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Yat Formu Çıkarma

MODÜLÜN SÜRESİ
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MODÜLÜN AMACI

Bireye / öğrenciye yat formu çıkarma ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.

1. İskeleti tamamlanmış teknenin form çıtalarını
MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

hazırlayabileceksiniz.

2. Hazırlanmış form çıtalarının montajını yaparak
tıraşlama işlemini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM

Ortam: Yat imalat atölyesi,

ORTAMLARI VE

Donanım: Yat yapımda kullanılan araç gereç, el makineleri

DONANIMLARI

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 test,

DEĞERLENDİRME

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 sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu
gücüyle ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden biridir.
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taşımacılık alanlarında
giderek artan ihtiyaçları karşılamada gemi yapımı sektörü önemli katkılar sağlamaktadır.
Yat imalatının yapılabilmesi için Yat formunun belirlenmesi gerekmektedir. Yat
formu oluştururken endaze planından yararlanmalıyız. Endaze planlarına göre yat formunu
verebilecek ve tıraşlama işlemleri yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
İskeleti tamamlanmış teknenin form çıtalarını hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yat imalatı yapan tersanelerde tekne formlarını inceleyiniz.



Yat imalatı yapan firmalardan katalog temin ederek tekne formlarını
inceleyiniz.



İnternet ortamında tekne formları hakkında bilgi edininiz.

1. YAT FORM ÇITASI HAZIRLAMA
1.1. Tanıtılması
Bir ahşap tekneyi yapabilmek için o teknenin planı gerekir. Onun için genellikle tekne
yapım planları çizilmiştir. Ahşap tekneler bu planlara göre yapılır. Tekneye form verilmesi
de bu planlara uygun yapılmalıdır. Plana uygun ve ölçüsünde hazırlanmış tekne elemanları
belli bir sıra takip edilerek monte edilir.
Omurga tezgâh üzerinde kalıba bağlanır, baş ve kıç bodoslamalar omurgaya bağlanır.
Postalar da sırasıyla kurala uygun bir şekilde omurgaya bağlanır. Teknenin başından sonuna
doğru posta başları takip edilerek form çıtaları kalıp dışından tutturulurken uçlarından da baş
ve kıç bodoslamalara esnek olarak bağlanarak istenilen şekilde tekne formu verilmesi
sağlanır.


Ahşap tekne planları, şu çizimlerden meydana gelir:









Endaze planı: En kesit, boy görünüş, plan görünüş
Ahşap teknenin bütün donanımlarının yandan görünüş resmi
Ahşap teknenin boyuna kesiti, yelken ve donanımları hariç, bütün
donanımlarının görünüş resmi
Ahşap teknenin tam plan görünüşü (Bu görünüşte direk ve yelkenler
gösterilmez yalnız güverte üzerindeki bütün donanımlar gösterilir.)
Kıçtan görünüş
Baştan görünüş
Ortadan enine kesit, baş tarafa doğru bakış ve bütün aksesuarın görünüşü
Ortadan enine kesit, kıç tarafa doğru bakış ve bütün aksesuarların
görünüşü
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Detay planları: Ahşap teknenin bütün donanım ve aksesuarının tek tek
model ölçeğinde çizimleri

Şekil 1.1: Tekne ve yat planları

Bu planların dışında ayrıca tekne ve yat modelinin, omurga posta ve güvertelerin nasıl
monte edileceğine, teknenin dış kaplamasının nasıl yapılacağına dair çizimler de bulunur.

1.2. Önemi
Tekne ve yat formu verilirken form verilecek yüzeylerin pürüzsüz bir şekilde olmasına
özen gösterilmeli, yüzme merkezinin ağırlık merkeziyle aynı yerde olması sağlanmalıdır.
Çünkü teknenin planlanan tirimde (dengede) durması gereklidir. Bu denge sağlanmazsa
teknede öne, arkaya veya sağa, sola doğru yatmalar olabilir. Ayrıca tekne formu verilmeden
güverte, kamara ve tekne üstü diğer bölümlerin yapımına geçilemez.
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1.3. Form Çıtaları
Omurganın üzerine, baş ve kıç bodoslamalara yakın kısma ve ortaya olmak üzere,
omurgaya dik, yanlara doğru çıkan kaburganın ilk üç parçası konur.
Kaburga, her biri iki parçadan oluşan postalardan meydana gelir. Teknenin su altında
kalan kısmını oluşturan döşek sırasının bu üç kalıp parçası, kaburganın formunu belirleyecek
olan yalancı formaya desteklik eder. Tiriz adı da verilen bu ince çıta, kalıpların dışına
tutturulurken uçlarından da baş ve kıç bodoslamalara bağlanır. Form çıtaları sadece beş
noktada sabitlendiğinden esnektir, dolayısıyla şekil vermeye elverişlidir.
Form çıtaları esnek olarak bağlandığı için ileri geri oynatılarak teknenin suyun altında
kalacak kısmının şekillendirilmesine önemli katkı sağlar. Ahşap teknelere değişik formların
verilmesinin birçok nedeni vardır. Ahşap tekne yapım tekniği, kendine özgü bir gelişim izler.
Bunlar yat sahiplerinin verdiği siparişler dışında, yüzyıllar boyunca süren gelişimin,
coğrafyanın ve iklimin olduğu kadar göç, savaş ve ticaret gibi toplumsal olayların da izlerini
taşır.
Tekne tipleri ve yapım teknikleri bu etkenlerle bazen özgün biçimler alırken bazen de
çeşitli yörelerin tip ve tekniklerinden etkilenir.
Örneğin sert iklim koşulları, durup durup kabaran bir deniz ve bu denizin kıyılarındaki
doğal liman yetersizliği, Karadeniz’i Akdeniz’den ayıran temel coğrafi özelliklerdir. Bu ve
benzeri özellikler yüzünden sık sık ortaya çıkan karaya sığınma zorunluluğu, Karadeniz’in
kendine özgü sağlam gövdeli tekne tiplerinin gelişmesine yol açmıştır. Bu gövdeler hem
denizin olumsuz koşullarına dirençli hem de karaya çekilmeye elverişli bir yapı gösterir.
Karadeniz’de bölgeler arası etkilenmelerle ortaya çıkan Akdeniz ve Ege tipi teknelerin
yanı sıra, tamamen özgün yapıdaki taka, çektirme ve alamana tipi tekneler de görülür.
Karadeniz’de ahşap tekne yapımında geleneksel olarak önce iskelet tekniği kullanılır.
Bu teknik, başlıca üç aşamadan oluşur.
İskeleti oluşturan taşıyıcı parçalar birbirlerine uygun yöntemlerle bağlanarak iskelet
kurulur ve teknenin gövde biçimi ortaya çıkar. Ardından, iskeleti ortaya çıkan gövde ve
güverte uygun bir sırayla kaplanarak bir kabuk elde edilir. Üçüncü ve son aşama, iç
mekânların şekillendirilmesi ve ince işlerinin tamamlanmasıdır.
Tekne sudayken çeşitli yönlerden gelen fiziksel güçlerle karşı karşıya kalır. Sürekli
devinim durumunda bulunan teknenin taşıyıcı yapısının sağlam olması gerekir. Bu yapının
bel kemiği teknenin içyapısını oluşturan iskelettir.
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1.4. İnşa İskelesinin Oluşturulması
Büyük bir tekne yapımında, meydana gelebilecek aksaklıklar göz önüne alınarak
sağlam bir inşa iskelesi oluşturulur.
Zeminin oluşturulmasına, teknenin enine yönünde iki postada bir 5x8 cm ebatlarında
ve teknenin genişliğini kurtaracak boyda parçaların döşenmesine başlanır. Bu parçalar
teknenin boyu yönünde yardımcı parçalarla birbirine bağlanır. Tam ortadan boydan boya
kılavuz ip çekilerek omurganın üzerine oturacağı destek parçalarının yüksekliği her
postadaki kavis dikkate alınarak belirlenir. Desteklerin genişliği papel kaplamanın
yapıştırılacağı lambanın dışına taşmayacak şekilde olmalıdır. Yükü dağıtmak için destekler,
boyuna yönde her iki taraftan yardımcı parçalarla birbirine bağlandıktan sonra yanlardan
zemine sabitlenir.
Kendi içinde üç boyutlu bir bütün oluşturan iskeletin yapımına, orta merkezden geçen
omurga ile başlanır.


Omurganın teraziye alınması

Hazırlanan inşa iskelesinin üzerine oturtulan omurganın üzerinde işaretlenen TSH
(teknenin su hattı) noktalarına birer çivi çakılarak ince bir ip gerilir. Su terazisi ile bu ipin
teraziye alınması sağlanarak boy yönünde teraziye alınan omurga, önden ve arkadan
takozlarla (paraçollar) desteklenir. Daha sonra, su terazisi omurganın orta kısmına konularak
enine yönde teraziye alınır. Teraziye alınan omurga baş ve kıç bodoslamadan desteklerle
sabitlenir.

Resim 1.1: Baş ve kıç bodoslamaların omurgaya monte edilmesi

Omurga tek bir uzun ağaçtan elde edilirken bodoslamalar, gereken eğime göre bir ya
da iki eğri ağaçtan çıkartılır. Orta merkezi oluşturan bu ana öge dayaklarla desteklenirken
şakulü alınarak yere dik olması sağlanır.
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Resim 1.2: İnşa iskelesinin hazırlanması

Bir sonraki aşamada omurganın üzerine, baş ve kıç bodoslamalara yakın kısma ve
ortaya olmak üzere, omurgaya dik, yanlara doğru çıkan, kaburganın ilk üç parçası konur.
Kaburga, her biri iki parçadan oluşan postalardan meydana gelir. Teknenin su altında kalan
kısmını oluşturan döşek sırasının bu üç kalıp parçası, kaburganın formunu belirleyecek olan
yalancı formaya desteklik eder. “Tiriz” adı da verilen bu ince çıta, kalıpların dışına
tutturulurken uçlarından da baş ve kıç bodoslamalara bağlanır. Yalancı forma sadece beş
noktada sabitlendiğinden esnektir, dolayısıyla şekil vermeye elverişlidir.

Resim 1.3: Form çıtalarının hazırlanması

Bu çıtayı ileri geri oynatarak teknenin suyun altında kalacak kısmının şekline karar
verir. Yalancı formanın üçüncü boyutta tanımladığı bu çizgiye göre diğer döşekler
şekillendirilir ve çakılır. İskeletin iki tarafı aynı zamanda kaplanır. Küçük teknelerde su
kesiminin altı kaplanırken tekne yan yatırılır, bazen de ters çevrilir.

7

Resim 1.4: Form çıtalarının esnek olacak şekilde bağlanması

Bir sonraki aşamada “ıskarma” adı verilen, postaların ikinci parçasının kalıpları öne,
arkaya ve omurganın orta bölgesine yerleştirilir. Bu defa iki ya da üç sıra yalancı forma
çekilir. Su üstünde kalan bu bölümün genel formu, teknenin işlevine göre suya giriş açısını,
güvertenin dış hatlarını ve yüksekliğini belirler.
Örneğin kıç üstünden ağ bırakacak bir balıkçı teknesinin arka kısmının ne kadar alçak,
ne kadar şişman olacağına, tekne ustası, kendi ustasından öğrendiklerine ve deneyimlerinden
çıkardıklarına dayanarak karar verir. Döşekler ve ıskarmalar birbirine bindirme yaparak
cıvatalanır. Parla adı verilen bu birleşim yeri düz ya da geçmeli olabilir. Ne kadar bindirme
yapılacağına deneyimler sonucunda ulaşılmıştır.
Birleştirilen parçaların kalınlığının 6 - 8 katı olarak uygulanan bindirme miktarı,
günümüzde yapılan ahşap teknelerin mühendislik hesaplamalarında elde edilen optimal
değerlerle aynıdır.
İskeletin çerçevesini tamamlayan elemanlar, güverteyi taşıyan kirişlerdir. “kemere”
adı verilen bu ögeler sancak tarafından iskeleye uzanır ve bir postayı diğerine bağlar. Bu
parçalara güvertedeki suyu yanlara aktaracak bir biçimde eğim verilir.
Teknenin büyüklüğü ve genel formuna göre postalar ve kemerelerden oluşan bu
iskelet sistemini oluşturan ögelerin sayısı, aralık uzaklıkları, bağlanış yöntemleri (kelebek
geçme, baltacık geçme vb.) ve boyutları (uzunluk ve kesit ölçüleri) değişiklik gösterir.
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Çoğunlukla omurgaya paralel boyuna ögeler, enine kesit oluşturulduktan sonra
yerleştirilmeye başlanır. Bu ögeler kaburganın ek yerlerinden geçen istralya, omurganın
üstünden geçerek postaları arada bırakan iç omurga ve karaya çekildiğinde, iki taraftan
kızaklara oturduğu yerleri içeriden destekleyen (yani, sudaki duruma göre farklılaşan yük
dağılımını karşılayan) başka boyuna elemanlardır.
Bütün bu tekne elemanları tekne formunun oluşmasında doğrudan etkilidir. Tekne
iskeleti oluştuktan sonra formu da ortaya çıkmış olur. Sonrasında teknenin kaplanmasına
başlanabilir.

Resim 1.5: Tekne formunun oluşturulması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yat form çıtaları çıkarma uygulaması yapınız.
İşlem Basamakları
 Tekne yerleştirme planını inceleyiniz.

Öneriler

 Tekne yerleştirme planını
incelerken tekne formu hakkında
fikir sahibi olunuz.

 Tezgâh hattını hazırlayınız.
 Tezgâh hattını kurmak için
gerekli hazırlıkları yapmaya özen
gösteriniz.

 Önceden hazırlanmış omurga, posta, baş ve kıç
bodoslamaları tezgâh hattına taşıyınız.
 Önceden hazırlanmış omurga,
posta, baş ve kıç bodoslamaları
tezgâh hattına dikkatli bir şekilde
taşıyınız.

 Omurgayı tezgâh hattı üzerinde hazırlayınız.
 Omurgayı tezgâh hattı üzerinde
tek parça olarak hazır hâle
getiriniz.

 Baş bodoslamayı omurgaya bağlayınız.

 Baş bodoslamayı omurgaya
bağlarken birleştirme açısına özen
gösteriniz.
 Şakule alarak yere dik durmasını
sağlayınız.
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 Kıç bodoslamayı omurgaya bağlayınız.
 Kıç bodoslamayı omurgaya
bağlarken birleştirme açısına özen
gösteriniz.
 Şakule alarak yere dik durmasını
sağlayınız.

 Postaları omurgaya bağlayınız.

 Postaları omurgaya bağlarken
simetri olmasına özen gösteriniz.

 Form çıtalarını, posta başlarını çevreleyecek
şekilde esnek olarak bağlayınız.
 Form çıtalarını ayar yapabilmek
için esnek olarak bağlamaya özen
gösteriniz.

 Form çıtalarından yararlanarak tekne formunu
veriniz.
 Form çıtalarını ileri geri hareket
ettirerek tekne formunu veriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Tekne formu oluşturulurken tezgâh hattına hangi tekne elemanı yatırılır?
A) Posta
B) Baş bodoslama
C) Omurga
D) Kıç bodoslama
E) Döşek

2.

Hangi tekne elemanı monte edilirken şakule alınır?
A) Baş ve kıç bodoslama
B) Istralya
C) Posta
D) Döşek
E) Kemere

3.

Teknenin tirimde durmasını aşağıdaki kelimelerden hangisi ifade eder?
A) Dayanıklı
B) Denge
C) Güven
D) Emniyet
E) Destek

4.

Form çıtalarına tekne ustaları ne ad vermişlerdir?
A) Paraçol
B) Atkı
C) Küpeşte
D) Tiriz
E) Lumbuz

5.

Aşağıdaki tekne bölümlerinden hangisi tekne formuna etki eder?
A) Güverte
B) Kamara
C) Tekne iskeleti
D) Üst bina
E) Kaptan köşkü
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Tekne formu verilirken tekne elemanları belli bir sıra izlenerek monte edilir.

7.

( ) Form çıtalarının kalıp dışından tutturulmasına gerek yoktur.

8.

( ) Baş ve kıç bodoslamaların şakule alınarak yere dik durmaları sağlanmalıdır.

9.

( ) Form çıtaları çekilirken esnek olmasına gerek yoktur.

10.

( ) Omurga tek parçadan oluşur.

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–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Hazırlanmış form çıtalarının montajını yaparak tıraşlama işlemini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yat imalatı yapan tersanelerde tekne tıraşlama işlemlerini inceleyiniz.



Yat imalatı yapan firmalardan katalog temin ederek tekne tıraşlama işlemlerini
inceleyiniz.



İnternet ortamında tekne tıraşlaması hakkında bilgi edininiz.

2. TIRAŞLAMA YAPMA
2.1. Tanımı
Ahşap teknelerin imalatı ve form verilmesi esnasında her aşamada tıraşlama işlemine
gereksinim duyulur. Tıraşlamayı herhangi bir işlem sırasında verilmesi gereken form
dışındaki fazlalıkların temizlenmesi diye tanımlayabiliriz. Tekne yapımıyla uğraşan
tersanelerde tıraşlama işlemi, uygulama yapılacak işin durumuna göre el rendesi, el planyası,
gemici keseri, el zımpara makineleri vb. aletlerle yapılmaktadır.

Resim 2.1: Gemici keseri

Yapılacak tıraşlamanın konumu, talaş derinliği, elde edilecek yüzeyin pürüzsüz
olması, verilecek form işlemler düşünüldüğünde farklı tıraşlama alet ve makineleri
kullanılmalıdır.

14

2.2. Önemi
Ahşap teknelerin imalatı sırasında tersanede çalışan ustalar çok fazla sayıda tekne
elemanını hazır hâle getirir, bunları birbirlerine monte eder, önce teknenin bölümlerini sonra
da tekneyi oluştururlar. Bütün bu aşamalarda tekne elemanlarının her birisi için tıraşlama
yapılması gerekir. Teknenin düzgün ve ölçüsünde bir form alabilmesi için tıraşlama
işleminin hassas olarak yapılması önemlidir.

Resim 2.2: Omurga baş ve kıç bodoslamada tıraşlama yapılması

Tekne elemanlarının (omurga, bodoslamalar, postalar, döşek vb.) yapımı sırasında
tıraşlama yapılacağı gibi birbirlerine montajlarından sonra da tıraşlama yapılabilir.
Tezgâh hattı üzerinde omurga ve bodoslamalar lamine tekniğinde tek parça olarak
hazırlanabilir. Lamine tekniğinde, dilinmiş ahşap levhaların yapıştırılmasıyla istenilen
ölçüde yekpare iş parçaları sağlanır. Yapışma sırasındaki tutkal atıkları temizlenmeli,
taşkınlıklar ve fazlalıklar rende ya da el planyasıyla tıraşlanmalıdır.
Postaların omurgaya monte edilmesi ve form çıtalarının çekilmesinden sonra tekne
formunu yakalamak için postadaki şişkinlikler, gemici keseri kullanılarak alınmalıdır.

Resim 2.3: Form çıtaları çekilirken tıraşlama yapılması
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Tekne yapımında denge ve simetri çok önemli bir yer tutmaktadır. Ahşap teknelerin su
üzerinde durabilmeleri için teknenin istenilen tirim ve formda olması gerekmektedir. Bu
simetriyi ve formu verirken de doğru tıraşlama yapılmalıdır.

Resim 2.4: Gemici keseriyle postalara tıraşlama yapılması

Tekne formunun tıraşlanması sadece kaba tıraşlama olarak düşünülmemelidir. Gemici
keseri, el planyası ve rende gibi aletlerle yapılan kaba tıraşlamalardan sonra el zımpara
makineleriyle yüzeyi daha pürüzsüz hâle getirilebilir.

Resim 2.5: El zımpara makinesiyle tıraşlama işlemi yapılması

El zımpara makineleri çalışma yapılan yüzeyin durumuna, konumuna ve hassasiyetine
göre seçilmelidir. Örneğin geniş yüzeylerde disk ve tank zımpara makineleri, hassas yüzeyler
için titreşim zımpara makineleri ve dar yüzeylerde çalışmak için de üzerine kalın ve ince
zımpara takılarak spiralli zımpara makineleri kullanılabilir.

Resim 2.6: El zımpara makinesiyle tıraşlama işlemi yapılması
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2.3. El Aletleri ve El Makineleriyle Tıraşlama Yaparken Dikkat
Edilecek Hususlar












Yapılacak tıraşlama işlemine uygun el aleti ya da el makinesi seçilmelidir.
Tıraşlama aleti ya da makinelerinin kesicileri bilenerek keskin hâle
getirilmelidir.
Seçilen tıraşlama aleti ve makinelerinde kesicilere uygun talaş derinliği
verilmelidir.
Tıraşlama işlemine başlamadan önce gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
Tıraşlama işlemi sırasında kullanılan alet ya da makineye iki elimizle hâkim
olmalıyız.
Gerekli görülen durumlarda tıraşlama işlemine uygun olabilecek kalıp
kullanılmalıdır.
Tıraşlama işlemi sırasında el makineleri kullanıldığında makine devrini aldıktan
sonra tıraşlama yapılmalıdır.
El makineleri, tıraşlama işlemi tamamlandıktan sonra kapatılmalı ve tamamen
durduktan sonra bırakılmalıdır.
El aletlerini kendimize dönük olarak kullanmamalıyız.
Tıraşlama yaptığımız malzemenin ahşap olduğu unutulmamalı ve ahşabın elyaf
yönü gözden kaçırılmamalıdır.
Tıraşlama işlemi bittikten sonra kullanılan el aleti ya da el makineleri
temizlenmeli ve yerlerine kaldırılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tekne tıraşlama uygulamalarını yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Tıraşlama yapmak için gerekli uygun tıraşlama
aletini seçiniz.
 Tıraşlama yapılacak yerin
durumuna göre uygun tıraşlama
aletini seçmek çok önemlidir.

 Lamine tekniğiyle elde edilmiş tekne
elemanlarının tıraşlama işlemlerini yapınız.
 Lamine tekniğiyle elde edilmiş
tekne elemanlarının yapışma
sonrasında oluşan fazlalıklarını ve
tutkal atıklarını, itina göstererek
temizleyiniz.

 Form çıtaları çekiliyken gerekli tıraşlama
işlemlerini yapınız.
 Tekne formunun oluşturulmasına
yardımcı olan form çıtalarını
çektikten sonra gerekli olan
tıraşlamaların yapılması oldukça
önemlidir.
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 Tekne elemanlarının monte edilmesinden sonra
fazla olan şişkinlikleri tıraşlayınız.

 Tekne formunun verilmesi
esnasında tekne elemanları
üzerindeki formu bozan
şişkinlikleri tıraşlamak
gerekmektedir.

 Tekne elemanlarının yüzeylerini temizleyiniz.
 Diğer postaları sıralı bir şekilde
omurgaya bağlarken posta
formuna dikkat ediniz ve kalıp
kullanınız.

 Tekne elemanlarının yüzeylerini pürüzsüz hâle
getiriniz.

 Posta mesafelerinin eşit olmasını
sağlamak için kalıp kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi tekne tıraşlama alet ve makinelerinden değildir?
A) Gemici keseri
B) El planya makinesi
C) Demir rende
D) Şarjlı breyiz
E) El spiral makinesi

2.

Aşağıdaki hangi tekne elemanı gemici keseriyle tıraşlanır?
A) Omurga
B) Dış kaplama
C) Posta
D) Küpeşte
E) Vardevela

3.

Tekne elemanlarının hangi kısımlarına tıraşlama yapılmaz?
A) Fazlalıklarına
B) Şişkinliklerine
C) Formu bozan kısımlarına
D) Monte edilen kısımlarına
E) Taşkınlıklarına

4.

Tıraşlama işlemi yaparken hangi hususa en az dikkat edilmelidir?
A) Teknenin büyüklüğüne
B) Talaş derinliğine
C) İstenilen formu vermeye
D) Ahşabın elyaf yönüne
E) Kullanılan tıraşlama aletine

5.

Tıraşlama işlemi yapılırken hangi uygulama yanlıştır?
A) Uygun kalıbı kullanmak
B) El aletlerini kendimize doğru kullanmak
C) Bilenmiş kesici kullanmak
D) El makinelerini devrini aldıktan sonra kullanmak
E) Güvenlik tedbiri almak
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Aşağıdaki cümlelerin başına boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Tekne formunun tıraşlaması sadece kaba tıraşlama olarak düşünülmelidir.

7.

( ) Form verilirken postadaki şişkinlikler gemici keseri kullanılarak alınmalıdır.

8.

( ) Tekne formu verilebilmesi için tıraşlama işleminin hassas yapılması önemlidir.

9.

( ) Yapılacak tıraşlamanın konumuna göre farklı tıraşlama aletleri kullanılmalıdır.

10.

( ) Form verilmesi esnasında her aşamada tıraşlama işlemine gereksinim duyulmaz.

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 formu çıkarma 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
Çalışma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?
Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?
Kullanılacak malzemelerin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
Kullanılacak aletlerin ve makine kesicilerinin bilenmiş olduğunu
kontrol ettiniz mi?
5. Çalışma ortamında yeterli güvenlik tedbiri aldınız mı?
6. Tekne formu verilirken tıraşlama işlemi esnasında olabilecek
yaralanmalara tedbir aldınız mı?
7. Çalışırken uygun kalıbı kullandınız mı?
8. Kullanılan araç gereçleri işlem sonunda kaldırdınız mı?
9. İş önlüğü giydiniz mi?
10. Tekne yerleşim planını incelediniz mi?
11. Tezgâh hattını kontrol ettiniz mi?
12. Omurgayı tezgâh hattı üzerinde yerleştirdiniz mi?
13. Baş bodoslamayı omurgaya uygun birleştirmeyle monte ettiniz mi?
14. Kıç bodoslamayı omurgaya uygun birleştirmeyle monte ettiniz mi?
15. Postaları omurgaya uygun birleştirmeyle monte ettiniz mi?
16. Form çıtalarını posta başlarını çevreleyecek şekilde esnek olarak
bağladınız mı?
17. Form çıtalarından yararlanarak tekne formunu verdiniz mi?
18. Tıraşlama yapmak için gerekli aletleri temin ettiniz mi?
19. Tıraşlama aletlerinin kesicilerini taktınız mı?
20. Tıraşlama aletiyle çalışırken talaş derinliğini ayarladınız mı?
21. Tıraşlama işlemine başlamadan önce kalıp yaptınız mı?
22. Lamine tekniğiyle elde edilmiş tekne elemanlarının tıraşlama
işlemlerini yaptınız mı?
23. Form çıtaları çekiliyken gerekli tıraşlama işlemlerini yaptınız mı?
24. Tekne elemanlarının monte edilmesinden sonra fazla olan şişkinlikleri
tıraşladınız mı?
25. Tekne elemanlarının yüzeylerine zımparalama işlemi yaptınız mı?
1.
2.
3.
4.
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Evet Hayır

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

C
A
B
D
C
D
Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’ NİN CEVAP ANAHTARI
D
C
D
A
B
Y
D
D
D
Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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