika'nın kıyı kesimlerinde ve Orta Afrika'da geniş
ormanlık alanlara yayılmış olarak bulunur. Khaya iç odununun rengi soluk pembe ile koyu
kırmızımsı kahverengi arasındadır.
Dış odunu gri renklidir. Şapeli’nin iç odununun rengi koyu kırmızı ya da morumsu
kahverengidir. Dış odunu daha açık renkli ve 10 cm genişliğindedir. Kesildikleri andaki
rengi havanın etkisi ile zamanla koyulaşır. Khaya’nın kaba bir dokusu vardır ve lifleri
birbirine geçmiş gibi görünür. Şapeli’nin ise daha düzgündür. Kurumaları kolaydır ve
herhangi bir çatlağa ya da yarığa izin vermez. Kolay işlenir, iyi çivi tutar ve yapıştırılır.
Verniklendikten sonra mükemmel bir görüntü verir. Bu özelliklerine rağmen çürümeye karşı
Amerikan maunundan daha az dayanıklıdır.
Bu yüzden kullanıldıkları yer iyi seçilmelidir. Sipo ise şapeli ile genel olarak benzer
özelliktedir. Ancak siponun kuruma süresi daha kısadır, daha dayanıklıdır, daha az dekoratif
malzeme olarak kullanılır.
Amerikan maununun rengi ve diğer fiziksel özellikleri khaya ile yaklaşık olarak
aynıdır, ancak lifleri daha düzgündür. Bu özelliği, boyutsal olarak çok iyi dengeli bir
görünüm sağlamaktadır. Dolayısı ile değerli bir ağaçtır.
Diğer maun türü olan Filipin maunu, Güney Asya ağaçlarına isim verilen "Meranti
grubu"ndandır. Diğerlerine göre daha kaba bir dokusu vardır. Kırmızının tonlarına sahip bir
görünümü olması, iyi kesiminin yapılabilmesi, kolay kuruyabilmesi, mukavemetinin yüksek
ve büzülme oranının yeterli derecede düşük olması teknenin iç mekânında kullanılmasına
olanak sağlayan özellikleridir.
Genel olarak maun, tekne yapımına çok uygun, üstün nitelikli ağaçtır. Yapının iç ve
dış bölümlerinde, mobilyalarda masif ve kaplama olarak büyük bir kullanım alanı bulur.
Afrika maunu, yön değiştiren buruk büyümesi yüzünden ilginç bir yapısal özellik
gösterir. Yanardöner, parıltılı uzun damarlar yapan bu tür maun masif ve kaplaması,
kullanıldığı eşyaya canlı bir görüntü kazandırır.
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Kestane

Genel olarak orta ağırlıkta bir ağaçtır. Sert, sıkı yapılı ve esnektir. Uzun lifli
olduğundan kolay bükülür, az çalışır. Havanın bozucu etkilerine ve nemli ortamlara
dayanıklıdır. Tanenli öz suyundan dolayı mikroorganizmalara ve mantarlaşmaya karşı
dirençlidir. Çivi ve tutkalla iyi bağlantı kurar. Yatlarda, omurga ve posta yapımında
kullanılır. Kaplamada kullanılacak olan kestane ağacı denize batırılıp bir süre bekletilerek öz
suyundan arındırılmalıdır.

Resim 1.51: Kestane ağacı

Kuzey Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde yayılış gösterir. Türkiye'de doğal olarak
yetişen tek kestane türü olan "Anadolu kestanesi" 30 m boya erişebilen, geniş tepeli bir
ağaçtır. Ülkemizde 25.278 hektar koru, 3.614 hektar baltalık kestane ormanı bulunmaktadır.
Gençken düzgün olan gövde kabukları yaşlandıkça çatlaklı bir görünüm alır. Mızraksı
yapraklarının kenarları kaba dişlidir. Çiçekleri önemli bir bal kaynağı olan kestanenin
meyvesi de ekonomik değere sahiptir.

Resim 1.52: Kestane ağacı



Sarıçam

Köknar ve ladinden daha serttir. Onlardan daha az esnektir. Yük taşıma özelliği çok
iyidir. Az çalışır, çok çeker, kolay yarılır, kolay işlenir ve kolay çatlar. Vida ve çivi ile
bağlantısı iyidir. Zor verniklenir. Yatların omurga, posta, kaplama, kamaralar ve teknelerin
diğer kısımlarında kullanılır.
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Resim 1.53: Sarıçam ağacı

Sarıçam, Kuzey Anadolu'nun yüksek dağlık kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar
kurmakla birlikte küçük adacıklar hâlinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır. Ülkemizde
bulunan sarıçam ormanlarının kapladığı alan 757.426 hektardır.
Adını, levhalar hâlinde ayrılan gövde kabuğunun tilki sarısı renginden alır. Narin
gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı bir ağaçtır. Yetişkin bireylerinin boyu 40 metreyi aşar.
Kendine özgü kabuk renginin dışında, ince yapraklarının kısalığı ve mavimsi yeşil rengi ilk
bakışta diğer çam türlerinden ayırt edilecek özellikleridir.

Resim 1.54: Sarıçam ağacı



Karaçam

Dayanıklı bir ağaçtır. Koruyucu maddeleri orta derecede emme kabiliyetine sahiptir.
Kıç sintine stringeri yapımında, kesme postalarda, su altı kaplamalarda orta derecede, su üstü
kaplamalarda nadiren kullanılır.

Resim 1.55: Karaçam ağacı
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Bütün kıyı bölgelerimizin dağlık kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kurar, hatta
stebe kadar sokulur. Ülkemizde 2.527.685 hektar saf karaçam ormanı bulunmaktadır.
Gövdesinin ve dallarının kalınlığı, gri ve derin çatlaklı kabuğu, iğne yapraklarının koyu yeşil
rengi ile diğer çam türlerinden ayrılır. 30–35 m'ye kadar boylanabilir.


Beyaz meşe

Dayanıklı bir malzemedir. Koruyucu malzemeleri emme kabiliyeti orta derecededir.
Omurga, bodoslama, kıç sintine stringeri, döşeklerde, kesme postalarda, su altı ve su üstü
kaplamalarda, kemerelerde, düşey briket yapımında orta derecede uygunluk gösterir.

Resim 1.56: Meşe ağacı

Ülkemizin hemen her bölgesinde türlerine bağlı olarak yayılış gösterir. 25 m boya ve 2
m çapa erişebilen geniş tepeli ağaçlardan 3–5 m boya sahip çalılara kadar değişen türleri
vardır. Yaprakları da formları gibi değişkenlik gösterebilir; loplu, dişli ya da düz kenarlıdır.
Ülkemizde 747.856 hektar koru ve 4.984.149 hektar baltalık meşe ormanı
bulunmaktadır.

Resim 1.57: Meşe ağacı
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Tablo 1.2: Ahşap teknelerde kullanılan ağaç cinsleri
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Bakır gemi çivisi

Bunlar da piyasadan kilo ile alınabilir. Numaranın büyüklüğü, gerçek büyüklükle ters
orantılıdır. Örneğin 16 numara 6 numaradan daha küçüktür. 1/2’den altı numaraya veya daha
büyüklerine kadar büyük çeşitler de bulunabilir.

Resim 1.58: Posta yapımında kullanılan çiviler

Bakır çivi delikleri önceden delinmelidir. Delik, sert ağaçlar için yaklaşık olarak
köşegenin yarısı, yumuşak ağaçlar için ise çapın yarısı kadar olmalıdır. Çivinin başı için her
zaman yuva (girinti) bulunmalıdır.


Çevresi kancalı çivi

Bunlar hem silikon bronz hem de monel alaşımdan bulunur. Doğru kullanıldığında iyi
tutuş sağlar. Fakat çıkarılınca aynı deliğe sokulamaz. Diğer ölçüdeki bir çivi kullanılmalıdır.
Bunlar sert ve kırılabilir olduklarından döndürme ve sıkıştırma yapılmaz. Bunlar
çeşitli ölçülerde bulunabilir. En inceleri yapıştırma ve çivili yapımlarda çok kullanışlıdır.


Panel pimleri

Bu pimlerin boy ölçüsü bakımından çok az çeşidi vardır. Yapıştırmalı yapımlar için
uygun olmakla birlikte güçlü bir tutuş sağlamaz ve dayanıklı değildir.


Pirinç çivi

Bunlar bazen bulunabilir ve iç marangozluk için çok kullanışlıdır. Fakat içindeki
galvaniz, suda bozulacağı için suyun ulaşamayacağı yerde kullanılır. Önceden yerinin
delinmesi gerekmeden çakılabilir.


Vidalar

Vidalar bütün bağlama materyalleri içerisinde çok amaçlı ve kullanışlı olanıdır. Çeşitli
ölçek ve büyüklükte bulunur. Pirinç vidalar kullanılmamalıdır. Çünkü kolayca bozulur.
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Silikon bronz, alüminyum bronz, top madeni, paslanmaz çelik ve monel alaşımı yeterli
ve kolay elde edilen maddelerdir. Galvanizli çelik vidalar da kullanılır. Fakat çinko kaplama
olmamalı, sıcak kaplama olmalıdır.
Galvanizli vidalar, galvanizinin dökülmemesi için vidalanırken aşırı özen ister.
Vidalar küçükten büyüğe (4-6’dan – 28 veya fazlası) doğru sıralanır.
Vidaların yeri önceden delinir. Vidaların başı kadar yuva da açılır, vida gövdelerinin
çapı ahşaplara açılır. Vida yolunun 2/3’ü önceden delinir.

Resim 1.59: Posta yapımında kullanılan çiviler

Resim 1.60: Posta yapımında kullanılan çiviler

Resim 2.11: Vidalar (Sırasıyla bronz, galvaniz, pirinç vida)

Biraz yağ kullanmak vidalamayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca vida başına göre tornavida
veya benzeri aletin de uygunluğu önemlidir. 8 numara vida için kullanılan tornavidanın 16
numara için de kullanılabileceği umulmamalıdır.
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Şekil 1.4: Vidalar (Sırasıyla düz, yuvarlak ve oval başlı vida)



Cıvata ve somunlar

Bunlar hâlihazırda bütün metallerden yapılmış olarak bulunur. Silikon bronz ve
paslanmaz çelik en iyileridir fakat galvanizli tipleri daha fazla kullanılır. Galvanizli cıvatalar
tik ağacı ile kullanılmamalıdır. Stokholm katranına batırılmış demir cıvatalar büyük gemi
yapımında birinci sınıf bağlantılardır.

Şekil 1.5: Cıvata ve somunlar

Cıvatalar uygun ölçüde delik ve somunun altına konulacak pullar ile su yalıtımını
sağlamak için bileşik ve pamuk ile kullanılmalıdır.

Resim 1.61: Posta yapımında kullanılan cıvata ve somunlar

39



Epoksi reçine

Epoksi reçine, teknik özelliklerinin getirdiği avantajları sayesinde günümüzde tekne
yapımı da dâhil olmak üzere birçok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Temel
uygulama alanı malzeme yüzeyini korumak olmasına rağmen yalıtım, güçlendirme ve yer
döşemelerinde de kendini gösterir.
Geleneksel yapıştırıcılarla karşılaştırıldığında en çok tercih edilmesinin sebepleri
şöyledir:









Ahşap, seramik, cam, plastik, beton, demir, çelik ve diğer metallerle
yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
Metallerle olan birleştirmelerde korozyona sebep olmaz.
Hem uzun hem de kısa dönemler içinde yaklaşık 150 °C’ye kadar
dayanım gösterir.
Diğer eklentilerle beraber kullanıma hazır hâle getirilmesi kolaydır.
Tepkime sırasında hiçbir madde tutkaldan ayrılmaz ve buharlaşmaz.
Tam sertleşen tutkal dış etkilerden bozulmaz. Özellikle kimyasal etkili
maddelere karşı büyük bir dayanım gösterir.
Suya karşı üstün bir koruma sağlar.
Çok iyi bir yalıtım malzemesidir.

En az bir, genellikle iki veya daha fazla epoksi bileşiği içeren yüksek performanslı
termosettir. Bu epoksi bileşikleri petrokimya endüstrisinden elde edilir. Epoksi reçineyi
sertleştirebilmek için bağlayıcı elemanlara ihtiyaç vardır. Bunlardan kullanımı yaygın olanlar
âminler, fenol-formaldehitler ve katalizörlerdir.
Bunların dışında viskozitesini azaltmaya yarayan, macun özelliğini kazandıran,
esneklik veren eklentiler de bulunmaktadır. Bu eklentilerin her birinin reçine ile karışma
oranı, uygulama ve kuruma süresi farklıdır. Örneğin, katalizörlü sertleştirici eklenmiş epoksi
reçinesi 21°C’de 10–30 dakika arasında uygulanmalıdır. Kuruma süresi ise 5 ile 9 saat
arasında değişir.
Epoksi reçine, uçucu çözücülerle temas etmedikten sonra tamamen katı hâle gelir.
Epoksi reçinenin dezavantajı ise güneş ışınlarından gelen ultraviyole ışınlarına karşı dirençli
değildir.
Ayrıca lamine posta yapımında dilinmiş ahşap plakaların birbirine yapışmasını
sağlayan epoksi tutkalında 1/1, 1/2 oranında reçine + sertleştirici kullanılmaktadır.
Mekanik özellikleri ürüne göre değişebilir. Ancak genel olarak kullanılan değerleri
şöyledir:

Basınca direnci: 20,000 kg/cm

Çekme direnci: 8,000 kg/cm²

Elastisite modülü: 280,000 kg/cm²

40

1.4.2. Posta-Omurga Bağlantıları
Postalar omurgaya bağlanırken omurga üzerindeki yeri belirlenir ve posta omurgaya
10 mm çapında paslanmaz çelik vida ile sabitlenir.

Resim 1.62: Posta omurga bağlantıları

Montajı yapılacak olan postanın omurga üzerinde yeri belirlendikten sonra o noktadan
omurganın orta merkezi bulunarak işaretlenir. Kalıptan alınmadan önce posta üzerine
işaretlenen merkez, omurgada bulunan merkez ile üst üstte gelecek şekilde geçici olarak
işkence ile sabitlenir. Omurga kenarlarında 7 cm mesafe alınarak 10 mm çapında paslanmaz
çelik cıvata sokularak omurgaya sabitlenir.

Resim 1.63: Posta omurga bağlantıları

Resim 1.64: İlk postanın omurgaya bağlanması
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Resim 1.65: İlk postanın omurgaya bağlanması

Kalıp üzerindeki omurganın üstünde ilk postanın konulacağı yerin tespit edilmesi
önemlidir. Diğer postalar projede belirtilen aralıklarda ve aynı paralellikte sıralanır.

Resim 1.66: Diğer postaların omurgaya bağlanması

Resim 1.67: Diğer postaların omurgaya bağlanması

1.4.3. Posta-Döşek Bağlantıları
Omurga üzerine bağlanan ve karşılıklı iki postaya mukavemet sağlayan döşeklerin
önce tutkallanıp sonra cıvatalar yardımıyla postalara bağlanması sağlanır. Teknenin
kaburgası sayılan postalar döşeklere bağlanarak sağlamlaştırılır, tutkallama ve bağlantı
yüzeyi artırılır.
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Resim 1.68: Posta-döşek bağlantıları

Resim 1.69: Posta-döşek bağlantıları

Resim 1.70: Döşeklerin karşılıklı iki postayı birbirine bağlaması

Resim 1.71: Döşeklerin karşılıklı iki postayı birbirine bağlaması
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1.4.4. Posta-Istralya (Stringer) Bağlantıları
Teknenin postalar üzerinde boyuna yönünde atılan kuşağı olan ıstralyalar, birbiri
ardınca sıralanmış olan postalara bağlanarak mukavemetlerini artırır. Istralyaların postalara
bağlanmadan önce posta üzerindeki yerleri projeye uygun olarak belirlenir. Postalar
üzerindeki yerleri kertilerek yerleştirilir ya da direk üzerine konularak cıvatalar yardımıyla
bağlanır.

Resim 1.72: Postaların ıstralyalara bağlaması

Resim 1.73: Postaların üst kuşağa bağlanması

Resim 1.74: Postaların ıstralyalara bağlanması
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İç taraftan ıstralyalarla bağlanan postalar üste küpeşteye tekne boyunca bağlanır.
Böylece tekne boyunca sıralanmış olan postaların birbirine bağlanarak içten ıstralyalarla ve
üsten küpeşte sayesinde mukavemetleri artırılmış olur.

1.4.5. Posta-Kemere Bağlantıları
Tekne boyunca sıralanmış postaların birbirine bağlanmasından sonra postaları
karşılıklı olarak ve üst taraftan birbirine bağlayan kemerelerin postalara bağlanması
sağlanmalıdır. Kemereler teknenin güvertede çatısını, içinde ise tavanını oluşturur.

Resim 1.75: Postaların üst kuşağa ve kemerelere bağlanması

Resim 1.76: Postaların kemerelere bağlanması

Posta ve kemere başları köşe birleştirme kurallarına uygun olarak kertilir. Bu kısımlar
epoksi tutkalı yardımıyla yapıştırılır ve bağlantı sağlanmış olur. Daha sonra tutkal artıkları
temizlenmelidir.
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Şekil 1.6: Genel posta bağlantıları

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kesme posta
Basma posta
Borda kaplaması
Sokra ekleme parçası
Ahşap omurga
Safra omurga
Kemere atkısı
Sintine stringeri
Ahşap döşek
Köşebent döşek
Dövme döşek
Dövme braket
Öksüz kemere
Boyuna gönder
Güverte kaplaması
Yalı kütüğü astarı
Kamara trankı mezarnası
Omurga cıvatası
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak genel plana göre posta
imalatını ve montajını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Posta yapımı için ağacı seçiniz.

 Posta yapımında uygun ağacı
seçmek önemlidir.

 Ofset tablosundan posta ölçülerini çıkarınız.

 Gerçek posta ölçülerinin
çıkarılmasında ofset
tablosundan yararlanmalısınız.

 Posta formunu belirleyiniz.

 Projeye göre posta formunu
belirlemeye özen gösteriniz.

 Postanın formunu çizmek için şablon
oluşturunuz.
 1/1 ölçeğinde şablon
hazırlamak postaların doğru
olarak hazırlanmasına yardımcı
olur.

 Posta formunun hassas
olmasına özen gösteriniz.

 Posta formunu oluşturunuz.
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 Formuna uygun olarak kesilen postaları kalıba
bağlayarak sıkınız.
 Kalıba bağlı postaların çok
sayıda işkence kullanılarak
sıkılmasına özen gösteriniz.

 Yeterli ölçüde bekleme süresinde kuruyan
postaları sökünüz.
 Kalıpta sıkılmış olarak
bekletilen postaların kurumuş
olmasına özen gösteriniz.

 Kalıptan sökülen postaları perdah ediniz.

 Postaları omurgaya
bağlamadan önce perdah
ediniz.
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Ahşap postaların bağlantı uygulamalarını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Omurgaya bağlayacağımız ilk iki postayı
mesafeleri ayarlı kalıp yardımıyla birbirine
bağlayınız.

 İki posta arasındaki mesafenin
tespiti için projedeki ölçüye
uyunuz.

 Ahşap postaları omurgaya bağlamak üzere
omurga üzerinde yerlerini tespit ediniz.

 Omurga üzerine bağlanacak ilk
postanın yerini tespit ediniz.

 Ahşap postaları omurgaya karşılıklı olarak
bağlayınız.

 Karşılıklı postaları bağlarken
düzgün ve paralel olmasına
hassasiyet gösteriniz.

 Ahşap postaları bağlarken epoksi tutkalı, çivi ve
cıvata kullanınız.
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 Epoksi tutkalını kullanırken
reçineye 1/1, 1/2 ölçüsünde
sertleştirici koyunuz. Uygun
olan çivi ve cıvatayla bağlama
işlemini tamamlayınız.

 Diğer postaları ilk postaya hizalayarak sıralı bir
şekilde bağlayınız.
 Diğer postaları sıralı bir şekilde
omurgaya bağlarken posta
formuna dikkat ediniz ve kalıp
kullanınız.

 İki posta arasındaki mesafeyi projede belirtilen
ölçüde kalıp kullanarak bağlayınız.
 Posta mesafelerinin eşit
olmasını sağlamak için kalıp
kullanınız.

 Karşılıklı postaları döşek yardımıyla omurgaya
ve birbirine bağlayınız.
 Döşeklerle postaları omurgaya
ve birbirine bağlayarak
mukavemetini artırınız.

 Tekne boyunca sıralanmış olan postaları içeriden
ıstralyalarla birbirine bağlayınız.
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 Postaları iç taraftan ıstralyalara
bağlayarak mukavemetini
artırınız.

 Postaları üsten küpeşte yardımıyla birbirine
bağlayınız.

 Postaların üst kuşağa hassas
olarak bağlayınız.

 Postaları üst kısımdan karşılıklı olarak kemereler
yardımıyla birbirine bağlayınız.
 Karşılıklı postaları kemereler
yardımıyla birbirine bağlayarak
mukavemetini artırınız.

 Posta bağlantı işlemi bittikten sonra tutkal
artıklarını temizleyiniz.

51

 Tutkal artıklarını tutkal
tamamen kuruduktan sonra
temizleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) En mukavemetli posta türü lamine postalardır.

2.

( ) Basma postalar tek parçadan oluşur.

3.

( ) Lamine postaları kalıp üzerinde sıkmaya gerek yoktur.

4.

( ) Kalıptan sökülen postalar kalınlık makinesinde perdah edilebilir.

5.

( ) Ahşap postalara form verilirken fazlalıklar keserle alınabilir.

6.

( ) Posta bağlantılarını yaparken epoksi tutkalı kullanılır.

7.

( ) Posta aralarını belirlerken herhangi bir ölçü alınmasına gerek yoktur.

8.

( ) Epoksi tutkalı suya karşı üstün bir koruma sağlar.

9.

( ) Postalar sıralı olarak omurgaya bağlanırken kalıp kullanmakta fayda vardır.

10.

( ) Postalar teknenin kaburgası gibidir.

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.

52

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME KAZANIMI

Genel plana göre döşek imalatını ve montajını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yat imalatı yapan tersanelerde döşek çeşitlerini inceleyiniz.



Yat imalatı yapan firmalardan katalog temin ederek döşek ve döşek çeşitlerini
inceleyiniz.



İnternet ortamında döşek imalatı hakkında bilgi edininiz.

2. DÖŞEKLERİ YAPMA
2.1. Döşeklerin Tanıtılması ve Çeşitleri
Ahşap teknelerde döşekler karina, omurga, sotropo ve postaları enine birleştiren dip
yapı elemanlarındandır. Teknenin alt kısmındaki bağlantıyı sağlar. Döşeklere bir yönden de
mukavemeti artıran destek elemanı da denilebilir.
Teknenin büyüklüğüne göre ahşaptan, dövme çelikten, çelik köşebentten veya çelik
levhalardan yapılabilir.
Ahşap teknelerde dip yapı elemanı olarak kullanılır ve tabanda omurga üzerine
bağlanır. Aynı zamanda karşılıklı olarak iki postayı birbirine bağlar, bu sayede postaların
mukavemetini de artırmış olur.
Döşekler bağlandıktan sonra üzerine sotropo (iç omurga) denilen bir tekne elemanıyla
destek sağlanır. Tekne boyunca omurgaya sıralı şekilde bağlanan döşeklere bu şekilde üst
taraftan da mukavemet kazandırılır.
Döşekler, ahşaptan veya çelikle alüminyum alaşımı gibi metal malzemelerden
yapılabilir.


Ahşap döşekler

Sadece kesme postalarla birlikte kullanılır ve onlarla bindirmek suretiyle
bağlanmalıdır. Ancak TL’nin özel onayı ile küçük teknelerde, ahşap döşeklerin basma
postalarla birlikte kullanılmasına izin verilir. Bu durumda, postalar sintine stringeri ile
takviye edilmelidir.
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Resim 2.1: Ahşap döşekler



Dövme çelik döşekler

Basma, kesme veya tabakalı postalarla birlikte kullanılır ve postanın iç kenarına
gelecek tarzda tertip edilir.


Köşebent döşekler

Basma, kesme veya tabakalı postalarla birlikte kullanılabilir. Flenci iç tarafa gelecek
şekilde düzenlenen döşeklerde, omurga boğazına, omurgayla bağlantıyı temin için bir
köşebent pabucu konulur.


Levha döşekler

Kesme veya köşebent postalarla birlikte kullanılabilir. İç kenar ters köşebentli veya
flençli olmalıdır. Flençli durumda kalınlık %10 artırılacaktır.

2.2. Döşeklerin Yapım Teknikleri
Ahşap döşekler, teknelerde her postada bir yerleştirilmelidir. Nedeniyse döşekler,
karşılıklı iki postayı birbirine ve omurgaya bağlar ve mukavemet sağlar.

Resim 2.2: Ahşap döşeklerin her postada bir bağlanması
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Derin döşekler, özellikle kıç pikte, burkulma stifnerleriyle desteklenmelidir. Sintine
pompa emiş ağzına suların ulaşabilmesi için döşek levhalarına geçiş delikleri açılmalıdır.

Resim 2.3: Ahşap döşeklerin desteklenmesi

Resim 2.4: Kıç pikte ahşap döşeklerin desteklenmesi

Dip postaları bağlayan döşeklerin kalınlığı, dip posta için gerekenin yarısına eşit
olacak, tekne merkez hattından itibaren dip postaların alt ucu için gereken derinliğin iki
katından az olmayan derinliğe kadar devam edecek, yapıştırma ve cıvatayla etkili bir
bağlantı sağlamak amacıyla posta derinliğinin iki buçuk katından az olmamak üzere
bindirme yapılacaktır.
İki döşek arasındaki kısma, postaların üzerinden bir takoz yerleştirilecektir. Söz
konusu takozun konulmasına alternatif olarak postalara, merkezde omurganın üzerinde,
postaların alt ucu için istenilene eşit bir derinliğe sahip olacak durumda şekil verilebilir.

Resim 2.5: Ahşap döşeklerin aralarının takozlarla desteklenmesi
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Ülkemizde tekne imalatı yöresel farklılıklar gösterebilmektedir. Ege Bölgesi’nin
gözde ilçesi Bodrum’da İçmeler beldesinde çok sayıda tersanesiyle adeta bu sektörün
öncülerinden olmuştur. Bu imalathanelerde postalar omurgaya bağlandıktan sonra döşeklerle
mukavemetleri artırılır ve bu döşekler üzerine tekne boyunca sotropo denilen bir tekne
elemanıyla destek sağlanır.
Karadeniz’de Bartın Kurucaşile beldesinde de bu sektörün öncülüğü yapılmaktadır.
Bu bölgede de iç omurga denilen benzer desteklemeler döşek üzerinde tekne boyunca
yapılmaktadır.

Resim 2.6: Ahşap döşeklerin üst taraftan sotropoyla tekne boyunca desteklenmesi

Ahşap teknede döşeklerin omurga üzerine ve postaların birbirlerine döşek yardımıyla
bağlanmasını gösteren detay çizim şekli aşağıda verilmiştir.

Şekil 2.1: Ahşap teknede döşek detayı

1. Omurga
2. Kontra omurga
3. Dip postası
4. Dip stringeri


5. Basma posta
6. Kaplama-iç sıra
7. Kaplama-dış sıra
8. Çiftli döşek

Döşeklerin düzenlenmesi

Basma postalı, tip I posta sisteminde (Tablo 1.1’e bakınız.) döşekler aşağıdaki şekilde
düzenlenir.
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0,6 L gemi ortasında, teknenin derinliği 2,75 m’den fazla değilse her iki postada bir,
daha fazlaysa her postada bir,
0,6 L gemi ortasının dışında ve su hattı boyuna kadar olan kısımlarda, her iki postada
bir, diğer yerlerde her üç postada bir düzenlenecektir.
Tip III posta sisteminde, döşekler her kesme-tabakalı-köşebent postada bir
düzenlenecektir. Bir veya iki ara basmalı posta sisteminde, H derinliği 2,4 m’yi geçiyorsa 0,6
L gemi ortasında yer alan her bir basma postaya döşek konulacaktır.
Üç ara basma posta sistemindeyse yalnız ortadakine döşek konulacaktır.
Tip I Sadece basma
postalar

Tip II Sadece kesme veya tabakalı veya çelik köşebent postalar

Çelik köşebent
Kesme postalar
Tabakalı postalar
postalar
Derinlik
H1 [m] Posta
Posta
Kalınlık Derinlik
Derinlik
(1)
arası
arası
[mm]
[mm]
Kesit
[mm]
[mm] Kalınlık Alt
Boyutlar[mm]
Üst Kalınlık Derinlik
modülü
[mm]
[mm]
[mm]
(2)
uçta uçta
[cm³]
[mm] [mm]
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,68
4,00
4,20

145
155
165
175
185
195
205
215
225
335
245
255
265

19
24
30
35
41
48
51
57
62
67
72
77
82

15
19
23
27
30
34
37
40
43
46
49
52
55

185
200
220
237
255
270
288
305
322
340
355
375
390
408

16
24
30
36
43
40
55
61
68
75
81
87
94
100

23
30
37
44
50
57
66
74
83
91
100
112
124
140

18
24
28
33
37
42
47
53
58
68
80
92
100
117

Tablo 2.1: Postalar
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20
24
28
31
35
36
42
47
50
54
59
63
67
73

20
24
28
31
37
40
46
52
59
66
74
84
94
102

0,7
0,7
0,8
1
1,2
1,7
2,3
3,1
4,4
6
7,9
10,2
12,5
14,5

30x30x3
30x30x3
30x30x4
35x35x4
35x35x4
40x30x4
45x45x5
50x50x5
60x30x6
65x50x5
75x50x6
80x60x7
90x60x7
90x60x8

Tip III Aralarında basma postaların yer aldığı ana postalar (kesme-tabakalı-çelik köşebentli
postalar)
Derinlik H1 [m]
Ana posta ara mesafe
Basma postalar
(1)
Derinlik
1 basma postalı (mm) 2 basma postalı (mm) 3 basma postalı (mm) Kalınlık (mm)
(mm)
1,60
330
440
520
20
18
1,80
365
470
545
25
20
2,00
390
500
570
29
22
2,20
410
520
590
33
24
2,40
446
540
620
37
28
2,60
460
570
640
39
29
2,80
490
590
670
41
31
3,00
515
620
695
43
33
3,20
560
650
730
45
35
3,40
590
690
770
48
39
3,60
620
725
800
50
43
3,68
650
765
840
53
47
4,00
680
800
870
56
51
4,20
-

Tablo 2.2: Postalar



Döşeklerin boyutlandırılması

Döşeklerin boyutlandırılması Tablo 1.3 ve 1.4’te verilmiştir.
Ahşap, dövme ve köşebent döşeklerin kol boyu, dış kaplama hattı üzerinde köşeden
itibaren ölçülür.
Tekne sonlarında, döşeğin kol boyunun, posta arasının 1/3’ünden fazla olmasına gerek
yoktur.
Ahşap döşekler, uygun damarlı ağaçlardan veya tabakalı olarak yapılacak ve uç
kısımlarındaki yüksekliği, boğaz yüksekliğinin yarısından az olmayacaktır.
Salma cıvataların ahşap döşekler içinden geçtiği durumlarda boğaz kısmındaki döşek
genişliği, gerektiğinde cıvata çapının 3,5 katından az olmamak üzere lokal olarak
artırılacaktır.
Ahşap omurgayla köşebent veya levha döşeklerin bağlantı pabuçları, salma cıvataların
geçmesi hâlinde, cıvata çapının en az üç katı genişliğinde flence sahip olacak, kalınlığı levha
döşeğin kalınlığından 2,5 mm daha kalın olacaktır.
Tekne sonlarında, postaların merkezden devamlı olarak geçmesi hâlinde döşek
konulmasına gerek yoktur. Ancak, mümkün olan durumlarda, postalar merkez elemana üç
adet gergi cıvatasıyla bağlanacaktır.
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Kol boyu 250 mm’den az olan döşekler, postalara en az üç cıvatayla, daha uzun
olanlardaysa en az altı cıvatayla bağlanacaktır.
Kol boyu

Dövme döşekler

Ahşap döşekler

Çelik köşebent
döşekler

Tekne
ortasındaki Tekne ortasındaki
Kesit
Boğazda Uçlarda Kalınlık Derinlik
Boyutlar
0,6L
0,6L bölgesinin
modülü
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
3
Bölgesinde
dışında[mm]
[cm ]
[mm]
1,60
350
230
19 x 9
19 x 9
20
40
0,34
20 x 20x 4
1,80
380
250
25 x 10 20 x 10
23
45
0,36
20 x 20 x 4
2,00
410
280
31 x 12 27 x 10
26
68
0,71
25 x 25 x 5
2,20
450
320
38 x 14 33 x 10
31
80
1,00
30 x 30 x 5
2,40
480
350
44 x 16 40 x 10
36
95
1,20
35 x 35 x 4
2,60
510
380
48 x 18 43 x 10
42
108
1,20
35 x 35 x 4
2,80
550
400
52 x 20 47 x 10
47
120
1,90
40 x 40 x 5
3,00
580
430
56 x 22 50 x 12
51
135
2,40
45 x 45 x 5
3,20
610
460
60 x 24 52 x 13
56
148
3,60
50 x 50 x 6
3,40
650
500
64 x 26 54 x 14
60
160
5,70
55 x 55 x 8
3,60
680
530
69 x 28 56 x 16
64
170
6,90
60 x 60 x 8
6,80
720
560
73 x 30 58 x 17
70
180
6,90
60 x 60 x 8
4,00
750
590
77 x 31 61 x 18
75
190
9,00
65 x 65 x 9
4,20
780
620
80 x 31 63 x 20
80
200
10,60
70 x 70 x 9
Notlar: (1) Dış safra omurgalı teknelerde eğer safra / boş deplasman oranı yaklaşık olarak 0,25’den az ise H1
yerine 0,75 H1 değeri uygulanabilir. Salma omurgalı teknelerde ise, H1 yerine 1,15 H1 değeri alınabilir.
(2) Köşebent boyutları bilgi için verilmiştir.

Tablo 2.3: Döşek boyutları
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Kesme ve çelik postalardaki levha
döşekler

Basma postalardaki döşekler
Derinlik
Kol
H1 [m] (1)
boyu
[mm]

Dövme döşekler

Çelik köşebent döşekler (2)

Boğazda
[mm]

Uçlarda
[mm]

Kesit
modülü
[cm3]

Boyutlar
[mm]

Tekne
Tekne ortasındaki
ortasındaki
0,6L bölgesinin
0,6Lbölgesinde
dışında [mm]
[mm]

1,60

220

25 x 6

15 x 6

0,3

25 x 25 x

120 x 3

100 x 3

1,80

250

25 x 6

15 x 6

0,3

5

150 x 3

110 x 3

2,00

280

25 x 8

16 x 6

0,3

25 x 25 x

170 x 3

130 x 3

2,20

310

25 x 10

18 x 6

0,6

5

200 x 3

145 x 3

2,40

350

25 x 12

19 x 6

1,0

25 x 25 x

230 x 4

170 x 4

2,60

375

26 x 13

20 x 6

1,0

5

270 x 4

180 x 4

2,80

405

27 x 14

22 x 6

1,2

30 x 30 x

280 x 4

190 x 4

3,00

430

29 x 15

24 x 6

1,4

5

300 x 5

200 x 4

3,20

465

31 x 16

25 x 6

1,4

30 x 30 x

320 x 5

220 x 4

3,40

495

33 x 17

27 x 6

1,5

5

330 x 5

230 x 4

3,60

530

35 x 17

28 x 6

1,5

35 x 35 x

340 x 6

240 x 4

3,80

-

-

-

-

5

345 x 6

245 x 4

4,00

-

-

-

-

35 x 35 x

350 x 6

250 x 4

4,20

-

-

-

-

5

360 x 6

260 x 5

40 x 40 x
4
40 x 40 x
4
40 x 40 x
4
40 x 40 x
4

Tablo 2.4: Döşek boyutları
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2.3. Döşek Bağlantılarını Yapma
Ahşap döşek yapımında meşe, maun, kestane, karaağaç, tik, “doussie” ve” makore”
gibi ağaç çeşitleri kullanılmaktadır. Ahşap malzemenin hangi ağaçlarda doğal veya tabakalı
olarak kullanılabileceği ve sadece tabakalı olarak kullanılabileceği Tablo 2.1’ de verilmiştir.


Makore (douka)

Gabon, Ivory kıyıları ile Gana'yı içine alan Batı Afrika'da yetişir. 3 m çapındadır ve 54
metrenin 30 m’lik kısmı kullanılır. İç odunu pembe ile kırmızımsı kahverengidir. 5 cm
genişliğindeki beyazımsı pembe renginde olan iç odun açıkça görülür. Düzgün bir dokusu ve
lif yapısı vardır. Yavaş kuruyan bir ağaçtır; ancak yapısal dengesini korur. Yüksek silika
oranı nedeniyle kesici aletleri köreltir. Bazen çivilemede yarılma gösterir. Yine de mekanik
özellikleri, mantarlara ve böceklere karşı direnci, yapışabilme kabiliyeti ve boyanabilme
yeteneği yüksek olmasından dolayı tekne yapımına ve su kontrplağı üretimine çok uygundur.
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Döşekler

III

I

I

II

II

II

II

II

II

III

II

II

Tik

II

Sedir (Türkiye)

II

Sedir (Amerika)

Sapeli

I
I

Meşe (Türkiye)

III

Meşe (Amerika)

III

Maun

Kestane

II

Makore

Karaağaç (Türkiye)

II

Larch

Karaağaç (Avrupa)

II

Köknar (Türkiye)

Iroko

I

Köknar (Amerika)

Doussie

Yapı elemanları
Omurga, kontra
omurga, kıç
bodoslama,
dedvut
Baş bodoslama
Sintine stringeri
Kemere atkısı,
kemere tirizi,
yalı kütüğü

Çam

Ahşap cinsleri

I

II

III

III

II

II
II

II

III

III

II

II

II

II

II

I

II(1) II(1) III

I

II

II

Kesme ve derin
III(2) I
III
II(2) II
postalar
Basma postalar
III
III
Su hattı altındaki
I
II
II III
II
kaplamalar
Su hattı
üzerindeki
I
II
II III III III
kaplamalar
Güverte
I
II
II
kaplaması
Kemereler, dip
III(2) I
II
II II(2)
kirişler
Düşey braketler
II III
II
Yatay braketler
II III
II
Güverte
kaplamalarının
borda, marcin ve
II
merkez
kaplamaları
Ahşap malzemenin kullanım uygunluğu
I- Çok uygun
II- Oldukça uygun
III-Az derecede uygun
Notlar:
(3)
Ahşap malzeme doğal veya tabakalı olarak kullanılabilir.
(4)
Ahşap malzeme ancak tabakalı olarak kullanılabilir.

II

III
III
III

I
I
I

II(1) II(1)
II

II

II

II

II

III

I

III

I
III

II(2)II(2) II(2)
II(1) II
I
I

II

II

II

Tablo 2.1: Ahşap teknelerde kullanılan ağaç cinsleri
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III

III

I

II(2)

I



Kestane

Anadolu kestanesi Marmara, Trakya ve Karadeniz kıyılarında bazen toplu;fakat
çoğunlukla dağınık olarak yetişir. Tekne yapımında kullanılan diğer türleri de Avrupa'nın
güneyinde, Kuzey Afrika'da ve ABD'nin güney kısımlarında bulunur. Ancak bu türleri uzun
zaman boyunca mantarların ve böceklerin tehdidi altında kaldığından yapısal özelliklerini
kaybetmiştir ve çok azı ayakta kalabilmiştir.
Kereste olarak meşeye çok benzer. Dış odunu dar, iç odunu geniştir. İlkbahar
dokusundaki gözenekleri açıkça görülebilecek iriliktedir. Sonbahar dokusundaki gözenekleri
çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Öz ışınları çok incedir. Kestaneyi meşeden
ayıran en belirgin özellik, öz ışınlarının görünmemesidir. Dış odunu kirli sarı, bazen beyaz
ve gri olur. İç odunu sarı kahverengidir. Kesilip açık havada bırakılan kestanenin rengi
zamanla koyulaşır. Koyulaşma iç odunda daha belirgindir.
Tekne yapımına çok uygun bir ağaç olan Anadolu kestanesi sert, sıkı yapılı ve
esnektir. Kolay yarılır. Uzun iplikli olduğundan kolay bükülür. Az çalışır. Meşeye göre daha
eş yapılıdır. Bu da işlenmesini kolaylaştırır. Havanın bozucu etkilerine dayanıklıdır. Bol
tanelidir, bu yüzden çok iyi boyanır. İyi verniklenir. Mantarlara ve mikroorganizmalara karşı
dayanıklıdır. Su altında olağanüstü bir dayanım gücü vardır.
Çivi, vida ve tutkalla iyi bağlantı kurar. Vurulma, basılma, ezilme, sürtünme gibi fizik
etkilere dayanımı yüksektir.
Ticari olarak kullanılabilecek az sayıdaki diğer türleri de yüksek dayanıma ve iyi bir
boyutsal dengeye sahiptir. Anadolu kestanesine nazaran daha hafif olması ile birlikte çok
yavaş kurur. Boyları 20 ile 30 metre arasında değişir, çapı ise 3 metre ve daha fazla olabilir.
Kestane ağacı keresteleri, kaplama yapılmadan önce yapısında bulunan, bazı suda
çözünen ekstraktif maddeleri odundan uzaklaştırmak için bir süre deniz içinde
bekletilmektedir. Keresteler denizden çıkarıldıktan sonra doğal kurutmaya bırakılır.
Kurutulan keresteler doğal eğiminde yerine göre kullanılır.
Çok eğimli kereste bölümlerinde nadir olarak ısıtma ve kaynatma yöntemi kullanılarak
ağaca esnek bir yapı kazandırılır.
Tekne yapımı dışında meşe gibi yapıların içinde ve dışında, doğramacılıkta, köprü ve
iskele ayaklarında kullanılır. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir.
Özellikle bükme mobilyalarda aranan bir ağaçtır.


Karaağaç

150 yakın türü olmasına rağmen bunlardan yalnızca beşi tekne yapımında kullanılır.
Yerli karaağaç Karadeniz Bölgesi’nde orman hâlinde, Avrupa'daki türü ise İskandinavya'da
ve Rusya'nın kuzeyinde yetişir. Ayrıca üç türü de ABD'nin Missisipi Vadisi'nde, Rocky
Dağları'nda ve kuzey kısımlarında bulunur.
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Çember gözeneklidir. İlkbahar dokusu açık renkli, çok gözenekli ve kaba yapılıdır.
Sonbahar dokusu koyu renkli, daha küçük gözenekli ve sıkı yapılıdır. Öz ışınları özellikle öz
kesitte açık kahverengi küçük parlak pulcuklar hâlinde görünür. Karaağacın iletken
dokusunu oluşturan gözenekler iridir, iğne yırtığı şeklindedir ve çıplak gözle görünür. Yıllık
halkaları belirgindir. Damar kesitte canlı ve belirli damar süsleri vardır.
Yeni kesilmiş karaağaçta dış odun sarımsı beyazdır. Zamanla koyulaşarak açık kırmızı
kahverengi olur. İç odunu ise açık tonda çikolata kahverengisi rengindedir. Yerli
karaağacının en değerli türü "ova karaağacı" olarak bilinir. Ova karaağacının kerestesi sert,
sıkı yapılıdır. Uzun liflidir. Meşe kadar dayanıklıdır. Basınca karşı dayanımı iyidir. Zor
işlenir. Kesici aletlerin ağızlarını çabuk köreltir. İyi boyanır ve verniklenir.
Ancak iri gözenekli olduğundan mat rengini verecek vernikleme işlerinde
kullanılmalıdır.
Avrupa karaağacı, yüksek esnekliğe sahiptir ve buharla eğme işine uygundur. İyi bir
boyutsal dengesi vardır. İç odunu suya dayanıklıdır. Dış tehditlere karşı ak meşeden daha iyi
korunur. İyi çivi ve vida tutar. Boyanması kolaydır.
ABD'de yetişen Amerikan karaağacı "beyaz karaağaç", slippery karaağacı "kızıl
karaağaç ", kaya karaağacı da "mantar" karaağacı olarak tanınır. Amerikan ve kızıl karaağacı
diğer türlerine göre daha yumuşaktır ve az esnektir. Ancak ani yüklerde yüksek direnç
gösterir. Sert türü olan kaya karaağacının ise mükemmel bir eğilme özelliği vardır. Genel
olarak boyları 30 metre, çapları 1 metre civarındadır.
10 metreden küçük teknelerin omurga, salma ve kaplamaları için çok uygundur. İyi bir
mobilya ağacıdır. Masif kaplama olarak mobilya üretiminde çok kullanılır. Zengin damar
desenleri yüzünden aranır. Köprü ve iskele inşaatında da kullanılır.


Meşe

Meşeler, kırmızı ve beyaz meşe grubu olmak üzere ikiye ayrılır ve toplamda yaklaşık
400 türü vardır. Bu türleri kesin olarak birbirinden ayırmak güçtür. Yine de çok eski
zamanlardan beri kullanımı yaygın olması nedeniyle tekne yapımına uygun türleri
bilinmektedir. Bu türleri Türkiye'deki Trakya, Marmara ve Bolu dolaylarında, orta ve kuzey
Avrupa'da, ABD'nin doğu ve güney kesimlerinde bol miktarda elde edilir.
Öz ışınların en belirgin göründüğü ağaç türü meşedir. Öz kesitte parlak pulcuklar veya
şeritler hâlinde görünür. İlkbahar dokusunda 4–5 sıra iri ve yuvarlak gözenek vardır.
Sonbahar dokusunda gözenekler küçülür ve sıklaşır. Yıllık halkaları belirgindir.
Meşenin çok sayıda değişik türü olmasına rağmen, genellikle kaba dokulu ve iri
gözeneklidir.
Kırmızı meşe grubunun dış odunu yaklaşık olarak beyaz renktedir ve kabaca 2 ile 5
cm arasında genişliğe sahiptir. İç odununun ise kahverengi ile kırmızı arasında bir rengi
vardır. Ağır bir ağaçtır ve kurumadaki büzülme oranı oldukça yüksektir.

64

Beyaz meşe grubunun dış odun özellikleri kırmızı grupla aynıdır. Ancak iç odunun
rengi grimsi kahverengidir. Kırmızı meşe grubundan daha ağırdır ve çürümeye karşı direnci
iyidir.
Beyaz meşe grubu ile kırmızı meşe grubunu ayırt etmek için iç odundaki gözeneklerin
yerleşimine ve boyutuna bakmak yeterlidir. Bu gözenekler beyaz meşede daha dolgundur.
Meşenin sert veya yumuşak olması çoğunlukla yetiştiği yere bağlıdır. Dar ve sık yıl
halkalı meşe kerestesi eş yapılı özellik gösterir ve genellikle yumuşak olur. Kalın ve seyrek
halkalı meşenin kerestesi ise sert olur. Zor işlenmesine rağmen iyi yapışma ve iyi çivi, vida
tutma özelliğine sahiptir. Az çalışır. Kolay yarılır. Bazı türleri orta sert, bazıları çok serttir.
En ağır ve dayanıklı meşe türü, ABD'nin Virginia eyaleti'nde yetişen meşedir. Tekne
yapımına da çok uygundur. Meşenin türleri arasında az esnek ve çok esnek olanları da
vardır. Ani yüklere karşı direnci yüksektir. Bu, beyaz meşede daha fazla olduğu için
teknelerde kırmızı meşeden daha fazla kullanılır. Havanın ve nemin bozucu etkilerine karşı
en büyük dayanımı gösteren ağaçtır. Dış odunu, iç odunu kadar dayanıklı değildir.
Bünyesindeki bol tanen yüzünden en iyi boyanabilen ağaçtır. Özellikle kimyasal
boyalarda bu durum açıkça görünür. Kolay verniklenir. Ancak iri gözenekli olduğu için mat
verniklenecek işlerde kullanılması daha uygun olur.
Kalın ve seyrek halkalı sert meşe kereste yapıların dış ve iç bölümlerinde kullanılır.
Teknelerin omurga, salma, kiriş, stringer ve postalarında kullanıma elverişlidir. Köprü ve
iskele ayaklarında sert meşe kerestesi olumlu sonuç verir. Yumuşak tür meşenin masif ve
kaplaması mobilya üretiminde, yapıların iç bölümlerinde, dekorasyon uygulamalarında
aranır.
Döşekler, teknelerde dip yapıda mukavemeti artıran elemanlardandır. Özellikle
postaların birbirine ve omurgaya bağlanmasında önemli görevleri vardır. Döşekler tekne
boyunca bağlantıları sağlar. Döşeklerin bağlantıları sotropoya, omurgaya ve postalara
genellikle cıvatalar yardımıyla yapılır. Tablo 2.2’de tekne derinliklerine göre bağlantılarda
kullanılan cıvata ölçüleri verilmiştir.
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Cıvataların çapları
Boğazda
Kollarda
Teknenin derinliği Kesme, tabakalı
Kesme veya
H1 [m]
veya çelik Basma postalarda tabakalı veya
Basma
postalarda
[mm]
çelik postalarda postalarda [mm]
[mm]
[mm]
1,8
8
7
7
7
2,0
9
8
8
7
2,2
10
8
8
7
2,4
12
8
8
8
2,6
12
9
9
8
2,8
14
10
10
8
3,0
14
12
12
8
3,2
16
12
12
9
3,4
18
14
14
9
3,6
20
14
14
9
3,8
20
14
4,0
20
16
4,2
22
16
Boyuna yapı elemanlarının bağlantıları
Cıvata çapı
Geçmeler ve
Yatın merkezi simetri
Kemere atkıları ve
Teknenin boyu L [m]
bodoslama
düzlemindeki elemanlar
kemere braketleri
paraçolu kolları
[mm]
[mm]
[mm]
14
14
11
8
16
16
11
8
18
18
12
10
20
18
14
11
22
20
14
11
24
20
14
11
26
20
14
11
28
22
16
12
30
22
18
14
Tablo 2.2: Ahşap döşek bağlantıları

66

2.4. Döşek Omurga Bağlantıları
Döşekler uygun ölçülerde hazırlanıp temizlendikten sonra omurga üzerinde
bağlanacağı yer tespit edilir. Markalanan yere ve döşeğin alta gelecek kısmına epoksi tutkal
sürülerek döşek omurganın üzerine yerleştirilir.
Burada omurgaya yerleştirirken döşeğin daha sonra postalara bağlanacağı düşünülerek
postalara paralel olarak yerleştirilmesine özen gösterilir. Omurga üzerine yerleştirilen
döşekler daha sonra sıkılarak ya da uygun ölçüde çiviler kullanılarak omurgaya çakılır.

Resim 2.1: Döşek omurga bağlantıları

2.5. Döşek Posta Bağlantıları
Omurgaya yerleştirilen döşeklerin postalara bağlantısı yapılır. Döşeklere, yapımı
esnasında postalara kolay bağlanması için önceden tespit edilen yerlerden cıvata delikleri
açılmalıdır. Açılmış bu delikler cıvataların bağlanacağı yere de aynı zamanda kılavuz olur.
Uygun cıvatalar kullanılarak teknenin sağ ve sol kısmında kalan postaların döşeklere
aralarına epoksi tutkalı da sürülerek bağlantıları sağlanır. Bu bağlantı sayesinde postaların
omurgaya bağlantı mukavemetleri de artırılmış olur.

Resim 2.2: Döşek posta bağlantıları
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2.6. Döşek Sotropo (İç Omurga) Bağlantıları
Türkiye’de bölgesel olarak ahşap tekne imalatı farklı şekillerde yapılmaktadır. Bazı
bölgelerde (Muğla-Fethiye gibi) omurganın alt kısmında karina kısmı bulunur. Bazı
bölgelerde de (Muğla-Bodrum gibi) omurganın üst kısmına döşekler yerleştirildikten sonra
döşeklerinde üzerine tekne boyunca devam eden sotropo denilen yapı elemanı bağlanır.
Döşekler, sotropoyla omurga üzerinde kalır ve bağlantı direkt olarak sotropodan
omurgaya cıvatalar yardımıyla yapılır.

Resim 2.3: Döşek sotropo bağlantıları
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ
Ahşap döşek uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ahşap döşek yapımı için uygun ağacı seçiniz.

 Ahşap döşek yapımında uygun
ağacı seçmek önemlidir.

 Gerçek döşek boyutlarının
çıkarılmasında ofset tablosundan
yararlanmalısınız.

 Ahşap döşeklerin boyutlarını ofset
tablosundan çıkarınız.
 Döşek formunu belirleyiniz.

 Projeye göre döşek formunu
belirlemeye özen gösteriniz.

 Döşek formunu şablon üzerine 1/1 ölçeğinde
çiziniz.

 1/1 ölçeğinde şablon hazırlamak
döşeklerin doğru olarak
hazırlanmasına yardımcı olur.
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 Formuna uygun olarak döşek şablonunu şerit
testere makinesinde kesiniz.

 Formuna uygun olarak döşek
şablonunun kesilmesine özen
gösteriniz.

 Şablon üzerinde döşek bağlantı kısımlarını
çıkarınız.

 Şablon üzerinde döşek bağlantı
kısımlarının çıkarılmasına özen
gösteriniz.

 Kesilen döşekleri omurga üzerine bağlamadan
önce rende, törpü, eğe kullanarak temizleyiniz.

 Kesilen döşekler bağlantı
öncesinde temizlenmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
Ahşap döşeklerin bağlantı uygulamalarını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ahşap döşekleri omurgaya bağlamak üzere
omurga üzerinde yerlerini tespit ediniz.
Ahşap döşekleri omurgaya bağlayınız.

 Omurga üzerine bağlanacak
döşeğin yerini tespit ediniz.

 Döşeklerin omurgaya bağlanırken
tam olarak oturmasına özen
gösteriniz.

 Ahşap döşekleri postalara bağlayınız.

 Döşeklerin karşılıklı postaları
hizalamasına dikkat ediniz.

 Ahşap döşeklerin omurga ve posta
bağlantılarını yaptıktan sonra kontrol ediniz.

 Ahşap döşeklerin omurga ve posta
bağlantılarının düzgün ve eksiksiz
olmasına hassasiyet gösteriniz.

 Ahşap döşekleri sotropoya bağlayınız.

 Sotropoyu döşeklere bağlarken
tam olarak oturmasına özen
gösteriniz.
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 Ahşap döşekleri bağlarken epoksi tutkalı, çivi
ve cıvata kullanınız.
 Epoksi tutkalını kullanırken
reçineye 1/1, 1/2 ölçüsünde
sertleştirici koyunuz. Uygun olan
çivi ve cıvatayla bağlama işlemini
tamamlayınız.

 Döşek bağlantı işlemi bittikten sonra tutkal
artıklarını temizleyiniz.

 Tutkal artıklarını tutkal tamamen
kuruduktan sonra temizleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Döşekler, teknenin dip yapı elemanlarındandır.

2.

( ) Döşekler sadece ahşaptan yapılır.

3.

( ) Döşeklerin hangi büyüklükte olacağının önemi yoktur.

4.

( ) Teknelerde döşekler destek elemanlarındandır.

5.

( ) Döşekler, postaları karşılıklı olarak omurga üzerinde birbirlerine bağlar.

6.

( ) Döşeklerin yapılması sırasında şablon hazırlamaya gerek yoktur.

7.

( ) Döşek formunun verilmesinde kaba kesimi şerit testere makinesinde kesebiliriz.

8.

( ) Döşek formunu istediğimiz şekilde verebiliriz.

9.

( ) Döşek bağlantılarını yaparken epoksi tutkalı kullanırız.

10.

( ) Döşekleri postalara bağlamaya 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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Yat borda konstrüksiyonu 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 Ölçütleri
1. Çalışma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?
2. Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?
3. Kullanacak malzemelerin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
4. Çalışma ortamında yeterli güvenlik tedbiri aldınız mı?
5. Posta yapımı esnasında olabilecek yaralanmalara tedbir aldınız mı?
6. Çalışırken uygun kalıbı kullandınız mı?
7. Kullanılan araç gereçleri işlem sonunda kaldırdınız mı?
8. İş önlüğü giydiniz mi?
9. Uygun ağacı tespit ettiniz mi?
10. Projeye uygun şablon hazırladınız mı?
11. Şablona göre kalıp formunu ayarladınız mı?
12. Posta kalıp platformunu hazırladınız mı?
13. Yeteri ölçüde işkence hazır bulundurdunuz mu?
14. Epoksi tutkalı hazırladınız mı?
15. Posta kalıbına dilinmiş tabaka hâlindeki ağaçları yerleştirdiniz mi?
16. Postaları kalıp üzerinde sıktınız mı?
17. Kuruma süresini bekleyip kalıptan postaları söktünüz mü?
18. Sökülen postaların tutkal artıklarını temizlediniz mi?
19. Postalara perdah işlemi yaptınız mı?
20. Postaları omurgaya bağladınız mı?
21. Postaları döşeklere bağladınız mı?
22. Postaları ıstralyalara bağladınız mı?
23. Postaları kemerelere bağladınız mı?
24. Uygun ağacı tespit ettiniz mi?
25. Projeye uygun şablon hazırladınız mı?
26. Şablona göre kalıp formunu ayarladınız mı?
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Hayır

27. Epoksi tutkalı hazırladınız mı?
28. Kuruma süresini beklediniz mi?
29. Tutkal artıklarını temizlediniz mi?
30. Döşekleri omurgaya bağladınız mı?
31. Döşekleri postalara bağladınız mı?
32. Sotropoyu döşeklere bağladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
Y
Y
D
D
Y
D
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
Y
D
D
Y
D
Y
D
Y
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