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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Gemi Yapımı

DAL

Yat ĠnĢa

MODÜLÜN ADI

Yat Güverte Konstrüksiyonu

MODÜLÜN SÜRESĠ

40/28

MODÜLÜN AMACI

Bireye / öğrenciye yat güverte konstrüksiyon yapımı ile
ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Projeye göre kemere imalatını ve montajını
yapabileceksiniz.
2. Montajı yapılmıĢ kemere üzerine güverte kaplaması
yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Yat inĢa imalatı atölyeleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Donanım: Yat yapımda kullanılan araç gereç, el
makineleri ve makineler

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Gemi yapımı alanı istihdam imkânları, mevcut ve potansiyel olarak sahip olduğu
katma değer yaratma gücüyle ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden biridir.
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taĢımacılık alanlarında
giderek artan ihtiyaçları karĢılamada gemi yapımı sektörü önemli katkılar sağlamaktadır.
Yatlarda güverte, yatların en önemli elemanlarındandır. Ġnsanların yat üzerinde
gezmelerini sağlayan kısımdır. Yat endaze planına göre güverte Ģekli, eğimi, kalınlığı gibi
detayları yapabileceksiniz.
Yatlarda güverte üretimi esnasında; güverte çeĢitlerini, hangi ağaçlardan yapıldığını,
üretim basamaklarını ve birleĢtirme Ģekillerini öğrenerek uygulamasını yapabileceksiniz.

1

2

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Projeye göre kemere imalatını ve montajını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yat yapan tersanelerde kemere çeĢitlerini inceleyiniz.



Ġnternet ortamında kemere imalatı hakkında bilgi edininiz.

1. KEMERE YAPMA
1.1. Tanıtılması

Kemere
Postaları gemi enine birbirine bağlayan, güverteyi taĢıyan kiriĢlerdir.

Kemere paraçolü
Kemereleri postalara bağlayan ağaç direk ya da üçgen çelik levhadır.

Paraçol
Güverte kemerelerini alabandalara ya da birbirlerine dik veya aykırı iki levhayı
birbirine bağlamakta kullanılan ve kullanıldıkları yerlere göre türlü biçimlerde yapılan
kenetlerdir. Teknenin geniĢliğine bağlanmasını sağlar. Teknenin en önemli kısımlarındandır.
Ölçü olarak teknenin en geniĢ yeridir. Aynı zamanda yön belirlemek içinde kullanılır.
“Kemere önünde” ile teknenin ortasında yan tarafından baĢlayıp önündeki ufka kadar
uzanarak diğer yanında son bulan yarım daire kastedilir. “Kemere arkasında” tabiriyle
teknenin ortasından baĢlayıp arka taraftaki ufka uzanarak yine teknede biten yarım daire
kastedilir.
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Resim 1.1: AhĢap kemereler

Bir yatın güvertesinde çatısını, içinde ise tavanını oluĢturan elemandır. Bunların Ģekli
güvertenin üst bombesini oluĢturur. Ancak bunların bombesi geliĢigüzel verilemez.
Bir kemerenin yapılabilmesi için öncelikle kemere formunun bir yonga levha üzerine
düzgün bir hat çizilerek hangi kemere yapılacak ise teknenin o noktadaki geniĢliği çizilen hat
üzerinde iĢaretlenir. Bu geniĢlik tam ortasından ikiye bölündükten sonra yarı geniĢlikler de
dört eĢit parçaya bölünür.
Orta noktadan kemere boyunun %3,5’i kadar dik bir doğru çizilerek pergel yardımıyla
orta noktadan çeyrek bir daire çizilir. Dairenin yarıçapı ve çeyrek daire yayı dört eĢit parçaya
bölünerek 1, 2, 3, 4 ve 5, 6, 7, 8 olarak numaralandırılır. 2–5, 3–6, 4–7 noktaları bir doğru ile
birleĢtirildikten sonra elde edilen doğrular düz hat üzerine 90° olacak Ģekilde aktarılır. Ġnce
bir çıta ve kalem yardımı ile doğruların uçlarından istenilen kemere formu çizilerek bulunur.
Boy (L) [m]

Kemere atkısının kesit alanı Sintine stringerinin kesit alanı
[cm2]
[cm2]

14

90

55

16

110

68

18

130

77

20

150

105

22

170

120

24

190

140

26

220

160

28

250

175

30

280

190

Tablo 1.1: Kemere atkıları ve sintine stringerleri
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Resim 1.2: AhĢap kemerelerin yerleĢtirilmesi
Tekne ortasındaki 0,6 L
bölgesinin dıĢında normal
Derin kemereler
kemereler, öksüz kemereler
Kemere Kemereler
uzunluğu arası mesafe
Derinlik
Derinlik
Derinlik
[m]
[mm]
Kalınlık Kemere
Kemere Kalınlık Kemere
Kemere Kalınlık Kemere Kemere
[mm] ortasında uçlarında [mm] ortasında uçlarında [mm] ortasında uçlarında
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Tekne ortasında 0,6 L
bölgesinde normal kemereler

1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50

220
270
310
350
390
430
480
520
560
600
640
680
720

23
31
36
45
51
57
62
68
72
78
83
86
95

37
50
61
72
80
90
99
106
114
121
129
132
146

25
34
42
50
57
63
69
75
80
86
92
96
105

20
26
33
39
47
48
52
57
59
62
64
67
69

27
36
41
54
61
67
74
80
87
95
103
113
125

Tablo 1.2: Kemerelerin boyutları
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22
29
37
43
48
53
57
62
65
69
71
74
76

34
43
53
61
72
78
85
93
98
107
116
128
140

42
55
68
81
91
101
111
120
128
136
144
156
168

34
43
53
61
72
78
85
93
98
107
116
128
140

Braket kol boyu
Dövme braketler
Her bir
Kemere
borda
Tekne
Tekne
uzunluğu tarafındaki
ortasındaki 0,6 ortasındaki
[m]
braket
Boğazda Uçlarda [mm]
L bölgesinde 0,6 L bölgesi
adedi [1]
[mm]
dıĢında [mm]

Çelik köĢebent
braketler
Boyutlar [2]
[mm]

Kesit
modülü
[cm3]

Levha
braket
(çelik)
kalınlığı
[mm]

1,50

3

280

220

20 x 7

17 x 4

25 x 25 x 3

0,25

3

2,00

4

320

250

23 x 10

20 x 5

25 x 25 x 4

0,40

3

2,50

4

360

290

27 x 13

24 x 6

30 x 30 x 4

0,80

3

3,00

5

400

320

34 x 17

30 x 7

40 x 40 x 5

1,70

4

3,50

6

440

350

41 x 20

37 x 7

60 x 50 x 5

3,00

4

4,00

7

490

390

48 x 23

42 x 8

55 x 55 x 5

4,30

4

4,50

8

530

420

53 x 26

46 x 9

60 x 60 x 6

5,90

5

5,00

9

570

450

57 x 28

49 x 10

75 x 50 x 6

7,60

5

5,50

10

610

490

62 x 30

52 x 11

75 x 50 x 7

9,30

5

6,00

10

650

520

67 x 37

54 x 12

90 x 60 x 7

11,60

6

6,50

11

700

660

72 x 34

55 x 14

90 x 60 x 8

14,00

6

7,00

12

740

590

78 x 35

57 x 16

100 x 65 x 7

16,00

6

7,50
12
780
620
81 x 37
58 x 17
100 x 65 x 8
Notlar:[1] Braketlerin adedi belirlenirken teknenin en büyük geniĢliği göz önüne alınacaktır.
[2] KöĢebent boyutları bilgi için verilmiĢtir.

19,00
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Tablo 1.3: Kemerelerin düĢey braketleri



Kemerelerin boyutlandırılması

Kemerelerin boyutlandırılması Tablo 1.2’de verilmiĢtir. Hakiki posta arası tabloda
belirtilenden farklı ise boyutlar, kullanılan ahĢabın ağırlığı için yapılacak düzeltmeden sonra
aĢağıdaki formüle göre yeniden hesaplanır.
=
Burada a ve b kesitin kural kalınlığı ve derinliği,
ve
düzeltilen kesitin kalınlığı
ve derinliği, s kural posta arası gerçek posta arasıdır.
Tabakalı kemerelerin kalınlığı %15 azaltılabilir. Gerek görüldüğünde, ikiden fazla
kemerenin kesilmesine yol açan açıklıklarla direklere rastlayan bölgelere derin kemereler
konulacaktır.
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Resim 1.3: AhĢap kemerelerin boyutlandırılması ve kırlangıçkuyruğu açılması



Kemerelerin uç bağlantıları

Kemereler atkılara kırlangıçkuyruğu geçme suretiyle bağlanır. Kontrplak güverte
kaplaması kullanıldığında, derinliği kemere derinliğinin 1/4'ünden az olmayan basit, lambalı
geçme yapılabilir. Bu durumda kemere, atkıya vida veya pimle tespit edilir.
Derin kemerelere ve normal kemerelere, uygun yerlere gelecek tarzda ve Tablo 1.3’te
belirtilen sayıda, düĢey braketler tertip edilir. Kaplama haricinde braketlerin dalları, atkılara
ve postalara, uygun çapta 4 adet cıvata ile bağlanmalıdır.

Resim 1.4: AhĢap kemerelerin atkılara kırlangıçkuyruğu bağlanması

Posta ile kemereye bağlanmıĢ, uygun boyutlu perdeler, braket olarak kabul edilir.
Tekne sonlarında braket dallarının uzunluğu, posta veya kemere aralığının 1/3’ünden
fazla olmayabilir.
Kesme veya tabakalı ahĢap braketlerin boğaz derinliği, sırasıyla 1,6 h ve 1,4 h’den az
olamaz. Burada h, kesme postanın alt ucundaki derinliğidir.
Kaporta, nihayet kemerelerine direk geçiĢlerine komĢu kemerelere yatay braket
konulacaktır. Kontraplak güverte kaplaması olduğunda bu tip braketlere gerek yoktur.


Lokal takviyeler

Yelken donanımı bağlantıları, babalar, kurt, ağızları, ıĢıklık kaportası sonları ve vinç
temelleri civarlarında, kemereler ve güverte lokal olarak takviye edilir.
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Direk geçiĢleri civarına, boyutları Tablo 1.2’de belirtilen ve gemi ortası için verilene
eĢit sabit kesitli, dört derin kemere konulur.
Güvertedeki tüm açıklıklar, öksüz kemerelere yeterli mukavemeti verecek Ģekilde
takviye edilir.


Alt güverteler ve kemereleri

AhĢap omurganın üst kenarından, bordada açık güverte kemeresinin üstüne kadar
ölçülen derinliği < 3 m olan teknelerde, alt veya kamara güverte düzenlenir ve boyutları, açık
güverte kemerelerinin %60’ından az olmayan, kemereler konulur. Derinlik 4,3 m’yi geçerse
Tablo 1.1’de, kemerenin taĢınmayan boyuna bağlı olarak belirtilmiĢ boyutlardan az olmayan
ve açık güverte için istenilenin yarı adedinde düĢey braketler konulur.

Resim 1.5: Alt güverteler ve kemereleri



Perde karkaslarının oluĢturulması

Projeye göre iç mekânların sınırlarını döĢeme kiriĢlerinin üzerinde belirledikten sonra
karkasların bağlanmasına baĢlanır.
Karkaslar arasındaki mesafe belirlenirken kontrplağın esnememesine dikkat edilmeli
ve fazla fire vermemek için kontrplak ölçüleri göz önünde tutulmalıdır. 4 x 4 kesitin
karkasları yukarıdan kemereye “epoxy” tutkalı ve kavela ile bağlanır. DöĢeme kiriĢine ise
galvanizli çivi ile bağlandıktan sonra iki yanından “epoxy” macunu ile takviye edilir.
OluĢturulacak perdenin daha dirençli olabilmesi için karkasların birbirine bağlanması
gerekir. Bağlama iĢleminde “epoxy” takviyeli galvanizli çivi kullanılmalıdır.
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1.2. Kemere ÇeĢitleri ve Yapım Teknikleri
Kemereler teknede kullanıldıkları yerlere göre değiĢik isimler alır. ġimdi kemereleri
özellikleriyle beraber tanıyalım.


Ana kemereler

Tekneyi geniĢliğine bağlayan, güvertenin üst bombesini oluĢturan, postaları karĢılıklı
olarak birbirine bağlayan ve teknenin en önemli kısımlarının baĢında gelen tekne elemanıdır.

Resim 1.6: Ana kemereler



Öksüz kemereler

Kemereler güvertedeki ambar ağzı gibi açıklıklara rastladıklarında kesilir. Böyle
kesilerek oluĢan kısa kemereye öksüz kemere denir.
Kamara yanlarıyla teknenin dıĢını birbirine bağlayan, enine 80 cm civarındaki
kemerelerdir. Yan güverteyi oluĢturur.
Kemerelere, kemere sehimi verilir. Bunun nedeni, güvertede suyun ortada değil de
yanlarda toplanmasını sağlamaktır. Lumba ağızlarından su boĢaltılır. Sürekli açıktır ve
sürekli su boĢaltılır.
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Resim 1.7: Öksüz kemereler

Resim 1.8: Öksüz kemerelerin bağlanması



Derin kemereler

Kalınlık ve geniĢliği ana kemerelerden daha fazla olup direğin geldiği yerde ve
koğuĢun bağlandığı yerlerde direnci ve mukavemeti arttırmak için kullanılır. AĢırı yük
binecek kemerelerdir.
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Resim 1.9: Derin kemereler

1.3. Kemere Yapımında Kullanılan Ağaçlar


Çıralı çam (Pinus palustris)

Ġyi derecede dayanıklı bir malzeme olup koruyucu malzemeleri emme kabiliyeti
yüksektir. Su altı kaplamalarda çok uygun, su üstü kaplamalarda orta derecede uygunluk
gösterir. Güverte kaplamasında ve kemerelerde kullanım için orta derecede uygundur.


Beyaz meĢe (Quercus alba)

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


Çam

Sarı, beyaz, kızıl ve kara olmak üzere dört gruba ayrılmıĢ çam ağacı türleri vardır.
Beyaz hariç, diğer üç türü Türkiye'de karıĢık orman olarak oldukça yaygındır. Özellikle
Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Toros Dağları yöresinde büyük çam ormanları bulunur.
Diğer türleri de Avrupa'nın Akdeniz Bölgesi’nde, Ġskandinavya ülkelerinde ve Rusya'da,
Kuzey Amerika'nın birçok kesiminde yetiĢir.
Genel olarak çam ağacı, dıĢ odunu geniĢ olan göbek odunlu, yıllık halkaları belirgin,
yapısında fazla reçine bulunduran ve fazla budaklı bir ağaçtır.
Yerli sarıçam ağacının dıĢ odunu sarımsı beyazla pembe arasında değiĢir. Ġç odunu
sarımsı kırmızıdır. Hava etkisi ile rengi zamanla koyulaĢır. Köknar ve ladinden daha serttir.
Onlardan daha az esnektir. Oldukça dayanıklıdır. Yük taĢıma niteliği çok iyidir. Az çalıĢır,
az çeker. Kolay iĢlenir. Reçinesi temizlendikten sonra boyanabilir. Vida ve çivi ile bağlantısı
yeterlidir. Zor verniklenir. Yarılmaya ve çatlamaya karĢı iĢlenirken dikkat edilmesi gerekir.
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Yerli karaçamın dıĢ odunu sarımsı pembe, iç odunu kırmızı kahverengidir. YumuĢak
ve gevĢek yapılıdır. Düzgün dokulu ve az reçineli türlerinde çalıĢma oranı azdır. Çok budaklı
karaçam, fazla çalıĢır ve kamburlaĢır. Fizik etkilere ve havanın bozucu etkilerine karĢı en
dayanıklı çam türlerinden biridir. Az budaklı türleri kolay iĢlenir. Çivi, vida ve tutkalla
bağlantı sağlama özelliği iyidir.
Avrupa çamı, reçinenin yapısında bulunma oranına göre sert ya da yumuĢak ağaç
olarak nitelendirilir. ĠĢlenme ve boyama kolaylığı, kuruma süresinin kısa olması tekne
yapımında avantaj sağlayan nedenleridir.
Kuzey Amerika'da yetiĢen türlerinden olan doğu beyazçamı, hafifliği, düzgün
liflerinin olması ve kolay iĢlenebilirliği sayesinde tekne yapımında çok popüler bir ağaçtır.
Ponderosa çamı iĢlenebilirlik ve mukavemet açısından doğu beyazçamı ile aynı özellikte
olmasına rağmen, çürümeye karĢı düĢük direnci nedeniyle yapısal elemanlar yerine teknenin
iç yerleĢiminde kullanılır.
Norveç çamı olarak da tanınan kızılçam, diğer çam türlerine göre oldukça ağır,
sağlam, esnek ve ani yüklere karĢı dirençli bir yapıya sahiptir. Nem oranının artmasıyla fazla
büzülür, buna karĢılık kuruması kolaydır ve kuruduktan sonra düzgün bir yapı elde edilir.
ABD'nin güneydoğusunda yetiĢen güney sarıçamı, kısa ve uzun yapraklı olarak iki
gruba ayrılır ancak yine de görünümlerinde bir değiĢiklik yoktur. Sarımsı beyaz dıĢ oduna ve
kırmızımsı kahverengi iç oduna sahiptir.
Uzun yapraklı çam daha ağır, sağlam, esnek ve ani yüke karĢı dirençlidir. Bu yüzden
stringer, güverte kiriĢleri gibi tekne yapı elemanlarında kullanılır, kısa yapraklı olanlar ise iç
yerleĢime daha uygundur.
Doğu beyazçamını andıran batı beyazçamının ayırt edilmesi zordur. Ġç odunu krem
renginden açık kımızımsı kahverengiye kadar değiĢiklik gösterir ve açık havada koyulaĢır.
DıĢ odunu ise sarımsı beyazdır ve ortalama 5 cm geniĢliğindedir. Hafif ve düzgün
lifleri vardır. ÇalıĢması biraz daha fazladır. Kolay iĢlenir ve mobilya yapımında çok
kullanılır.

Larch (Larix decidua)

Resim 1.10: Larch ağacı
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Avrupa; özellikle dağlık alanlarda yetiĢir.
Sağlanması
YaklaĢık 45 m boy yapar ve 1m çaplı silindirik bir
Ağaç
karakteristikleri gövdeye sahiptir. KıĢın iğne yapraklarını döker.
YumuĢak odunların birçoğundan daha serttir. Düzgün
lifli, reçineli homojen tekstürlüdür ancak sert
Odun
budaklara sahiptir. Öz odunu kırmızımsı-turuncu
karakteristikleri
renginde diri odun ise açık renkli ve dardır. DıĢ
Ģartlarda kullanım için nispeten dayanıklıdır.
Makine ve el aletleri ile kolayca iĢlenebilir ancak
budakların kesici bıçakları köreltme etkisi vardır.
590 (kg/m3)
Zımparalanması iyidir. Ġyi derecede boya ve vernik
tutar.
Marangozluk iĢlerinde (kapı, pencere, döĢeme ve
merdiven doğramalarında), gemi, tel direği ve çit
yapımında kullanılır.

ĠĢlenmesi
Özgül ağırlığı
Üst yüzey
iĢlemleri
Kullanım
alanları

I
III

I

III

I

II

II

I
III(2)

II

II

I

II

II

II

II

II

III

I

III

II

II

III

III

II

II

II

II

II

II(1)

II(1)

II(1)

II(1)
II

II(2)

II

III
I

II

II

III

I

II

II

III

III

II

II

II

III

II

II
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Tik

II

II

II

Sedir (Türkiye)

I

III

II

Sedir (Amerika)

III

III

II

Sapeli

MeĢe (Türkiye)
II

II

III

III

MeĢe (Amerika)

III

Maun

II

Makore

Kestane

II

Larch

Karaağaç (Türkiye)

II

Köknar (Türkiye)

Karaağaç (Avrupa)

I

Köknar (Amerika)

Iroko

Omurga,
kontra
omurga, kıç
bodoslama,
dedvut
BaĢ
bodoslama
Sintine
stringeri
Kemere
atkısı,
kemere
tirizi, yalı
kütüğü
DöĢekler
Kesme ve
derin
postalar
Basma
postalar
Su hattı
altındaki
kaplamalar
Su hattı

Doussie

Yapı
elemanları

Çam

AhĢap
cinsleri

III

III

I

I

I
III

I

III

I

III

I

üzerindeki
kaplamalar
Güverte
I
II
II
kaplaması
Kemereler,
III(2) I
II
II
dip kiriĢler
DüĢey
II III
II
braketler
Yatay
II III
II
braketler
Güverte
kaplamaları
nın borda,
II
marcin ve
merkez
kaplamaları
AhĢap malzemenin kullanım uygunluğu
I- Çok uygun
II- Oldukça uygun
III- Az derecede uygun
Notlar: (1) AhĢap malzeme doğal veya tabakalı olarak kullanılabilir.

III
II(2)

II(2)

II

II(2)

II(2)

II(1)

II

I

I

II

II

III

I

II(2)

I

(2) AhĢap malzeme ancak tabakalı olarak kullanılabilir.

Tablo 1.4: AhĢap teknelerde kullanılan ağaç cinsleri

1.4. Kemere Atkısı
Kemerelerin gövdeye sabitlenebilmesi, montajının yapılabilmesi için boyuna giden
tekne elemanıdır. Amacı kemerelerin üzerine binen yükleri gövdeye aktarır. Aynı zamanda
kemerelerin mukavemetini arttırır.
Ġki kemere arasındaki kısımdır. Boylamasına kemereleri birbirine bağlar. Kemereler
arasındaki mesafeyi belirler. Bu mesafeler kamaraların bölünmesinde etkendir. Kamaraların
baĢlangıç, bitiĢ ve birleĢme yerlerine etki sağlar.
Kemere atkısının, kemerelere ve kemere tirizlerine bağlantılarını Resim 2.1’de
görebilirsiniz.

Resim 1.11: Kemere atkısı ve kemere bağlantıları

Kemere atkıları iki veya daha fazla parçadan yapılabilir. ġiyer sırası, yalı kütüğü ve
braket bağlantılarına göre ĢaĢırtmalı olacak tarzda, yapıĢtırılmıĢ geçme yöntemi ile birbirine
bağlanmalıdır. Geçmeler genelde düĢey olarak tertiplenmelidir.

14

YükseltilmiĢ güverteler nedeniyle havaya açık güvertenin devamlı olmaması hâlinde,
atkı, tekne sonuna kadar uzatılacak veya güvertenin kesilmesi nedeniyle devamsızlığı
önlemek için ek stifnerler konulacaktır. Postaların boyutlarının da arttırılması gerekebilir.
KöĢebent postalar kullanıldığında, kemere atkısı ile bağlantıyı mümkün kılmak için
ters pabuçlar kullanılır. Atkılar, derinliği 180 mm olan her postaya bir gergi cıvatası ile daha
derin olanları ise iki gergi cıvatası ile bağlanacaktır. Metal postalar kullanıldığında, atkı
cıvataları ters pabuca bağlanacaktır.

1.5. Kemere Tirizi
Tiriz kelimesinin sözlük anlamı; ince tahtadan yarım yuvarlak, dikdörtgen gibi
Ģekillerde biçilen tahtalardır. Kemere tirizleri, öksüz kemerelerin bağlandığı, boyuna olan
yan güvertedeki parçalardır.
Yelkenli teknelerde çarmık ayaklarından doğan, tekneyi yummaya yönelik kuvvetleri
dengeler.

Resim 1.12: Kemere tirizi ve kemere bağlantıları

Direk altlarına, o bölgedeki tekne geniĢliğine eĢit uzunlukta kemere tirizleri
konulmalıdır.
Kesit alanı, atkılar için istenilenin yaklaĢık %75’ine eĢit olan bu tirizler, geniĢ tarafı
kemere altına gelecek ve atkılara dayanacak tarzda düzenlenebilirler veya atkıların altında
olacak tarzda konulabilir.
Kemere atkıları ve tirizleri, tekne sonlarında birbirlerine ve merkez elemanlara, uygun
paraçoller veya braketlerle bağlanır. AlıĢılmıĢın dıĢında çalık (baĢı zayıf tekneler) baĢlı
teknelerde, bu paraçoller uygun bir dizaynla yerleĢtirilmelidir.
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1.6. Braket
Bağlantısı yapılmıĢ iki parçanın yükünü birbirine dağıtmak, ekstra sağlamlık
kazandırmak amacıyla dik bir açı yapacak Ģekilde araya konulan köĢe elemanıdır.
Bunlar, kesiĢim noktalarında teknenin mukavemetini arttırmaya yönelik bağlantı
elemanlarıdır. Braketler kritik noktalarda, özellikle kemerelerin astarı ve tirizi ile yaptığı
bağlantılarında kullanılır. Genellikle üçgen Ģeklindedir. Önce epoksi karıĢımı ile yapıĢtırılır,
sonra her iki kenarından vidalanır. Metal braketler de yaygın olarak kullanılmaya
baĢlanmıĢtır.

Resim 1.13: Braket ve kemere bağlantıları

Bir postayı bordadan bordaya bağlayan ve güverteyi taĢıyan kemerelere suyu yan
taraflara akıtacak Ģekilde eğim verilir. Güverte açıklığının olduğu yerde posta uçlarına
bağlanan elemanlar ise "öksüz kemere"dir. Kemereler su geçirmez perdeler ve güverte ile
birlikte enine kesitteki gerilmelere karĢı dayanıklı olmak zorundadır.
Her birinin boyutu ve eğimi konstrüksiyon çizimlerinde görülen kemereler, postalar
gibi katı ağaçtan veya lamine edilmiĢ malzemeden yapılabilir. Hem postaları hem de
kemereleri birbirine bağlayacak destek elemanlar kullanılır.
Kemere atkısı ve tirizi denilen bu elemanlar tekne boyunca uç uca birleĢtirilir, yani
birden fazla postaya ve kemereye bağlanır. Bu yüzden, her bir posta ve kemerenin farklı
eğrilere sahip olmasından dolayı yerleĢtirilmeleri zordur. Sayıları tekne boyuna ve
kullanılacak ağaçtan elde edilecek uzunluğa göre değiĢir.
Güverte kiriĢlerinin ve destek elemanlarının bağlanmasından önce teknenin baĢ kıç
doğrultusunda ve enine kesitinde doğru mesafelerde olup olmadığı kontrol edilir. Teknenin
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orta kesitine bordadan bordaya bir kiriĢ yerleĢtirilir ve oradaki postaya çakılır. Her iki
taraftan da ölçülerek ortası bulunur. Buradan bir Ģakul sarkıtılarak omurganın da ortasına
denk gelip gelmediği görülür. Teknenin baĢının uç kısmına da bir çivi çakılır. KiriĢin uç
noktalarından baĢ taraftaki çiviye ip gerilir. OluĢacak üçgenin her iki tarafı da ölçülerek eĢit
olup olmadığı kontrol edilir.
Kemereler hazırlanırken siyer hattını verecek derinlik ve bordaya doğru gerekli eğim
göz önünde bulundurulur. Ancak yerleĢtirilmeden önce iç kuvvetlendirici olarak atkı parçası
postaya cıvata ile bağlanır.
Daha sonra kemereler bağlanacak olan yerlerinde kesimleri için iĢaretlenir. Bunun için
yerine oturtularak atkı parçasının üstü ile kemerenin altı arasındaki mesafe, bir cetvel
yardımıyla dikey olarak belirlenir. Aynı iĢlem postanın üstü ile kemerenin üstü arasında
uygulanır.
Kemerenin her iki tarafı da böylece iĢaretlenir. Gönye yardımıyla da kemerenin
postayla yaptığı açı aĢağı doğru posta üzerinde eĢitlenir. Kemerenin dikey olarak derinliği
belirlenerek aynı mesafe atkı parçasının üstünden kemereye taĢınarak kesim yeri iĢaretlenir.
Çizilen yerlerden kesilerek yerine bağlanır. Ardından kemereye ve atkıya tiriz parçası
yapıĢtırılıp cıvatalanır. Tiriz, kemerenin eğimine göre yerleĢtirilmelidir.
Öksüz kemereler monte edilmeden önce ise güvertede olacak açıklıkların yerleri
belirlenir. Buralar için de kemereler hazırlanır. Ancak bunlar öksüz kemereler için kalıp
olacaktır. Açıklıkların sınırlarına bir ucu kemereye bir ucu postaya gelecek Ģekilde dikmeler
yerleĢtirilir. Ardından bu dikmeler boyuna elemanlar olan görderlerle kalıbın altında olacak
Ģekilde güverte üzerinde birleĢtirilir. Bu görderlerle postalar arasında kalan kısımlara
kalıpların kesilmesiyle öksüz kemereler monte edilir.
Teknenin baĢ tarafı sonunda üçgen Ģeklindeki yatay destek elemanına ise "göğüs
paraçolü" ismi verilir. Bu parça baĢ tarafta kemerelerin bittiği yere bağlandığı gibi tekne
baĢının Ģeklini de oluĢturur ve baĢ bodoslamayı sağlamlaĢtırır. Kıç tarafta ise ayna kıçı ve
borda kaplamalarını birleĢtiren dirsekler bağlanır. Hem kemere atkısının üzerine hem de
ayna kıç postasına cıvata ile tutturulur, kaplamaya ise çakılır.

17

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek ahĢap kemere hazırlama uygulaması
yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kemere yapımı için ağacı seçiniz.

 Kemere yapımında uygun ağacın
seçimi önemlidir.

 Kemere ölçülerini çıkarınız.

 Kemere ölçülerinin çıkarılmasında,
kemere boyutlarını gösteren tablodan
yararlanmalısınız.

 Kemere formunu belirleyiniz.

 Projeye göre kemere formunu
belirlemeye özen gösteriniz.

 Kemere formunu çizmek için Ģablon
oluĢturunuz.

 1/1 ölçeğinde hazırlanmıĢ Ģablon
hazırlamak kemerelerin doğru olarak
hazırlanmasına yardımcı olur.

 Kemere formunu Ģablon yardımıyla parça  Kemere formunun hassas olmasına
üzerine aktarınız.
özen gösteriniz.
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 Formuna uygun olarak Ģerit
makinesinde kemereleri kesiniz.

testere  ġerit testere makinesinde kemerelerin
kesimine özen gösteriniz.

 Kesilen kemereleri perdah ediniz.

 Kemereleri bağlamadan önce perdah
ediniz.

 Formu verilmiĢ ve perdahlanmıĢ ahĢap
kemereleri tekne üzerine getiriniz.
 Kemereleri tekne üzerine taĢımadan
önce uygun postalara bağlanacak
Ģekilde numaralandırınız.

 AhĢap kemerelerin tekne üzerine bağlamak
üzere yerlerini tespit ediniz.
 AhĢap kemerelerin sırasıyla yerini
tespit ediniz.
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 AhĢap kemereleri posta uçlarından
karĢılıklı olarak birbirine bağlayınız.
 AhĢap kemereleri posta uçlarından
karĢılıklı olarak birbirine bağlarken
düzgün
ve
paralel
olmasına
hassasiyet gösteriniz.

 AhĢap kemereleri bağlarken epoksi tutkalı,
çivi ve cıvata kullanınız.
 Epoksi tutkalını kullanırken reçineye
1/1, 1/2 ölçüsünde sertleĢtirici
koyunuz. Uygun olan çivi ve
cıvatayla
bağlama
iĢlemini
tamamlayınız.

 Diğer kemereleri ilk kemereye hizalayarak
sıralı bir Ģekilde bağlayınız.

 Diğer kemereleri sıralı bir Ģekilde
bağlarken hassasiyet gösteriniz.

 Kemerelerin boylarını kesiniz ve boylarına
kırlangıçkuyruğu açınız.

 Kemere boylarını kestikten sonra
boylarına kırlangıçkuyruğu açınız.
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 Kemereleri atkılara kırlangıçkuyruğu
bağlayınız.
 Kemere mukavemetlerini arttırmak
için atkılara kırlangıçkuyruğu
bağlayınız.

 Kemereleri alt kısımdan postalara
bağlanmasını destekleyen kemere atkılarına
bağlayınız.
 Kemere atkılarını alt kısımdan
kemerelere bağlayarak mukavemetini
arttırınız.

 Kemereleri alt kısımdan destekleyen
kemere tirizlerine bağlayınız.
 Kemere tirizlerini alt kısımdan
kemerelere bağlayarak mukavemetini
arttırınız.

 Kemereleri iç kısımdan destekleyen
braketleri bağlayınız.

 Braketleri iç kısımdan kemerelere
bağlayarak mukavemetini arttırınız.
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 Öksüz kemereleri bağlayınız.

 Öksüz kemereleri hassas olarak
bağlayınız.

 Kemere bağlantı iĢlemi bittikten sonra
tutkal artıklarını temizleyiniz.

 Tutkal artıklarını tutkal tamamen
kuruduktan sonra temizleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi ahĢap kemere çeĢitlerindendir?
A) Kalın kemere
B) Derin kemere
C) GeniĢ kemere
D) Ġnce kemere
E) Uzun kemere

2.

AhĢap kemerelerin görevi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Tekneyi enine bağlar ve güverteyi taĢır.
B) Postaları dipten birbirine bağlar.
C) Omurgaya bağlanır.
D) Sotropoyu üzerinde taĢır.
E) DöĢeklere bağlanır.

3.

Tabakalı kemerelerin kalınlığı % kaç azaltılabilir?
A) 35
B) 25
C) 15
D) 10
E) 5

4.

Kemereler atkılara hangi birleĢtirme Ģekliyle bağlanırsa daha mukavemetli olur?
A) Kavelalı
B) Kertme
C) Lambalı
D) Kırlangıçkuyruğu
E) Yabancı çıtalı

5.

AĢağıdakilerden hangisi derin kemerenin görevlerindendir?
A) Yan güverteyi oluĢturmak
B) Kısa kemereler
C) Kemere sehmi verme
D) AĢırı yük binmesine direnç sağlama
E) Ana güverteyi oluĢturma

6.

Öksüz kemereler monte edilmeden önce ne yapılmalıdır?
A) Güverte kaplanır.
B) Güvertede olacak açıklıkların yerleri belirlenir.
C) Üst kabin yapılır.
D) Tekne dıĢı kaplanır.
E) Parampetler yapılır.
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7.

Bağlantısı yapılmıĢ iki parçanın yükünü birbirine dağıtan köĢe elemanı hangisidir?
A) Braket
B) KüpeĢte
C) Istralya
D) DöĢek
E) Sotropo

8.

Kemere tirizlerine aĢağıdaki tekne elemanlarından hangisi bağlanır?
A) Paraçol
B) DöĢek
C) Öksüz kemere
D) Bodoslama
E) Omurga

9.

Kemere atkısı bağlanmasının amacı nedir?
A) Istralyaları kemerelere bağlar.
B) Kemerelerin üzerine binen yükleri gövdeye aktarır.
C) KüpeĢteleri postalara bağlar.
D) Omurga üzerine kemereleri bağlar.
E) DöĢekleri postaya bağlar.

10.

Kamaraların baĢlangıç ve bitiĢ yerlerine etki sağlayan tekne elemanı hangisidir?
A) Bodoslama
B) Paraçol
C) Istralya
D) Kemere atkısı
E) Akrep

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
11.

(…) Kemereler güvertenin üst bombesini oluĢturur.

12.

(…) Kemerelerin bombesi geliĢigüzel verilebilir.

13.

(…) Kemereler tekne içinde tavanı oluĢturan elemanlardır.

14.

(…) Öksüz kemereler yan güverteyi oluĢturur.

15.

(…) Kemerelere kemere sehmi verilmez.

16.

(…) Kemereler hazırlanırken siyer hattını verecek derinlik ve bordaya doğru gerekli
eğim göz önünde bulundurulmaz.

17.

(…) Kemere atkıları iki veya daha fazla parçadan yapılabilir.
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18.

(…) Göğüs paraçolü baĢ tarafta kemerelerin bittiği yere bağlanır.

19.

(…) Kemere atkısı boylamasına kemereleri birbirine bağlar.

20.

(…) Tiriz, kemerenin eğimine göre yerleĢtirilmelidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Montajı yapılmıĢ kemere üzerine güverte kaplaması yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yat inĢa eden tersanelere giderek güverte kaplamaları hakkında bilgi alınız.



Ġnternet ortamında güverte kaplamaları ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi
edininiz.

2. GÜVERTE KAPLAMALARI
2.1. Güverte
Güverte, evlerdeki tabana denk gelen, teknedeki yatay yüzeydir. Temel olarak tüm
tekne boyunca uzanan düz platforma verilen isimdir. Bu platformun tek bir parça olarak
uzanmadığı durumlarda, arka kısım “kıç güverte”, ön kısım “baĢ kasara güverte” olarak
adlandırılır. Bu iki kısım ortasında kalan bölüm ise “çukur güverte” olarak adlandırılır.
Güverte, deniz araçlarında ambar ve kamaraların üstünü örten ağaç ya da sac
döĢemelere denir.
Güverte; teknenin üst kısmı, yük taĢınmasını sağlayan aynı zamanda üzerinde
gezinilen, seyir sağlanan yeridir.

Resim 2.1: AhĢap tekne güvertesi
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Teknenin baĢ tarafını daha doğrusu baĢ kasarayı gördükten ve teknenin kıç tarafına
doğru yürüyüp bir merdivenden indikten sonra teknenin güvertesine varmıĢ oluruz. Ambar
içinde katları oluĢturan ve "gladora" denilen katlar dıĢında teknede oluĢan katlara güverte
denir.
Ana güverte, filika güvertesi, miyar güverte örnek güvertelerdir. Ana güverte; adından
da anlaĢılacağı üzere baĢtan kıça ve bir bordadan karĢı bordaya kadar devam eden, teknenin
ana güvertesidir. Bu güvertede bulunan tüm açıklıklar (örneğin; ambar ağzı, kapılar gibi) su
geçirmez bir Ģekilde yapılmıĢtır.

Resim 2.2: AhĢap tekne güvertesinde ambar ağzı

Daha açık bir anlatımla ana güverte, teknenin her bakımdan güvenliğini, sağlamlığını
tamamlayan önemli bir tekne elemanıdır. Bu elemanın zedelenmesine, hasara uğramasına
yetkililerden izinsiz buralara açıklık yapılmasına hiçbir zaman müsaade edilmez. Bunlar
tekne bünyesinin zayıflamasına neden olabilir.


Yük teknelerinde güverte üzerinde genel olarak Ģunlar bulunur:












Bumbalar
Vinçler
Abliler
Palangalar
Ambar ağızları
Direkler
Çarmıklar
Havalandırma ağızları (manika)
Yanlarında vardevela
Puntel denilen korkuluklar
Sac bir korkuluk parampet

Yolcu teknesindeyse güverte üstünde birçok kamara, salon, gezinti yeri vb. eğer gemi
tanker ise güvertede bol bol tank ağızları ve bunları kapatan kapaklar vardır. Gemi
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sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı taĢıyorsa güvertede silindir biçiminde tanklar görülür. Balıkçı
teknelerinin güvertelerinde ağlar ve bu ağları denize atmak ve kaldırmak için donanımlar;
hizmet gemileri ise buna göre donanımlar bulunur.
Güvertelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için güverte kaplamalarını
tanımak; güverte kaplamalarının nasıl, ne Ģekilde olduğunu ve yapım tekniklerini bilmek
gerekir.

2.2. Güverte Kaplamalarının Hazırlanması
Kaplamalar, merkezden kenarlara ya da kenarlardan merkeze doğru döĢenir. Borda ile
güverteyi birleĢtiren kaplamaya "yalı kütüğü", güverte açıklıklarının kenarındaki kaplamaya
ise "marjın kaplama" denir. Ne kadar kaplama sırası kullanılacağı, yalı kütüğü ile marjın
kaplama arasında kalan mesafenin kaplama aralıkları da dâhil edilerek eĢit olarak
bölünmesiyle bulunur. Bu aralıkların eĢit olabilmesi için kaplama sırasında araya metal
parçalar yerleĢtirilir. Ancak kaplamalara baĢlamadan önce güverte, boydan boya açıklıklar
hariç olarak su kontrplağı ile kapanır. Kemere kalınlığı dâhilinde kontrplaklar uç uca çakılır.
Tek parçada büyük bir alanı kaplamak için kontrplak kullanmak en ideal yöntemdir.
Günümüzde kaplama için iki farklı yöntem kullanılır. Düz boyuna kaplama, her bir
boyuna elemanın merkeze paralel olarak yerleĢtirilmesidir. Yalı kütüğü, teknenin baĢından
sonuna kadar bütün kenarlarına yapıĢtırılarak yerleĢtirilir. Kaplamalar, merkezden itibaren
altlarına macun sürülerek döĢenmeye baĢlanır. Kaplamanın en sonunda yalı kütüğü ile
kaplama arasında merkeze göre 20 dereceden daha fazla fark olduğunda yalı kütüğüne
kaplama ucu açılır. Kaplama bittikten sonra aradaki boĢlukları doldurmak için tekrar macun
sürülür. Görüntünün güzel olabilmesi için vida, çivi gibi metallerle bağlantı kurulmaz.

Resim 2.3: Bordadan merkeze gövde formu kaplama

Diğer kaplama Ģeklinde ise merkezden değil güvertenin dıĢ kenarından baĢlanır.
Ancak paralel olarak yerleĢtirilmez, eğri formu verecek Ģekilde döĢenir. Bu tür kaplama
tekne formuyla daha fazla özdeĢleĢtirildiği için güzel ve esnek bir görünüme sahip olur. Bu
yüzden diğerine göre daha yaygındır. Önce tekne ortasına merkez kaplama konur. Diğeri ile
aynı yöntemle macunlanarak bu sefer merkeze doğru kaplama yapılır. Merkez kaplama ile
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kesiĢtiği yerde kaplama ucu açılır. Araları macunla doldurulur. Bazen bu yöntemle merkezde
ayrı bir kaplama olmadan da güverte kaplanabilir.


Güverte ve üst yapı

Tekne içi ve dıĢı yerleĢim bölgeleri ile diğer yapı elemanları, her zaman farklılık
gösterir. Teknenin kullanım amacına göre (sportif, gezi vs.), teknenin boyutlarına göre (boy,
en vs.) bu farklılıklar oluĢsa da temelde yapım malzemeleri ve kullanım Ģekilleri aynıdır.
Üst yapının yerleĢtirilmesine köĢelerden baĢlanır. KöĢelere tek parça ahĢap bağlanır,
kenarlar ise çift kat kontrplak ile yapıĢtırılır. Kontrplak yüzeylerde hiçbir Ģekilde vida, çivi
gibi metal bağlantılar kullanılmaz. Üst yapının tavanı güvertenin yapımı ile aynı Ģekilde
oluĢturulur. Her iki yan taraf da kemerelerle desteklenir. Üstü kontrplak ile kapatılarak
güverte kaplamasının aynısı uygulanır.
Güverte üzerindeki havalandırma açıklıklarının kenarlarında yine tek parça ahĢap
kullanılır ve yapıĢtırma iĢlemi yapılır. Suyun güverte üstüne çullanmasını engellemek için
kenarlara parampetler (küpeĢte) yerleĢtirilir. Ne kadar yüksek olacağına tekneyi tasarlayan
kiĢi karar verir. Postaların devamı olabileceği gibi belirli aralıklarla destek elemanları
yerleĢtirilerek de yükseklik sağlanabilir. Bu elemanlardan bazıları iki posta arasından
yükselebilir. Yükseltilerin üzerine boydan boya oval kesitli parça yapıĢtırılır ve vidalanır.
Daha iyi bir görüntü açısından vidaların üzeri aynı ahĢap parçadan çıkarılan tapalarla
kapanır.
Bunların dıĢında bir de üst yapının üzerinde ve güverte üzerinde tutunmak için boyuna
ahĢap raylar konur. Destek elemanları yoktur ancak yapıĢtırma ve vidalanma iĢlemi
parampetin üst kısmının yerleĢtirilmesindeki gibidir.
Günümüzde iç yerleĢimde, perdelerde olduğu gibi bölmelere ayırma iĢlemi
kontrplaklarla yapılır. Mobilyaların yapımı ise tamamen tekneyi yaptıranın isteği
doğrultusunda gerçekleĢir. Farklı ahĢap türlerinin kullanımı mümkündür. Sadece kamara ve
mobilyaların yerleĢimi değil aynı zamanda elektrik tesisatı, boru donanımı, makine
donanımı, tank yerleĢimi, ses izolasyonu, çarmıh ayakları ve ıskota rayı gibi güverte üstü
donanımlarının bağlantıları da iç yerleĢimin tasarımını etkileyen faktörlerdir.
Güverte, havuzluk ve kamaradan oluĢan üst yapı sağlamlığını genelde formundan
kazanır. Üzerine malzeme monte edilecek noktalar, genelde hafifçe yükseltilerek ve metal
veya ahĢap malzemeler ile alttan takviye edilerek imal edilir. Böylelikle bu noktalarda
oluĢacak yüksek kuvvetler dağıtılabilir.
Güverte, sağlam ve su geçirmez olmalıdır. Geleneksel olarak masif çıtalar Ģeklinde
ağaçlar tekne orta eksenine paralel veya küpeĢte kenarını takip edecek eğimli biçimde
döĢenir. Ek yerleri kalafatlanır, bazen ilave bir sızdırmazlık sağlamak üzere kumaĢla
kaplanarak boyanır. Günümüzde güvertelerin kontrplakla kaplanması sızdırmazlığın
sağlanması açısından önemli fayda sağlamaktadır. Kontrplak güverte, kaymaz boyalarla
boyanabileceği gibi üzeri güzel görüntü ve kaymazlığı sağlamak üzere tik ağacından çıtalarla
kaplanabilir.
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Üst yapı, kontrplak veya masif ağaçlarla yapılır. Tercihe göre kamara yanları boya
veya vernik olabilir. Kamara üzerinin yine kontrplak malzemeden boyalı veya tik kaplanmıĢ
olması tercih edilir.


Güverte kaplaması aĢağıdaki Ģekillerde olabilir.

Bordada yalı kütüğü ile merkezdeki merkez sırası arasında yer alan
kaplama sıraları

Kontrplak

Yukarıda sözü edilen kaplama ile birlikte kontrplak

Güverte kaplaması kalınlığı Tablo 1.2’de verilmiĢtir. Eğer kemere arası belirtilen
ölçüden farklı ise güverte kalınlığı, her 100 mm farklılık için %10 arttırılacak veya
azaltılabilecektir.
Kemere arası için yapılan düzeltmeden sonra kaplama kalınlığı aĢağıdaki oranlarda
azaltılabilir.




Eğer özgül kütlesi 700 kg/m’den fazla olan tik ağacı kullanılırsa %12
Kontrplak veya kaplama ile birlikte kontrplak kullanılırsa %30
Kontrplak kalınlığı, toplam kalınlığın %30’undan ve 6 mm’den az
olamaz.

Boy L [m]

Borda ve güverte
kaplaması [mm]

14
16
18
20
22
24
26
28
30

29
32
35
39
43,5
45,5
47,5
50
52

Güverte evleri ve
kamara tranklarının
güverte kaplaması
[mm]
20
22
23
24
25
26
27
28
29

Tablo 2.1: Kaplamalar ve ana kalınlıklar
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Kamara trankı
mezaması [mm]
26
28
30
32
34
36
36
36
36

DıĢ kaplama
Boy L [m]

Enine posta
sistemi [mm]

Boyuna posta
sistemi [mm]

Havaya açık
güverte
kaplaması [mm]

1
14
16
18
20
22
24
26
28
30

2
21,5
25,0
27,0
29,0
31,0
32,0
34,0
36,0
37,5

3
17,5
21,0
24,0
25,0
27,0
28,5
30,0
32,0
33,5

4
21,5
25,0
27,0
29,0
31,0
32,0
34,0
36,0
37,5

Üst yapı
güverteleri (set
güverte, güverte
evleri, kamara
trankları,
tranklar) [mm]
5
17,5
19,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0

Tablo 2.2: DıĢ kaplama ve güverte kaplaması
Güverte
kaplaması

Ağaç
vidası
[mm]

Bakır
çivi
[mm]

Bakır
çivi
[mm]

4,5
4,5
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
10,0
12,0
12,0
14,0
14,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
7,0
7,0
8,0
8,0
8,0
8,5
8,5
10,0
10,0

4,5
5,0
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7,5
7,5
7,5
7,5
9,5
9,5
9,5
11,0
11,0
12,5
12,5

2,5
3,0
3,5
3,5
3,5
4,5
4,5
5,0
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0
-

Somunlu
cıvata
çapı
[mm]

4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
5,5,
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
8,0
8,0
8,0
8,5
8,5

4,5
4,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
10,0
10,0
12,0
12,0

205 < a <225

Somunlu
cıvata
[mm]

Ağaç
vidası
çapı
[mm]

180 < a <205

18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

Kaplama tahtası geniĢliği “a” [mm]
150 < a < 180

Kaplama
kalınlığı
[mm]

Basma
postalar

100 < a < 150

Kesme, tabaklı veya çelik
postalar

Her bir kaplama tahtası için gerekli
bağlantı elemanı sayısı

A < 100

DıĢ kaplama

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tablo 2.3: DıĢ ve güverte kaplamasındaki bağlantı elemanları, bağlantı elemanlarının boyutları
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Bağlantı elemanlarının
çapı

Armuz bindirme miktarı
DıĢ ve güverte
kaplamasının omurgada,
stringerde, kamara
atkısında veya boyuna
görderde
[mm]
25
28
32
Tek sıra
bağlantı
35
35
45
45
50
Çift sıra
50
bağlantı
60
60

Kontrplak
kalınlığı
[mm]

8
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

Sokra ekleme parçası
geniĢliği [mm]

150
175
200
225
250
280
350
350
350
380
380

Tek sıra
bağlantı

Çift sıra
bağlantı

Ağaç
vidası
[mm]

Bakır çivi
[mm]

4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0

3,5
3,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,5
6,0
6,5
6,5

Tablo 2.4: Kontrplak dıĢ ve güverte kaplamasındaki birleĢtirmeler



Güverte kaplamasının yapım yöntemleri Ģu Ģekilde olabilir:


Kaplama

KomĢu iki kaplama sırasının sokraları arasındaki uzaklık en az 1,20 m olmalı ve en az
üç devamlı sıra, aynı kemereye rastlayan iki sokrayı ayıracak Ģekilde düzenlenmelidir.
Sokralar kemerelere rastlayacak Ģekilde basit veya geçmeli olabilir.


Kontrplak ile kaplama

Kontrplak panelleri mümkün olduğu kadar uzun olmalıdır. Sokralara komĢu panellerin
sokralarından yeterli uzaklıkta olacak ve ekleme parçalı olarak birleĢtirilecek veya takviyeli
kemerelere rastlatılacaktır. Boyuna ekler, bağlantı yapılmasına elveriĢli geniĢlikte boyuna
elemanlara rastlatılacaktır. Tüm ekler su geçirmez olacaktır.


Kaplama ile birlikte kontrplak

Boyuna kaplama yapıldığında her kaplama sırası, kemerelere düĢey olarak ağaç vidası
veya eğik olarak çivi ile bağlanır. Ayrıca her sıra komĢu sıraya yapıĢkanlı gömme Ģeritle
birleĢtirilebilir.
Kontrplak kaplamalar kemerelere yapıĢtırılır ve çentikli çivi ile veya aralıkları 75
mm’den az olmayan ve sapları Tablo 1.3’te verilen vidalarla bağlanır.
32



Kokpitler

Tekne tipine göre kokpit konulması planlanmıĢsa,






Su geçirmez ve kendinden dreynli olmalıdır.
Kokpitin kendi kendine dreyn edilebilmesi için tabanı su hattı üzerinde
olmalıdır.
Sadece seyir için esas olan mahallerde teknenin komĢu bölmelerine geçiĢ
için açıklık bulunacaktır. Bu hallerde açıklıklar, sağlam olarak yapılmıĢ,
sabit ve su geçirmez kapatma donanımına sahip olmalı ve genelde 130
mm’den az olmamak üzere kokpit tabanından yeteri kadar yüksek eĢiğe
sahip olmalıdır.

Güverte suları

Güvertelerde biriken sular, bordalarda yalı kütüğü denilen yalaklarda birikerek denize
atılır. Suların denize aktığı deliklere frengi deliği denir. Bu delikler, bazı durumlarda geniĢ
açıklıklar Ģeklinde görülür. Buna da su lumbarları denir. Güvertede biriken suların anında
denize boĢaltılması, dökülmesi esastır.
Çünkü güverteye çullanan dalgaların güvertede kalan bölümleri gemiye ek bir ağırlık
olup özellikle yalpalarda geminin dengesini bozabileceğinden yüklü bir gemi için iyi bir
durum değildir. Bu nedenle güvertede hiç su kalmaması için frengi delikleri, su lumbarları
sürekli açık olmalıdır.


Güvertede güvenlik

YağıĢlı havalarda güvertede yürürken kaymamaya dikkat edilmelidir. Denizli
havalarda kayma iĢi daha da tehlikeli boyutlara ulaĢabilir.
Bazen denizli havalarda gemi adamlarının güvenliğini sağlamak için güverteye gemi
boyunca halatlar gerildiği görülmektedir. Bunlara can halatları denir. Buna tutunarak
güvertede yürümek yararlı olabilir. Bundan da anlaĢılıyor ki eğer iĢimizi limanda dikkatli ve
gözeterek yaparsak liman iĢçilerinin yapmıĢ olduğu hataların cezasını denizde çekmeyiz.
Bu nedenle limanlarda yapılan iĢlerin baĢından ayrılmamalı ve sürekli kontrol
etmeliyiz.


Güverte bakımı

Güvertelerin bakımları diğer bölümlerin bakımlarından daha önemlidir. Daima
yağmur ve deniz suyuna güneĢ ve çok değiĢik hava koĢullarına açık olan güverteler, yükleme
boĢaltma sırasında yapılan hasarları da eklediğimizde bakım-tutuma daha fazla gereksinim
duyabilir. Bu nedenle fırsat buldukça güverte saclarının pasları kırılmalı, boyası ve varsa
tamiratı ihmal edilmemelidir.
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Güvertede kandil ağızları

Çift dip tanklarının güvertede bulunan iskandil borularının tapalarının her zaman rahat
açılabilir olmasına özen gösterilmelidir. Ġskandil boruları, ambarların sintinelerine ve
tanklarına inen borulardır; buralarda bulunan suların, akaryakıtların iskandil dilmelerinin
ölçülmesini sağlar.
Bu nedenle güverteye yük yüklerken iskandil borularının tapalarının (kılavuzlu kapak)
daima ulaĢılabilir durumda olması Ģarttır. Bu tapaların üzerine yük aldığımızda iskandil
yapma olanağımız elden gider ki bu da geminin güvenliğini önemli derecede etkiler.


Güverte yükleri

Güvertelerden kuru yük gemilerinde yük taĢımak için de yararlanılır. Kereste,
konteyner, taĢıt araçları, sudan etkilenmeyen yükler buralarda rahat bir Ģekilde taĢınır.
Buraya yüklenen yükler; deniz suyundan, yağmurdan, kardan etkilenmeyecek cinsten
olmalıdır. Her ne kadar güverteye yüklenen yüklerin ıslanmasından genellikle gemi sorumlu
değilse de elimizden geldiğince bunları korumak görevimizdir.
Güverte yükünde en önemli husus bu yüklerin çok iyi bağlanarak güvenlik altına
alınmasıdır. Lashing denilen yük bağlama, iyi gemicinin önde gelen kurallarından biridir.
Güverte yüklerini iyi bağlayabilmek için güvertenin her yerinde serpiĢtirilmiĢ bulunan
mapalardan, anelelerden, koçboynuzlarından yararlanılır. Lashing'de kullanılan diğer
malzemelerde çelik tel halatlar liftin uskurlarıdır.
Dönger de denilen liftin uskurları yükü bağlayan çelik tel halatların gerilmesinde
kullanılır. Güverteye bağlanan yükleri bazı durumlarda denize atmak gerekebileceğinden
bağlama da buna göre yapılmalıdır. Dikkat isteyen güverte yüklerinin bağlanması, bu iĢi
bilenler tarafından yapılır.
Güverteye ya da ambar üstüne yük alırken istenilen her yük alınamaz. Çok ağır yükler
güverteye konulduğunda güverte çökebilir ya da çatlayabilir. Eğer burası geminin ana
güvertesiyse tamiri yapılmadan tekne, gemi olma niteliğine tekrar kavuĢamaz. Güverteye
konulan bazı yüklerin sağlam kalabilmesi için yükleyici firma tarafından yükün Ģekline
uygun yerleĢtirilmesi gerekir. Yataklar, yastıklar, payandalar, sağlamlaĢtırıcılar yüklenici
firma tarafından getirilerek yük güverteye iyice yerleĢtirilir ve bağlanır. Bir kazan, bot, filika
vb. cisimlerin altında yastıkları vardır.
Ambara yüklenemeyen tehlikeli yükler, bir sakıncası yoksa güverteye yüklenir.
Tehlikeli kimyasal maddeler güverteye yüklendiğinde buna uygun güvenlik önlemleri de
alınmalıdır. Yolcu gemilerinde güverteler, gezinti güvertesi olarak kullanılır. Buralara
havuzlar ve eğlence yerleri yapılır.
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Ambarlar

Geminin türüne göre yapacağı iĢ de değiĢik olmaktadır. Daha doğru bir anlatımla iĢe
göre geminin inĢaatı da değiĢik olmaktadır. Petrol taĢıyacak geminin inĢa Ģekli, kuru yük
taĢıyacak geminin Ģekline benzemez. Kuru yük gemisinde yük taĢınacak yerler ambar
olurken tankerde sıvı yükü taĢıyacak yerler tank olarak karĢımıza çıkmaktadır. RoRo denilen
tekerlekli araçlar taĢıyan gemilerde bu araçları taĢıyacak yer hangar olarak yapılırken balıkçı
gemilerinde avlama, iĢleme, dondurma yerleri, soğuk yük yerleri olarak karĢımıza
çıkmaktadır.


Ambar ağızları ve ambar kapakları

Ambar adedi ve büyüklüğü, geminin büyüklüğüne ve yapacağı iĢe göre değiĢir.
Ambarların arasında perdeler vardır. Ambarlara ambar ağzından girilir. Daha doğrusu yük,
ambarlara genellikle ambar ağzından yüklenir.
Ambar ağızları güverteden yüksek olarak yapılır. Bu yükseklik, isteğe bağlı olmayıp
uluslararası kurallara göre saptanır. Bir geminin yapılıĢı, donatılması ve çalıĢtırılması
uluslararası kurallara göre olur. Gemi ana yapı elemanları, gemilerin içindeki bölmeler,
geminin donatılması uluslararası kabul edilmiĢ sözleĢmelere göre yapılır.

Resim 2.4: Ambar ağzı kapak detayı

Ambar ağızları ambar kapakları ile kapatılır. Eskiden ambar kapakları tahtadan
yapılırken bugün tahta ambar kapaklarına hemen hemen hiç rastlanmamaktadır. Bu tahta
ambar kapakları ambar ağzına geminin enine paralel olarak konulan ve bir kiriĢ olan ambar
mezarnalarının üstüne konulur.
Bunun üstüne ambar muĢambaları ve kuĢakları çekilir. Ambar duvarı kenarında
bulunan ambar kulakları arasına ağaç siğiller vurularak ambarın üstüne çekilen muĢambalar
sıkıĢtırılır. Ambar muĢambalarını yerinde iyi tutmak için ayrıca halatlarla sağlama alınır.
Artık ambarların üstüne muĢamba çekilmeyen ambar kapaklarının kullanıldığını
görmekteyiz. Bu kapaklar, ayrı ayrı çelik ponton (dikdörtgen biçiminde kapak) kapaklardır.
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2.3. Güverte Kaplamalarında Kullanılan Malzemelerin Hazırlaması
Güverte kaplamasında genellikle ahĢap malzeme olarak tik ağacı kullanılmaktadır. Tik
ağacı, yapısından dolayı sert ve sıkı yapılıdır. DıĢ etkilere karĢı dayanıklıdır. Neredeyse suyu
kabul etmez, üzerinde yürürken kaymayı engeller. Bütün bu sebepler güverte kaplaması için
tik ağacını vazgeçilmez yapar. AĢağıda güverte kaplamada kullanılan diğer malzemeler
verilmiĢtir.


Güverte kaplamalarında kullanılan malzemeler;










Güverte kaplamasında kullanılan ağaçlar
Su kontrplağı
Ġzolasyon malzemeleri
YapıĢtırıcı malzemeler
Dolgu malzemeleri
Perdah malzemeleri
Boya, cila, vernik vb.

Güverte kaplamasında kullanılan ağaçlar


Tik

Ticari kullanımı için Güney Asya'da Hindistan, Hindi Çini, Tayland ve Java'da yetiĢen
ağaçlar kullanılır. Bunlara ek olarak Afrika ve Latin Amerika'nın tropikal ormanlarında da
görülür.
Ġlkbahar dokusundaki gözenekleri iri, tek sıralı çember biçimindedir. Sonbahar
dokusundaki gözenekleri orta büyüklükte ve dağınık düzendedir. Kesit yüzeylerindeki
gözenekleri iri ve belirgindir. Öz ıĢınları görünür. Yağlı bir yapısı vardır. Damarları
genellikle aynı renkli çizgilerden oluĢur ve parıltılıdır.
DıĢ odunu gri renktedir. Ġç odunu ise sarımsı kahverenginden koyu altın
kahverengisine kadar değiĢiklik gösterir. Ġç odunu açık havada kendiliğinden koyulaĢır, koyu
kahverengi olur.
Sert ve sıkı yapılıdır. Esnek bir ağaçtır. Kuruma süresi uzundur. Yüksek bir boyutsal
dengeye sahiptir. Ġç odunu, mantarlara, termitlere, deniz kurtlarına ve diğer tehditlere karĢı
çok dayanıklıdır. Kolay yarılır. Vurulma, ezilme, sürtünme gibi fizik etkilere karĢı dayanımı
iyidir. ĠĢlenen yüzey temiz bir görüntü verir. Aletlerin kesici ağızlarını çabuk köreltir. Az
çeker. Çok az kamburlaĢır. Suyu adeta iter, kolay ıslanmaz. Boyanması, yapıĢtırılması ve
çivilenmesi kolaydır.
Tik, en değerli ağaç türlerinden biridir ancak nadir bulunması ve yüksek fiyatı
nedeniyle kullanımı sınırlıdır. Mobilya üretiminde masif ve kaplama olarak değerlendirilir.
Günümüzde, teknelerin güverte kaplamalarında, iç mekânlarında ve bağlantı yerlerinde
sıkça kullanılır.
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DiĢbudak

Anadolu'nun iç kesimlerinde ve Karadeniz-Marmara Sahilleri’nde, Kuzey ve Güney
Avrupa'da yetiĢen diĢbudak ile birlikte ABD'nin Orta Atlantik kısmında yetiĢen ak diĢbudak
ve orta batı ile kuzey doğusunda yetiĢen kara diĢbudak olmak üzere iki türü daha tekne
yapımında kullanılmaktadır.
DıĢ odunu geniĢtir. Ġri ve çok gözeneklidir. Öz ıĢınları vardır fakat parlak ve belirli bir
görüntü vermez. Ġlkbahar halkası gevĢek ve iri gözenekli, sonbahar halkası ise sıkı yapılı ve
ince gözeneklidir. Bu yüzden canlı damar görüntüsü verir.
Anadolu diĢbudağının dıĢ odunu beyaza çok yakın renktedir. Ġç odunu açık
kahverengidir. Zamanla koyulaĢır. Sert, ağır, sıkı yapılı bir ağaçtır. Kolay iĢlenir. Zor yarılır.
Kuru ortamda dayanıklıdır.
Havanın değiĢen etkilerinden çabuk bozulur. Böcekler ve mikroorganizmalara karĢı
direnci yüksektir. Uygunsuz koĢullarda depolanırsa ardaklanır (bk. Tanımlar). Kuruduğunda
çok çeker. Tutkal, çivi ve vida ile orta derecede bağlantı kurar. Su boyaları ile zor boyanır.
Ġyi verniklenir. Boyu 10 ile 30 metre arasında değiĢir.
Avrupa diĢbudağı, iyi bir mukavemete, esnekliğe sahiptir. Buharla eğilmeye çok
uygundur. DıĢ etkilere karĢı ortalama bir direnci vardır. Kolay kurur ve iĢlenir.
Ak diĢbudak, kara diĢbudağa göre daha dayanıklı ve ağırdır. Ani yüklere karĢı dirençli
ve Ģekil verilebilmesi kolaydır. Buna karĢın iĢlenebilirlik, yarılma direnci ve boyama
özellikleri ile kara diĢbudağın kullanımı daha yaygındır. Ġç odununun rengi daha koyu
kahverenginde, dıĢ odunu ise benzer renktedir.
Genel olarak diĢbudak, güverte kiriĢlerinde, küçük teknelerin lamine postalarında, iç
yerleĢimde mobilya olarak kullanılır. Tornacılıkta olumlu sonuç verir. Kontrplak üretiminde
yararlanılır.


Köknar

Köknar ağacının tekne yapımında kullanılan iki önemli türü mevcuttur. Ülkemizde
Karadeniz, Marmara ve Toros Dağları'nda yetiĢen türü ile birlikte ABD'nin Pasifik
kıyılarında, Meksika'da, Kanada'da ve Avrupa'da özellikle Ġngiltere'de yetiĢen Douglas
köknarıdır.
Yıllık halkaları geniĢtir. Ġlkbahar halkası açık renk ve yumuĢak, sonbahar halkası koyu
renk ve serttir. Öz ıĢınları görünmez. Köknarda reçine bulunmaz.
Yerli köknar ile Avrupa'da yetiĢen türü çok benzerdir. DıĢ odunu sarımsı beyaz, iç
odunu sarımsı açık kahverengidir. Az çalıĢır ve az çeker. Kuruduğu zaman fazla
kamburlaĢmaz. Kolay yarılır. Budaklı türleri zor, diğerleri kolay iĢlenir. Ancak çok keskin
takım kullanmayı gerektirir. Kolay boyanır, zor verniklenir. Esnek bir ağaçtır. Reçineli
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ağaçlar kadar dayanıklı değildir. Böceklere ve mikroorganizmalara karĢı direnci çok iyi
değildir. Ses ve ısı yalıtımı bakımından üstün özellikler taĢır.
Yapı malzemesi olarak en çok kullanılan ağaç türlerinden biri olan Douglas köknarı,
yumuĢak ağaçlar arasında oldukça yüksek yoğunluğa sahiptir. Mukavemeti yetiĢtiği bölgeye
göre değiĢir ancak özellikle statik eğilmede mukavemeti yüksektir.
Çürümeye karĢı ise direnci oldukça iyidir. Genç ağaçtaki dıĢ odunu kırmızı renkte
olduğu için piyasada kırmızı köknar olarak anılır. Olgun ağaçtaki daha dar iç odunu ise sarı
renginden dolayı sarı köknar adı ile tanınır. Çapı 2,5 metreye kadar ulaĢabilir. Budaklarından
dolayı çatlamaya ve ayrılmaya karĢı bir eğilimi vardır.
Douglas köknarının kontrplağı, tekne yapımına çok uygundur. Özellikle V Ģeklinde
dip yapısına sahip teknelerin borda ve güverte kaplamalarında iyi sonuçlar verir.


Melez çamı

Türkiye'de Karadeniz, Ege ve Toroslar’da bulunan türü ile birlikte dünyada tekne
yapımına uygun üç türü daha mevcuttur. Avrupa'da Avusturya, Almanya, Ġsviçre, Çek
Cumhuriyeti ve Polonya'da, ABD'de New England ve Göller Bölgesi'nde yetiĢir.
Yıllık halkaları belirli bir görüntü verir. Sonbahar halkalarının geniĢliği görüntüyü
canlandırır. Öz ıĢınları görünmez. Damar kesitinde belirli damar desenleri yapar. Reçineli
yapısı vardır.
Yerli melez çamının dıĢ odunu sarı, pembe beyaz arasında değiĢir. Ġç odunu ise
kırmızı kahverengidir. Ġğne yapraklı ağaçlara göre ağır ve sert bir yapısı vardır. Yarılma
niteliği iyidir. Esnek ve sıkı yapılıdır. Çok dayanıklıdır. Böceklere ve mikroorganizmalara
karĢı dirençlidir. Az çalıĢır ve az çeker. Zor iĢlenir. Rendelenen yüzeyi yarı parlaktır. Tutkal,
vida ve çivi ile yeterli bağlantı kurar. Zor boyanır ve zor verniklenir.
ABD'de yetiĢen türleri batı melez çamı ve doğu melez çamı (Tamarack) olarak tanınır.
Batı melez çamı, Douglas köknarı ile görünüm ve yapı olarak benzerdir ancak daha dar dıĢ
oduna ve sarımsı kahverengi renkte iç oduna ve sarımsı beyaz dıĢ oduna sahiptir. Beraber
kullanıldıkları takdirde sağlamlık ve görünüm açısından tekne yapımına çok uygundur.
Tamarack ise dayanıklılığı ile teknenin dip yapısında sıkça kullanılır. Tekne imalatçıları
tarafından "Hackmatack" olarak da anılır.
Avrupa melez çamının meĢe ağacı ile özellikleri benzerdir ve iç odununun su altında
dayanımı iyidir. Kuruma süresi uzundur ve kuruması sırasında çatlamaya, yarılmaya eğilimi
vardır. Reçinesi; kesim iĢlerini ve elle ya da makine ile iĢlenmesini zorlaĢtırabilir.
Teknelerde dümen bölgesinde, kıç bodoslamada, postalarda, güverte kiriĢlerinde ve
kaplamalarda kullanıma çok uygundur.
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Ayrıca yapı marangozluğunda, köprü ve iskele ayaklarında, özellikle kendi renginde
verniklenecek veya yarı örtücü boyalarla boyanacak mobilyaların üretiminde en olumlu
sonucu veren çam türüdür.


Afrormosia (Kokrodua)

Gana ve Ivory kıyılarında bulunan bu ağaç, hem ıslak hem de kuru alanlarda
yetiĢebilir. 1 m çapındadır ve 45 m’nin 27 m’si kullanılabilir. Ġç odunu sarımsı
kahverengiden koyu kahverengiye kadar değiĢiklik gösterir. DıĢ odunu daha açık renklidir ve
iç odundan belirli bir ayrımı vardır. Düzgün bir dokusu olmakla birlikte tik ağacının
görünümüne benzer. YavaĢ kurur. Elle iĢlenmesi ve yapıĢması kolaydır.
Buharla eğilebilme özelliği, böceklere ve mantarlara karĢı yüksek direnci ve
dayanıklılığı sayesinde tekne yapımına çok uygun bir ağaçtır. Tik ağacının yerini kolaylıkla
alabilir. Kaplamalarda, güverte desteklerinde, küçük teknelerin omurga ve salmasında
kullanılır.

Angeliqe
Fransız Guyanası'nda ve Surinam'da yetiĢmektedir. Ġç odununun rengi değiĢiklik
göstermesinden dolayı üreticiler tarafından iki çeĢidi ile tanınır. Yeni kesildiğinde pembeyle
birlikte kırmızımsı kahverengi olmasından dolayı "Gris", daha sonra kırmızı rengini
almasından dolayı "Rouge" adı ile tanınır. Oldukça kaba bir dokusu ve düzgün lifleri vardır.
Mukavemet açısından tik ve ak meĢeye göre üstün niteliktedir. Çürümeye ve deniz
kurtlarına karĢı da yüksek dirence sahiptir. Yapısındaki silika nedeni ile bazen iĢlenmede
zorluk çıkarabilir. Az bulunması sebebi ile pahalı bir ağaçtır. Yine de dayanıklılığı sayesinde
teknelerde yapısal eleman olarak postalarda, kaplamalarda ve güvertede kullanıma çok
uygundur.


Balau

200'e yakın balau ağacı türünden kırmızı balau ve selangan grupları en ağır olan
türleridir. Bu gruplardan yaklaĢık 45 türü Sri Lanka'da, güney Hindistan'dan Güneydoğu
Asya'ya kadar olan bölgede yetiĢmektedir. Ġç odunu kırmızımsı ya da morumsu
kahverengidir, sarımsı kahverengi olan dıĢ odundan açıkça ayrılır.
Oldukça düzgün bir dokuya sahip olmakla birlikte birbirine geçmiĢ lifleri
bulunmaktadır. Sağlam, sert ve ağırdır. Çok yavaĢ kurur. Ayrıca çok da dayanıklı bir ağaçtır.
Teknelerin postalarında, güvertede ve iç yerleĢimde rahatlıkla kullanılabilir.


White seraya

Filipinler ve Sabah (Borneo) yetiĢme bölgesidir. 60 m yüksekliğinde olmasına rağmen
30 m’lik kısmı düzgün silindirik bir büyüme gösterir. Ġç odunu açık kahverengi bazen de
pembemsi bir renk alır. Buna karĢılık dıĢ odununun solgun rengi ile ayırt edilebilmesi
zordur. Çatlama eğilimi ile birlikte kolay kurur. Ġyi bir boyutsal dengeye sahiptir. Kesimi,
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yapıĢtırılması, birleĢtirilmesi kolaydır. Böceklere ve mantarlara karĢı düĢük dirence sahiptir
ancak iyi emprenye edildiği takdirde tekne yapımında, özellikle güvertede de kullanılabilir.


Su kontrplağı

Su kontrplağı, ince levhaların birbirine kontra gelecek Ģekilde üre formaldehit tutkal
ile yapıĢtırılmasıyla meydana getirilir.
Su kontrplağı, yatın iç yerleĢiminde boyut ve kalınlıkta temin edilebilmesi ve kolay
iĢlenebilmesi gibi iyi özellikleri sebebiyle çok kullanılan bir malzemedir.

Su kontrplağıyla imalat
Masif ahĢabın aksine kontrplak çalıĢmaz ve elyafları yönünde çekme mukavemeti ahĢaptan
yüksektir. Aynı kalınlıkta masif malzemeye göre yük taĢıma gücü daha az olsa da elyaf
yönünde, buna dik eksende yükleri taĢıyabilir. Genelde her kat 90° döndürülerek en az üç,
daha iyisi beĢ kat üst üste çalıĢılarak tekne kaplanır.
Gövde yapımında kullanılacak kontrplaklar özel evsaftadır, pahalıdır. Bu tip
kontrplakların yapımında kullanılan yapıĢtırıcılar, su ve hava Ģartlarına dayanmalıdır. Ayrıca
kontrplağı meydana getiren tüm katlar, aynı ve suya dayanıklı ağaç cinslerinden olmalı; iç
katlarda da hata, boĢluk vs. bulunmamalıdır. Kontrplağın evsafı su içinde en az iki saat
kaynatılarak anlaĢılabilir. Malzeme bozulmamıĢsa gövde yapımında kullanılabilir.
Özellikle 1960’lı yıllarda çeneli posta formuna sahip tekneler, kolay üretim imkânı
nedeniyle tersaneler ve amatörler tarafından su kontrplağından inĢa edilmiĢtir. Daha sonra
yuvarlak gövdeli teknelerde de aynı yöntem uygulanmaya baĢlanmıĢ, sağlam ve hafif tekne
inĢasında çok önemli bir alternatif olmaya baĢlamıĢtır.
Kaliteli su kontrplağından yapılacak bir tekne gövdesinin maliyeti, örneğin masif
maun ağacından yapılandan daha ucuz olmayacaktır.

Resim 2.5: Su kontrplağı
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Ġzolasyon malzemeleri

AhĢap teknelerin güverteleri kaplanırken sızdırmazlık, ses ve ısı yalıtımlarının da
düĢünülmesi gerekir. Güverteler kaplanırken genel olarak güverte kemereleri üzerine su
kontrplağı, onların üzerine izolasyon malzemeleri konulur. Bu izolasyon malzemeleri
yangına karĢı tedbir için kullanıldığı gibi sızdırmazlık, ses ve ısı yalıtımı da sağlar. Sektörde
taĢ yünü ve storafor isimleriyle satılır. Ġzolasyon malzemelerinin üzerine tekrar su kontrplağı,
onların üzerine de tik kaplama döĢenir.

Resim 2.6: Ġzolasyon malzemesi



YapıĢtırıcı malzemeler

Güverte kaplamalarında en çok kullanılan yapıĢtırıcı malzemeler, “epoksi ve sika” adı
verilen yapıĢtırıcılardır. Epoksi yapıĢtırıcı, AhĢap Posta modülünde anlatılmıĢtır; oradan
yararlanabilirsiniz. Sika adı verilen yapıĢtırıcı, orta akıcı bir yapıdadır. Kaplama altına
sürülen sika yapıĢtırıcılar kahverengi, üst kısımda derzleri dolduranlarsa siyah renktedir.
Güverte kemerelerine su kontrplağının yapıĢtırılması epoksi yapıĢtırıcısıyla, tik kaplamanın
su kontrplağına yapıĢtırılması sika denilen yapıĢtırıcıyla sağlanır. Sika yapıĢtırıcı aynı
zamanda derz aralarında da dolgu gereci olarak kullanılır.

Resim 2.7: YapıĢtırıcı malzemesi
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Tutkallama, iki ahĢap parçayı ya da ahĢapla metal, plastik, cam gibi diğer
malzemeleri birleĢtirme iĢine denir. Tutkalların seçimini etkileyen faktörler mekanik
özellikleri, deniz koĢullarına dayanıklılıkları, yüksek sıcaklıklardaki davranıĢları ve
uygulanmasındaki ekonomik olarak elveriĢliliğidir. Buna göre tekne yapımında kullanılan
tutkalları üç bölümde sınıflandırabiliriz:




Kazein, kan albümini gibi hayvansal artıklardan elde edilen doğal protein
tutkalları
Üre formaldehit, melamin, fenol, rezorsin ve epoksi içeren yapay tutkallar
YapıĢtırıcılar ve enjeksiyonlar

Poliüretan esaslı, hızlı kuruyan, tek kompenantlı, solventsiz, çok yönlü ve güçlü
yapıĢtırıcılardır. Sıvı hâldedir, elastikiyetini uzun süre korur, uygulaması temiz ve kolaydır,
40 °C - + 100 °C arasında kullanılabilir.
Kullanım yerleri
Polyester, storafor, fenolik ve poliüretan köpük levhaları, perlit ve fiber yalıtım levhaları gibi
ısı izolasyon plakalarının betona, hafif betona, sıvaya, çeliğe, alüminyuma, PVC levhalara,
ahĢaba ve izolasyon keçelerine yapıĢtırılmasında; tik ağacı, su kontrplağı gibi ahĢap
malzemelerin birbirine yapıĢtırılmasında; tekne imalatlarında, sauna ve havuz yapımındaki
ahĢap elemanların yapıĢtırılmasında; çelik kapı imalatlarında çeliğin ahĢaba
yapıĢtırılmasında; yükseltilmiĢ döĢemelerdeki çelik ayakların betona yapıĢtırılmasında
kullanılır.
Depolama
Kapalı ve direkt güneĢ ıĢığından uzak yerlerde depolanmalıdır. Düzgün depolama
koĢullarında + 10-20° C sıcaklıkta raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Güvenlik ve emniyet bilgileri
KarıĢtırma ve uygulama iĢlemlerini yaparken cildinizi ve gözlerinizi etkilenmekten korumak
için lastik eldiven ve iĢ gözlüğü kullanınız. Özellikle gözler dikkatle korunmalıdır. Gözünüze
sıçradığı takdirde yaklaĢık 15 dakika süre ile ve bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora
baĢvurunuz.


Dolgu malzemeleri
o

Güverte kaplaması dolgu macunu

GüneĢ ıĢınlarına dayanıklı, poliüretan bazlı malzemedir. Deniz suyuna karĢı çok
dayanıklı olması sebebiyle güverte kaplamalarında kullanılır. Ancak yakıt ve yağlara, asit
çözeltilerine karĢı dayanıklılığı azdır. AkıĢkanlığı hemen hemen yok gibidir. Siyah renklidir.
Güvertenin su geçirmez olması ve bu özelliğini uzun süre devam ettirebilmesi için
uygulamanın doğru yapılması gerekir. Öncelikle ortam sıcaklığı 5-25 °C, ideal nem oranı ise
%40-60 arasında olmalıdır. Daha sıcak ve nemli ortamlarda hava kabarcığı oluĢma riski
vardır. DüĢük sıcaklıkta ise kuruma süresi azalacaktır. Uygulama sırasında malzeme, direk
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güneĢ ıĢınlarına ve yağmura maruz kalmamalıdır. Ayrıca ahĢap malzeme de nem oranına
sahip olmamalıdır.
o

Armuz macunun çekilmesi

Güverte zımparalandıktan sonra macun yapılacak yerlere primer sürülür. Primer
kuruduktan sonra macun çekilmesine baĢlanabilir. Macun çift bileĢenli olduğu için
ambalajındaki karıĢım oranlarına aynen uyulmalıdır. Hazırlanan macun 20-25 °C’de yarım
saat içinde kullanılmalıdır.

Resim 2.8: Dolgu malzemesi

o

AhĢabın doyurulması

Zımparadan sonra ahĢap normal kuruluğunda ise bekletilmeden koruyucu ve doyurucu
uygulanır. AhĢap doyurma iĢlemi ile hem sudan, yağmurdan hem de sıcak havalarda aĢırı
nem kaybedip kuruyarak “armuz açması”na karĢı korunur. Bundan sonra ahĢap fazla
çalıĢmayacağından sağlıklı bir “kalafat” iĢlemine daha sonra da boyama iĢlemine geçilir.
Sıcak havalarda ahĢap doyurulmadan kalafat iĢleminde veya diğer iĢler için beklerse
aĢırı armuz açmalarında fazla fitil kullanılır ki bu da tehlikelidir. Tekne boyanıp suya
indirildiğinde ahĢap normal rutubetini alınca bütün bölümleri sıkıĢarak tekneyi deforme eder.
Macunları patlatır, çivileri söker ve tekne yüzeyini bozar.
Klasik yöntemle doyurmada önce bir kat renksiz pinoteks fırça ile yüzeye emdirilir.
Bir gün sonra hacmen bir kat vernik, bir renksiz pinoteks, bir sentetik tiner karıĢımı fırça ile
yüzeye uygulanarak doyurma iĢlemi tamamlanır. Bir gün sonra boyama iĢlemine geçilebilir.


Perdah malzemeleri

Güverte kaplamalarına armuz macunu çekildikten sonra kaplama aralıklarındaki
macun fazlalıkları temizlenmelidir. Macun kuruma süresi bekletildikten sonra kaplama
çıtalarına tik yağı sürülmeden önce gerekli görülürse sistireleme ve zımparalama iĢlemi
yapılmalıdır.
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Boya, cila, vernik
o

Tik yağı

Doğal yağların bir karıĢımı olarak üretilmiĢtir. Bahçe parkesi, yüzme havuzu
kenarları, banklar, bahçe mobilyaları, tekne güverteleri gibi yoğun olarak suya maruz kalan
ve dıĢ ortamlarda kullanılan ahĢapların kolay ve hızlı bakımı için tasarlanmıĢtır.
Mumlu yapısı sayesinde yarattığı yüzey ile su geçirmezlik katsayısını yükselterek
ahĢabın suya karĢı korunmasını sağlarken ömrünü uzatır.
o
Kullanım alanları
Tik yağını suyla yoğun temas içinde olan tüm dıĢ mekânlarda rahatlıkla
kullanabilirsiniz (Özellikle yüzme havuzu kenarlıkları, merdivenleri, gemi güverteleri,
bahçe mobilyaları gibi).
o
Nasıl uygulanmalı?
Tik yağı kullanıma hazırdır. Ġnceltme istemez. Uygulama için yassı bir fırça ile temiz
ve kuru bir bez yeterlidir. Önce ilk kat yağ, fırça ile yüzeye sürülür. YaklaĢık bir dakika
sonra fırça ile sürülen yağın üzerinden temiz bez ile tekrar bir daha geçmekte fayda vardır.
Bu yolla yağın yüzeye eĢit oranda yayılması, dolayısıyla eĢit oranda emilme sağlanır. Bu
iĢlem sırasında sürülen katın çok kalın olmamasına özen göstermenizde fayda vardır. Ġkinci
katı uygulamak için bir gün beklenir.


Uygulama esnasında dikkat edilecek hususlar
o
o
o
o
o
o
o

Yağmurlu veya çok sıcak günlerde uygulama yapmayınız.
Uygulamadan önce zemini toza karĢı nemli bir bezle iyice
temizleyiniz.
Eğer uygulanacak zeminde zımparalama iĢlemi gerekiyorsa 150180 numaralı zımpara kullanmanız tavsiye edilir.
Yeni ahĢaplara yapılacak uygulamalardan önce ahĢabın mutlaka
150-180 numaralı zımpara ile zımparalanması tavsiye edilir.
Uygulamadan sonra kutunun kapağını iyice kapatınız. Hava alması
durumunda kutunun içinde yüzeyde kuruma ve tabaka oluĢturma
durumu söz konusu olacaktır.
Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yüksek emiciliği
olan ahĢaplarda ve zorlu hava koĢullarına maruz kalan yerlerde
ikinci kat sürülmesi önemle tavsiye edilir.
Ortalama 20 °C ısıda ve yeterli hava akımı bulunan ortamlarda tik
yağı 4 saat içinde dokunma kuruluğuna ulaĢır. 2. katın
uygulanabilmesi için en az 16 saat beklenmelidir.
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o

Yat verniği

Bu vernik sentetik reçinelerle formüle edilmiĢ, dolgu gücü yüksek, yayılımı
mükemmel, çok elastik ve atmosferik etkilere dayanıklıdır. DıĢ mekân ahĢaplar için
mükemmel koruma sağlar. Teknelerde su seviyesi üzerindeki ahĢap yüzeylerin (güverte ve
her tür dıĢ mekânda kullanılan ahĢap birim, yürüme yolları, kamara ve iç mekân mobilyaları)
korunması için geliĢtirilmiĢtir.
Aynı zamanda dıĢ mekânda kullanılan kapı ve doğramalar, balkonlar, cephe
kaplamaları, çitler, kır evlerinde de kullanılabilir. 150 numaralı zımpara ile zımparalanmıĢ
ahĢap yüzeye 1 kat renk uygulayınız. Ardından yat verniğini fırça ile her katta 8 saat
bekleyerek ve katlar arasında zımpara yapmadan 2-3 kat uygulayınız. Katlar arasında
kuruma süresi 24 saati geçmemelidir (Geçtiği durumlarda kat arasını 200 numaralı zımpara
kağıdıyla zımparalayınız.).
Eğer vernik iyi durumdaysa ve çok zarar görmemiĢse 280 numaralı zımpara ile yüzeyi
hafifçe zımparalayınız. Vernikli yüzeyin çok zarar gördüğü durumlarda eski vernikli yüzeyi
80–120 numaralı zımpara ile tamamen temizleyip yeni ahĢapta olduğu gibi iĢlemi
tamamlayınız.

Resim 2.9: Boya, cila, vernik atılması
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2.4. Güverte Kaplamalarının Bağlantıları
Güvertenin zeminini oluĢtururken güverte kemerelerinin üzerine çakılan rabıtalara
güverte kaplaması diyebiliriz. Güverte kaplaması, direkt olarak kemere üzerine
bağlanabileceği gibi kemerenin üzerine su kontrplağı yapıĢtırılıp onun üzerine izolasyon
malzemesi, sonra tekrar su kontrplağı ve en son da tik kaplaması bağlanabilir.

Resim 2.10: AhĢap tekne güvertesi

Güverte kaplamaları merkezden kenarlara ya da kenarlardan merkeze doğru döĢenir.
Bu iki döĢeme çeĢidinde de kaplama malzemelerinin önceden planlanması, ölçülerinin
çıkarılması ve hazırlanması gerekir. DöĢeme ve yapıĢtırılma iĢlemlerine geçilmeden önce
rabıtaların tam boylarının ölçülendirilmesi ve tekne üzerinde döĢenecek yerlere serilmesi
ileride doğabilecek sıkıntıları giderir.

Resim 2.11: Güverte kaplamalarının döĢeneceği yerlere tespit edilmesi

Güverte kemerelerinin döĢenmesinden sonra kemere aralarının kapatılması
günümüzde birçok sebeple su kontrplağıyla yapılmaktadır. Bu nedenleri kısaca; su
kontrplağıyla daha geniĢ aralıkların kapatılabilmesi, iĢ yükünün azalması ve ekonomik
olması diye sıralayabiliriz.
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Güvertede kaplanacak alanın büyüklüğü göz önüne alındığında su kontrplaklarını
keserken birleĢme yerlerinin kemereleri ortalayacak Ģekilde kesilmesine özen gösterilmelidir.

Resim 2.12: Güverte kemeresi üzerine su kontrplağının yerleĢtirilmesi

Ölçüsünde kesilmiĢ su kontrplağının montajını, üstüne epoksi yapıĢtırıcısı sürülmüĢ
güverte kemeresi üzerine yerleĢtirerek çiviyle çakıp yapabiliriz.

Resim 2.13: Güverte kemeresi üzerine su kontrplağının çakılması

Su kontrplağını yerleĢtirirken planlı bir sıra takip edilmesi ve ambar ağızlarına gelecek
kısımlarda, bitiĢlere gereken hassasiyetin gösterilmesinde fayda vardır.
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Resim 2.14: Su kontrplağı yerleĢtirilirken bir kenardan diğer yöne sıra takip edilmesi

Resim 2.15: Su kontrplağı yerleĢtirilirken ambar ağızlarındaki bitiĢleri

Kemere güvertelerinin üst kısımları su kontrplağıyla örtüldükten sonra bunun üzerine
yangına karĢı, ısı, ses vb. yalıtımları sağlamak amacıyla izolasyon malzemesi örtülür.
Ġzolasyon malzemesinin üzerine tekrar su kontrplağı kaplanarak tik kaplama döĢenecek
duruma getirilir.
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Resim 2.16: Su kontrplağı üzerine izolasyon malzemelerinin serilmesi

Güverte kaplaması yerleĢtirilmeden önce kaplamanın boylarının hazırlanması, yalı
kütüğü denilen su boĢaltımını sağlayan kısımlar ve ambar ağzı gibi kısımların bitiĢlerinin
düĢünülmesi gerekir. ġekil 2.1’de güverte kaplamasının ölçüleri, bitiĢleri ve
yerleĢtirilmesiyle ilgili bir örnek çizim verilmiĢtir.

Resim 2.17: Tik kaplamanın ortadan motifli Ģekilde döĢenmesi
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ġekil 2.1: Tik kaplamanın yerleĢtirilme çizimi

Resim 2.18: Tik kaplamanın döĢenmesi
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Güverteye döĢenecek rabıtaların standart bir ölçüsü olmamakla beraber (Boy
ölçüsündeki değiĢim, rabıtanın kalınlık ölçüsünü de etkiler.) ahĢap tekne imalatı yapılan
tersanelerde genellikle rabıtanın altına döĢenen su kontrplağının kalınlığı 2 x 12 mm, rabıta
geniĢliği 62-65 mm, rabıta kalınlığı 12-18 mm ve kaplama aralarında bırakılan derz (armuz)
mesafesinin 6 mm bırakıldığı görülmüĢtür.
Güverte kaplamaları yapılırken kaplamanın güverte merkezinde birleĢme Ģekline göre
Ģu Ģeklilerde döĢeme yapılır:




Ortadan motifli birleĢtirme
Çizgi birleĢtirme
Çapraz birleĢtirme

Bütün bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra su kontrplağının üzerine rulo fırçayla sika
adı verilen kahverengi yapıĢtırıcı malzeme sürülür. BaĢlangıç kısmı tespit edilerek güverte
kaplanması döĢenmeye baĢlanır.
Daha sonra diğer yöne doğru sıra takibiyle döĢeme iĢlemi tamamlanır. Ġstanbul, Bartın
Bodrum ve Fethiye gibi ahĢap tekne yapımının ve tersanelerin yoğun olduğu bölgelerde
araĢtırmalara göre genellikle güverte kaplamasında tik ağacının kullanıldığı tespit edilmiĢtir.
Tik kaplama döĢendikten sonra kaplama aralarında bulunan boĢluklara (derzlere) sika
adı verilen siyah renkli dolgu yapıĢtırıcısı ya da bir baĢka deyiĢle armuz macunu sürülür ve
kurumaya bırakılır. Sonrasında güverte kaplaması gerekli temizlik iĢlemleri yapılarak boya,
cila ve vernik sürülecek duruma getirilir.

Resim 2.19: Güvertesi kaplanmıĢ bir ahĢap tekne
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2.5. Güverte Izgarası
Üst binası olmayan teknelerde farĢ tahtalarının yerine kullanılan, üzerinde insanların
yürüyebileceği ve yüklerin konulabileceği ızgara Ģeklindeki düz platformlara denir.

Resim 2.20: Kaplamalı güverte ızgarasının alttan görünüĢü

Güverte ızgarası güverte kaplaması yönünde düz ve kaplama yönünün tersine eğimli
olarak yapılır. Teknenin yapım durumuna göre;



Sac malzeme
Ağaç vb. malzemeden yapılır.

Teknenin ebatlarına göre kalınlığı ve boyutları değiĢir. Teknenin güverte ızgarasını
meydana getirir. Güverte ızgarası yapılacak malzemeler iyice kurutulmuĢ ve (dayanıklılığına
ve yapısal özelliğine olumsuz yönde etki edebilecek zararlı organizmalardan mantar, böcek,
kurtçuk, bakteri vs.) arındırılmıĢ olmalıdır.
Kullanım sırasında ahĢaplar en fazla %20 oranında neme sahip olmalıdır. Çapları, bu
çapa paralel, boyutun (budak kesitinde ölçülen) 1/5’inden fazla olmaması koĢulu ile küçük
ve uygun budaklara izin verilebilir. Damarlar düzgün olmalıdır (Parçanın boyun eksenine
göre maksimum izin verilir, kaçıklık oranı 1/10’dur.).
Güverte ızgaraları sacdansa kaynakla; ağaçsa cıvata yardımıyla posta ve postalar arası
atkılara bağlanır. Vida, cıvata ve çivi türü olarak üç kısımda incelenir. Tekne ebatlarına göre
kullanılan bağlantı elemanları değiĢir. Küçük teknelerde çivi, büyük teknelerde cıvata
kullanılır.
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Vida türü olarak;
Trifon vida, krom vida, ağaç vida (düz yarıklı), yıldız vida (üçgen yarıklı) türleri
kullanılır.
Cıvata türü olarak;
Galvanizli cıvata, galvanizli baĢlı metal çivi özellikli bağlantı elemanlarıdır.

Resim 2.21: Kaplamalı güverte ızgarasının bağlantı elemanları
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek güverte kaplaması hazırlama uygulaması
yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 AhĢap teknenin plan resimlerinden güverte
ölçülerini tespit ediniz.
 Teknenin üst görünüĢ
resminden güverte ölçülerini
hassas olarak almalısınız.

 Ne kadar kaplama sırası kullanılacağını
hesaplayınız.

 Kaplama sırasının ne kadar
kullanılacağını hesaplarken
kaplama aralıklarını da dâhil
edip eĢit olarak hesap
etmelisiniz.

 Güverte kaplamasının hangi yönde döĢeneceğine
karar veriniz.
 Güverte kaplamasının döĢeme
yönünün merkezden dıĢarı
doğru mu, yoksa güvertenin
dıĢ kenarlarından mı
baĢlanacağını belirlemelisiniz.
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 Ambar ağızlarını belirleyiniz.

 Gerekli görülen durumlarda
ambarlara su girmesini
engellemek amacıyla ambar
ağızlarını yükseltmelisiniz.

 Yalı kütüğünde güverte kaplamasının bitirilmesini
sağlayınız.
 Güverte üzerinde biriken
suların bu yalaklardan denize
atılmasını sağlamalısınız.

 Güverte kaplamasında kullanılan malzemeleri
hazırlayınız.

 Güverte kaplamasında
kullanılan malzemeleri tespit
ederek birinci sınıf olmalarına
özen gösteriniz.
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Güverte kaplaması bağlantı uygulamalarını yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Tik kaplamayı hazırlayınız.

 Tik kaplamanın teknede
döĢeneceği yerlerin tespitini
planlayıp hazır hâle getiriniz.

 Güverte kemeresi üzerine su kontrplağını
ölçüsünde hazırlayınız.
 Su kontrplağını hazırlarken
ölçülerinin güverte
kemerelerini ortalamasını
sağlayınız.

 Ölçüsünde hazırlanan su kontrplağını belli bir sıra
takip ederek bağlayınız.

 Su kontrplağını bağlarken belli
bir sıra takip edilmesine
hassasiyet gösteriniz.

56

 Su kontrplağını bağlarken ambar ağızlarındaki
bitiĢleri tamamlayınız.

 Su kontrplağını bağlarken
ambar ağızlarında bitiĢlere
dikkat ediniz.

 Ġzolasyon malzemelerini hazırlayınız.

 Su kontrplağının üzerine
izolasyon malzemesinin
serilmesini sağlayınız.

 Ġzolasyon malzemesinin üzerine tekrar su
kontrplağını bağlayınız.
 Ġzolasyon malzemesinin
üzerine tekrar su kontrplağını
bağlayarak tik kaplamanın
döĢenmesine zemin
hazırlayınız.

 Tik kaplamanın döĢenme Ģeklini belirleyiniz.
 Tik kaplamanın döĢenme
Ģeklini tespit ediniz.
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 Tik kaplamanın yerleĢtirilme planını çiziniz.

 Tik kaplamanın yerleĢtirilme
planını ölçüsüne uygun olarak
çiziniz.

 Teknik hazırlıkların tamamını bitirdikten sonra
güvertenin kaplamasını tamamlayınız.
 Hazırlıkları bitirdikten sonra
güvertenin tekniğine uygun
olarak kaplanmasına özen
gösteriniz.

Güverte ızgarası yapımının uygulamasını yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 AhĢap teknenin plan resimlerinden güverte
ızgarası yerinin tespitini yapınız ve ölçülerini
tespit ediniz.

 Teknenin üst görünüĢ
resminde güverte ızgarası
ölçülerini hassas olarak alınız.
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 Hangi ölçülerde kullanılacağını hesaplayınız.

 Montaj sırasında nereye kadar
geleceğini hesaplarken eĢit
olarak hesap ediniz.

 Montaj elemanlarını seçiniz.
 Güverte ızgarası yapacağınız
yeri belirleyiniz. Projedeki
ölçülere göre uygun montaj
elemanlarını seçerek montajını
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. Tekne boyunca uzanan düz platforma ne ad verilir?
A) Kabin
B) Kamara
C) Güverte
D) Ambar
E) Ambar ağzı
2.

Güverte üzerinde biriken sular, denize hangi tekne elemanı yardımıyla atılır?
A) Yalı kütüğü
B) Bumba
C) Çarmık
D) Vardevela
E) Gurucata

3.

AĢağıdakilerden hangisi güvertede istenmeyen bir özelliktir?
A) Su geçirmez olması
B) Sağlam olması
C) Güvenli olması
D) Kaygan olması
E) Sehimli olması

4.

AĢağıdakilerden hangisi güverte kaplamasında kullanılan malzeme değildir?
A) Su kontrplağı
B) Yonga levha
C) YapıĢtırıcı malzeme
D) Tik ağacı
E) Perdah malzemeleri

5.

AĢağıdakilerden hangisi izolasyon malzemesi kullanılma amaçlarından değildir?
A) Yangına karĢı tedbir
B) Ses yalıtımı
C) Isı yalıtımı
D) Form verme
E) Su yalıtımı

6.

Kemerelerin üzerlerinin kapatılması için hangi malzeme kullanılır?
A) Yonga levha
B) Su kontrplağı
C) Duralit
D) MDF
E) Kompozit
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7.

Güverte kaplanırken iki kaplama arasında bırakılan boĢluklara ne denir?
A) Lamba
B) KiniĢ
C) Zıvana
D) Derz
E) Kavela

8.

Su kontrplaklarının arasında kalan ses, ısı, su ve yangına karĢı koruma sağlayan
malzemeye ne denir?
A) Vernik
B) Boya
C) Ġzolasyon malzemesi
D) Perdah malzemesi
E) Cila

9.

Güverte kaplamasında en çok kullanılan ağaç türü hangisidir?
A) Tik
B) Kavak
C) Kayın
D) Fındık
E) Çam

10.

Güverte kaplanırken hangi bitiĢlere dikkat edilmelidir?
A) Paraçol
B) Ambar ağzı
C) Istralya
D) Kemere
E) Lumbuz

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
11.

( ) Tik, güverte kaplamasında en çok tercih edilen özel bir ağaçtır.

12.

( ) Ambar ağızları güverteden istenilen ölçüde yüksek olarak yapılabilir.

13.

( ) YağıĢlı havalarda güvertede yürürken kaymamaya dikkat edilmemelidir.

14.

( ) Güverte kaplamasında boya, cila, vernik iĢlemleri yaparken maske kullanmalıyız.

15.

( ) Su kontrplağı, ince levhaların birbirine kontra gelecek Ģekilde, üre formaldehit
tutkal ile yapıĢtırılması sonucu üretilir.

16.

( ) Güverte kaplaması direkt olarak kemere üzerine bağlanabilir.
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17.

( ) Su kontrplağını güverte kemeresine bağlarken epoksi yapıĢtırıcı kullanırız.

18.

( ) Güverte kaplaması döĢenirken belirli bir sıra takip edilmesine gerek yoktur.

19.

( ) Su kontrplaklarını keserken birleĢme yerlerinin kemereleri ortalaması montajı
kolaylaĢtırır.

20.

( ) Güverte kaplamaları merkezden kenarlara ya da kenarlardan merkeze doğru
döĢenir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Yat Güverte Konstrüksiyonu modülü ile ilgili yaptığınız çalıĢmaların sonucunu

aĢağıdaki kontrol listesine göre değerlendiriniz.
KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
Faaliyet ön hazırlığı
1.
1.ÇalıĢma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?
2.
2.Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?
3.
3.Kullanacak malzemelerin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
ĠĢ güvenliği
1.
4.ÇalıĢma ortamında yeterli güvenlik tedbiri aldınız mı?
2.
5.Kemere yapımı esnasında olabilecek yaralanmalara tedbir
aldınız mı?
3.
6.ÇalıĢırken uygun kalıbı kullandınız mı?
4.
7.Kullanılan araç gereçleri iĢlem sonunda kaldırdınız mı?
5.
8. ĠĢ önlüğü giydiniz mi?
Kemereleri hazırlama iĢleminin yapılması
1.
9.Uygun ağacı tespit ettiniz mi?
2.
10.Projeye uygun Ģablon hazırladınız mı?
3.
11.ġablona göre kalıp formunu ayarladınız mı?
4.
12.Kemere yapımı için uygun kalınlıkta parça hazırladınız mı?
5.
13.Bu parçaya Ģablon yardımıyla kemere formunu çizdiniz mi?
6.
14.ġerit testere makinesinde bu forma göre kaba kesim yaptınız
mı?
7.
15.Formuna uygun kesilen kemerelerin tam ölçüsünde perdah
iĢlemlerini yaptınız mı?
Kemere bağlantılarının yapılması
1.
16. Kemereleri postalara bağladınız mı?
2.
17.Kemere atkısını kemerelere bağladınız mı?
3.
18.Kemere tirizini kemerelere bağladınız mı?
4.
19.Braketleri kemerelere bağladınız mı?
Güverte kaplaması hazırlama iĢleminin yapılması
1.
Uygun ağacı tespit ettiniz mi?
2.
Projeye uygun planlama yaptınız mı?
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Evet

Hayır

Güverte kaplamasının döĢeme çeĢidini belirlediniz mi?
Güverte kaplamasının döĢeme yönünü tespit ettiniz mi?
Tik kaplamayı güverte planında belirlenen yerlere göre ölçülerine
uygun olarak hazırladınız mı?
Güverte kaplaması bağlantılarının yapılması
1.
Güverte kemerelerini ortalayacak Ģekilde su kontrplağını
ölçüsünde kestiniz mi?
2.
Su kontrplağına epoksi tutkalını sürüp güverte kemeresinin
üzerine çiviyle monte ettiniz mi?
3.
Su kontrplağının üzerine izolasyon malzemesi yapıĢtırdınız mı?
4.
Ġzolasyon malzemesinin üzerine tekrar su kontrplağını bağladınız
mı?
5.
Su kontrplağının üzerine sika adı verilen yapıĢtırıcıyı sürüp tik
kaplamayı döĢediniz mi?
6.
Tik kaplama aralarındaki derzleri dolgu yapıĢtırıcıyla doldurdunuz
mu?
3.
4.
5.

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
A
C
D
D
B
A
C
B
D
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
D
B
D
B
D
C
A
B
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Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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