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AÇIKLAMALAR

KOD 521MMI400

ALAN Gemi Yapımı

DAL/MESLEK Çelik Gemi Yapımı

MODÜLÜN ADI Baş Blok Resmi

MODÜLÜN TANIMI
Çeşitli gemi tiplerine göre baş blok resmi çizme ile ilgili
bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL

YETERLİK Baş blok resmini çizmek ve okumak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğine uygun
olarak istenilen standartlarda baş blok resmini çizebilecek ve
okuyabileceksiniz.
Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak balb elemanlarının resmini
çizebilecek ve okuyabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun olarak zincirlik elemanlarının resmini
çizebilecek ve okuyabileceksiniz.

3. Tekniğe uygun olarak baş kasara elemanlarının resmini
çizebilecek ve okuyabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Resim atölyesi, bilgisayar laboratuarı
Donanım: Resim masası, gönye, triz, hinar, bilgisayar
destekli çizim programı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Daha önceki modüllerde geminin temel yapıları arasında yer alan baş bodoslamanın
önemini ve gemilerde uygulanan baş formları ile çeşitli gemi tiplerine göre bu formun nasıl
oluşturulduğunu ve çizimlerinin nasıl yapıldığını öğrenmiştiniz.

Bu modül ile daha önceden projesi çizilmiş bir geminin baş bloğunda yer alan
elemanları çizmeyi öğreneceksiniz. Böylece daha önce öğrendiğiniz endaze bilgisinden nasıl
yararlanacağınızı da tekrar etmiş ve yerinde uygulamış olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli koşullar sağlandığında uluslararası denizcilik kurallarına uygun balbı
oluşturan postaları ve güverteleri çizebileceksiniz.

 Çizilmiş projeleri inceleyiniz.

 Çizgi çalışmaları yapınız.

 Dizayn bürolarda araştırma yapınız.

1. BALB ELEMANLARINI ÇİZMEK

Şekil 1.1: Balb (centerline) ve 189. postanın yeri

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ-1
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Şekil 1.2: Balbın formu (centerline), posta ve güvertelerin görünüşü

1.1. Posta Kesitlerini Çizmek

Balbda bulunan posta numarası FR 189 olan bir adi postayı adım adım çiziniz.

İlk olarak daha önceden endazesi çizilmiş projeden bir posta kesitinin endazesini
alınız. Aşağıdaki şekilde 189. postanın endaze kalıbı, belli bir ölçekte küçülttürülerek
verilmiştir. Şekil 1.3‘te verilen balbın adi postasına ait konstrüksiyonunun elemanlarını ve
sembolik gösterimleri inceleyiniz.



5

Şekil 1.3: Balb adi posta kesit
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Şekil 1.4: Balb - 189. postasının endaze hattı

Verilen endaze hattının içine ilk önce postaları çiziniz. Postalar 260*11 ölçülerinde
Hollanda profilleridir.



7

Şekil 1.5: Balb 189. posta endazesine HP’nin çizimi

 755 poz numaralı HP’nin 260x11 ölçülerinde
olduğunu ifade eder.
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Şekil 1.6: Balb - 189. posta flençleri çizimi

 68 poz numaralı plakanın kalınlığının 10 mm olduğunu ifade eder.

flenç gösterilişi

menhol deliğinin ölçüsünün gösterilişi
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Flenç, sac plakalarını güçlendirmek amacıyla sacın alnına dik konulan dayanım
elemanıdır.
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Şekil 1.7: Balb 189. posta çizimi
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Şekil 1.8: Balb 189. postasında armuzların gösterimi

armuzların gösterilişi
 Armuz, geminin dış kaplama sacında boyuna kaynaklı ek yerleridir.
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1.2. Güverte Çizmek

Şekil 1.9: Güverte BL 6200

Şekil 1.10: Güverte BL 6200 çizimi
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Şekil 1.11: Güverte BL 6200 çizimi

Şekil 1.12: Güverte BL 6200 çizimi

Şekil 1.13: Güverte BL 6200 çizimi
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda işçilik resmi verilen balbın FR 188 numaralı postasının verilen boş endaze

resmine gerekli elemanları yerleştirerek çiziniz.
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İşlem Basamakları Öneriler

Verilen 188 postanın endazesi
üzerinde;
 HP’leri çiziniz.
 Flençleri çiziniz.
 Güverteleri çiziniz.
 Braketleri çiziniz.
 Armuzları ve kaplama sembollerini

çiziniz.

 Şekil 1.5’i inceleyiniz.
 Şekil 1.6’yı inceleyiniz.
 Şekil 1.7’yi inceleyiniz.
 Şekil 1.8’i inceleyiniz.
 Şekil 1.9’u inceleyiniz.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Verilen 188. postanın endazesi üzerinde HP’ leri çizdiniz mi?

2. Verilen 188. postanın endazesi üzerinde flençleri çizdiniz mi?

3. Verilen 188. postanın endazesi üzerinde güverteleri çizdiniz mi?

4. Verilen 188. postanın endazesi üzerinde braketleri çizdiniz mi?

5. Verilen 188. postanın endazesi üzerinde armuzları ve kaplama
sembollerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Posta kesitlerini çizebilmek için endaze resminin çizilmesine gerek yoktur.

2. ( ) Daire içerisindeki 51 rakamı parçanın poz numarasını
göstermektedir.

3. ( ) Semboldeki 10 rakamı parçanın kalınlığını göstermektedir.

4. ( ) Verilen çizimdeki 160*8 ölçüsü Hollanda Profilinin ölçülerini
göstermektedir.

5. ( ) Verilen çizimdeki BL 6200 geminin en altından yukarıya
doğru ne kadar mesafedeki bir çizimin detay resminin
yapıldığını ifade etmektedir.

DEĞERLENDİRME

Bu teste verdiğiniz cevapları, modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile
karşılaştırınız. Yanlışlıklarınız varsa, öğrenme-uygulama faaliyetlerine geri dönerek,
arkadaşlarınızla konuyu tartışarak ve öğretmeninize danışarak, eksiklerinizi gideriniz. Bu test
sonucunda tespit ettiğiniz eksikliklerinizi tamamlamadan uygulamalı teste geçmeyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli koşullar sağlandığında, uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak
zincirlik elemanlarını çizebileceksiniz.

 Gemilerin baş profillerini gözlemleyiniz.

2. ZİNCİRLİK ELEMANLARINI ÇİZMEK

2.1. Dolu Posta Çizmek

Şekil 2.1: Zincirlik 187 posta endazesi çizimi

Şekil 2.2: Zincirlik 187 posta endazesi çizimi

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 2.3: Zincirlik 187 posta endazesi çizimi

Şekil 2.4: Zincirlik 187 posta endazesi çizimi
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2.2. Zincirlik Güvertesi Çizmek

Şekil 2.5: Zincirliğin BL 11300’den geçen güverte endazesi çizimi
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Şekil 2.6: Zincirliğin BL11300’ den geçen güverte endazesi çizimi
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Şekil 2.7: Güverte A-A kesiti



23

UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki şekil birde verilen zincirliğin Fr 189 numaralı postasını şekil ikide

verilen boş posta endazesinin içine çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

Verilen 189 postanın endazesi üzerinde;

 HP’leri çiziniz.
 Flençleri çiziniz.
 Güverteleri çiziniz.
 Braketleri çiziniz.
 Armuzları ve kaplama sembollerini çiziniz.

 Şekil 2.1’i inceleyiniz.
 Şekil 2.2’yi inceleyiniz.
 Şekil 2.3’ü inceleyiniz.
 Şekil 2.4’ü inceleyiniz.
 Şekil 2.5’i inceleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Verilen 189 postanın endazesi üzerinde HP’leri çizdiniz mi?

2. Verilen 189 postanın endazesi üzerinde flençleri çizdiniz mi?

3. Verilen 189 postanın endazesi üzerinde güverteleri çizdiniz mi?

4. Verilen 189 postanın endazesi üzerinde braketleri çizdiniz mi?

5. Verilen 188 postanın endazesi üzerinde armuzları ve kaplama
sembollerini çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Verilen çizimdeki dikdörtgen şekli büyük ebatlı plaka sacını
ifade etmektedir.

2. ( ) Verilen çizimdeki 51 rakamının dışındaki daire simgesi köşe sacı
( braget ) olduğunu ifade eder.

3. ( ) Verilen çizimdeki 526 rakamının dışındaki üçgen simgesi bu
bölümde bir profil veya lama olduğunu ifade eder.

4. ( ) Verilen çizimdeki FR 187 geminin 187. postasının çizimini ifade
etmektedir.

DEĞERLENDİRME

Bu teste verdiğiniz cevapları, modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile
karşılaştırınız. Yanlışlıklarınız varsa, öğrenme-uygulama faaliyetlerine geri dönerek,
arkadaşlarınızla konuyu tartışarak ve öğretmeninize danışarak, eksiklerinizi gideriniz. Bu test
sonucunda tespit ettiğiniz eksikliklerinizi tamamlamadan uygulamalı teste geçmeyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Gerekli koşullar sağlandığında uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak baş
blok güverte elemanlarını çizebileceksiniz.

 Gemilerin baş profillerini gözlemleyiniz.

3. BAŞ KASARA ELEMANLARI ÇİZMEK

3.1. Dolu Posta Çizmek

Şekil 3.1: Güverte 196 posta endazesi çizimi

Şekil 3.2: Güverte 196 posta endazesi çizimi

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 3.3: Güverte 196 posta endazesi çizimi

Şekil 3.4: Güverte base line kesiti
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Şekil 3.5: Güverte base line kesiti



29

Şekil 3.6: Baş blokun genel görünüşü
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki şekil birde verilen güverteden geçen FR 195 numaralı postayı şekil

ikide verilen boş posta endazesinin içine çiziniz.

İşlem Basamakları Öneriler

Verilen 195 postanın endazesi üzerinde;

 HP‘leri çiziniz.
 Flençleri çiziniz.
 Güverteleri çiziniz.

 Şekil 3.1’i inceleyiniz.

 Şekil 3.2’yi inceleyiniz.

 Şekil 3.3’ü inceleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Verilen 195 postanın endazesi üzerinde HP’leri çizdiniz mi?

2. Verilen 195postanın endazesi üzerinde flençleri çizdiniz mi?

3. Verilen 195 postanın endazesi üzerinde güverteleri çizdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme ölçütlerine göre “Hayır” cevabınız var ise öğretmenize danışıp
modülün ilgili konularını tekrar ederek eksikliklerinizi gideriniz. Tüm cevaplarınız “Evet”
ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Baş kasara dolu posta çizimlerinde endaze çizimi yapmaya gerek yoktur.

2. ( ) Blok ek yerlerinin bir sembolle resim üzerinde gösterilmesi gerekir.

3. ( ) Güverte saclarının altına destek elemanları koymaya gerek yoktur.

4. ( ) Parçalar birbirlerine kaynatıldıktan sonra braketlerle desteklenmelidir.

DEĞERLENDİRME

Bu teste verdiğiniz cevapları, modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile
karşılaştırınız. Yanlışlıklarınız varsa, öğrenme-uygulama faaliyetlerine geri dönerek,
arkadaşlarınızla konuyu tartışarak ve öğretmeninize danışarak, eksiklerinizi gideriniz. Bu test
sonucunda tespit ettiğiniz eksikliklerinizi tamamlamadan uygulamalı teste geçmeyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



33

MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. P Balb elemanlarını çizdiniz mi?

2. Baş blok zincirlik elemanlarını çizdiniz mi?

3. Baş kasara elemanlarını çizdiniz mi?

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.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN-CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış

2 Doğru

3 Doğru

4 Doğru

5 Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru

2 Yanlış

3 Doğru

4 Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış

2 Doğru

3 Yanlış

4 Doğru

5 Doğru

CEVAP ANAHTARLARI
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KAYNAKÇA
 BAŞAK Hüdayim, Teknik Resim, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2007.

KAYNAKÇA


